
ember és A kiskirályok felejthetetlen jelenetei)25 nemcsak az irodalomtörténészek által 
kiemelt Ádám-Éva-Paradicsom allúzióval kapcsolódnak a fenti témakörhöz, hanem a 
Rousseau-ra visszautaló „természet=templom" motívummal is.26 

Anna Fábri 

LES RAPPORTS DE TEMPS ET DE LIEU DANS LES ROMANS DE MCEURS DE 
JÓKAI 

L'étude comprend deux chapitres d 'une monographie plus vaste qui, ä l'aide des méthodes 
interprétatives sociologiques et statistiques, analyse l'univers des romans de Jókai, ayant pour 
théátre la Hongrie du 19e siécle. L'action de la majeure partié de ces romans se joue au passé 
récent par rapport du moment de leur écriture, mais puisqu'il s'agit d'une carriére littéraire de 
plus de 50 ans, le sens du passé récent est différent dans les différentes époques. Aux années 
de la répression, c'est l'exemple et la consolation — par laquelle on peut suggérer la possibilité 
de dépasser le présent, aprés la création de la monarchie dualiste, un champ d'analyse pour 
examiner les origines des processus de perte de valeur et d'idéaux de plus en plus généraux. 
Par la durée de leur action, ces romans sönt également trés variés, tout de mérne les romans de 
carriére se multiplient essentiellement aux années qui suivent le compromis historique austro-
hongrois. Plus tót, la structure des romans était basée sur les contradictions qui se manifestent 
simultanément, maintenant les bases de l'action se sönt formées par les conflits provoqués des 
changements de temps. Les théátres importants des actions de deux tiers des romans analysés 
se trouvent sur la territoire de la Hongrie historique. D'importance plus grandé, parmi les villes, 
sönt seulement Pest, Pozsony, Debrecen et la ville natale de l'écrivain: Komárom, parmi les 
provinces la Grande Plaine et certaines régions du Nord. Parmi les sites étrangers on rencontre 
le plus souvent Paris et Vienne. Ces choix, ä cóté de la définition reelle par la matiére représentée, 
reflétent également les tendances de la vision de l'écrivain. 

II y a une répartition spécifique de ces romans par le nombre des lieux; les différentes scénes 
symbolisent souvent de difFérents modéles de mode de vie. Les lieux privés et les scénes de 
communauté, le rapport des extérieurs et des intérieurs et leurs röles se varient dans l'ceuvre, 
mais généralement les scénes communautaires recoivent le róle décisif. 

25 A gazdag szegények öregeinek „esküvője" sem templomban volt, „nem az oltárnál, nem a vi
aszgyertyák mellett, hanem csak egy virágos kökény bokornál, a csillagok ragyogása mellet t . . . " . 
(kritikai kiadás), 161. 

26 Súlyos problémát vetnek fel tehát azok az író által igenelt (sőt példaként állított) grandiózus 
természetátalakítások, amelyek néhány regényében dramaturgiailag oly fontos szerepet játszanak 
(Felfordult világ; Kiskirályok; A mi lengyelünk és bizonyos mértékben még Az új földesúr is). Az 
igazság azonban az, hogy a természet ellen elkövetett erőszakosságok közül a leginkább, sőt 
talán egyedül az ép fák kiirtását ítéli el az író. 
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VERES ANDRÁS 

AZ IRODALMI MŰ ÉRTÉKALAKZATAI* 

Az irodalom értéket jelent számunkra — hogyan lehetséges ez? Nyilván nem 
könnyű válaszolni erre a kérdésre, már csak azért sem, mert előbb tisztázni kell: milyen 
irodalomra és milyen közönségre gondolunk. Az empirikus értékkutatások feladatának 
tartom a finomabb osztályozást; az elméleti megközelítés véleményem szerint mege
légedhet egy átfogó osztályfogalommal, melyen belül lehetőség nyílik a jellegzetes (és 
gyakori) változatok megkülönböztetésére. Tehát a művészi célzatú és hatású irodalom 
fogalmából indulok ki. Még akkor is, ha tudom, hogy jelentése távolról sem egyér
telmű. Nemcsak az esztétikai ítélkezést meghatározó értékszempontok miatt nem az. 
Hanem azért sem, mert a fogalom határai t szűkíthetjük is, bővíthetjük is: kizárólag 
a remekmüveket értve rajta, melyek esetében legalább biztosra mehetünk (az esztéti
kai értékességüket illetően), vagy éppen ellenkezőleg, minden olyan irodalmi alkotást 
ide sorolva, mely gyönyörködtetni és/vagy szórakoztatni akar. 

Föltétlenül a szűkítés ellen vagyok. A remekmű hatáslehetősége inkább mondható 
kivételesnek, mint általánosnak — tehát kevéssé látszik alkalmasnak irodalom-fogal
munk alapjává tenni. (Más kérdés, hogy mint határesettel, számolni fogok vele.) A 
bővítést nem utasítom el, de helyesebbnek tartom azt a megfogalmazást, hogy a mű
vészi és nem művészi tartomány közötti határ folyamatosan változik, s az elméletnek 
— lehetősége szerint — minden jelenségre figyelnie kell, mely a határokon belülre 
került. 

Egyrészt az szól emellett, hogy az értelmiségi elit (amely hivatásszerűen őrködik az 
irodalmi normák felett) maga is bizonytalan a klasszicista szabályesztétika összeomlá
sa óta, s nem egy irodalomalattinak minősített jelenséget kényszerült utóbb emanci
pálni (közöttük olyan nagyságrendűt is, mint a regény). Másrészt az, hogy a populáris 
műfajok is élnek esztétikai hatáslehetőségekkel (ha nem élnének, nem lennének popu
lárisak), sőt a kifejezetten nem művészi célzatú és hatású (tudományos, vallásos és 
egyéb) irodalom is felmutathat ilyen erényeket (mint arról később szó lesz). 

Tehát a művészi célzatú és hatású irodalmi művek értékalakzatait próbálom kimu
tatni a továbbiakban. Ezen a műalkotás hatáslehetőségeiben szerepet játszó legfőbb értékek 
(értéktípusok) rendszeres kifejtését értem. Javaslatot teszek a kimutatható értékek egy
fajta csoportosítására.1 Az egyes értéktípusok bemutatása olyan sorrendben történik, 
hogy az irodalmi mű szövegterében megjelenő értéklehetőségekből kiindulva haladok 
az irodalom egészére vonatkozó metaértékekig. 

* Egy hosszabb tanulmány (melynek címe: Irodalomértelmezés és értékorientáció) e közlés számá
ra bővített fejezete. Elkerülhetetlen volt, hogy néhány ponton jegyzetekkel utaljak a tanulmány 
más részeivel való összefüggésekre. Az irodalomjegyzéket szövegem végén találja az olvasó. 

1 A tipológia koncepciója és terminológiája a kérdés első felvetése és az ezt tartalmazó publiká
ciók (Veres 1976, illetve 1980) óta sok tekintetben változott. Ugyanakkor kötelességemnek érzem 
jelezni: tanulmányomban messzemenően támaszkodtam néhány újabb publikációm (1983, 1986 
és 1987-88) megállapításaira. 
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AZ IRODALMI NYELV ÉRTÉKORIENTÁLTSÁGA 

Az irodalmi mű mint nyelvi képződmény eleve nem pusztán perceptív, hanem 
szignitiv (azaz nem csak reális, hanem szemiotikai) és mint esztétikailag megformált 
alkotás kulturális (azaz axiológiai) tárgyként adott számunkra. Ezért jelentés és érték 
tapad hozzá, mellyel egyrészt a művet alkotó szerző, másrészt a vele kommunikációba 
lépő interpretáló tuda ta látja el, s csak ezek számára áll fenn. S nemcsak az irodalmi 
műről mondható ez el, hanem magáról a nyelvről is, amely nemcsak ahhoz segít hozzá, 
hogy általa és benne megismerjük a világot, hanem ahhoz is, hogy megítéljük, sőt a 
kettő szorosan összefügg egymással. 

Jelentés és értékorientáció szoros összefüggése a nyelvben 

Bahtyin álláspontja 

Mint Bahtyin írja: „Minden valóságosan kimondott szó a tárgyi tartalmi értelem
ben vett témán és jelentésen kívül magában hordoz bizonyos értékelést is, vagyis az 
élőbeszédben vagy írásban előadott tárgyi tartalmakhoz meghatározott értékhangsú
lyok kapcsolódnak. Értékhangsúly nélkül nincs szó." (Bahtyin 1986, 267) A szóban 
rejlő szociális értékítélet legnyilvánvalóbb, de egyszersmind legfelszínibb rétegét az 
ún. expresszív intonáció fejezi ki, amely közvetlenül kötődik a megnyilatkozást kivál
tó élethelyzethez. Dosztojevszkij Az író naplója című művének egyik részletét idézve 
demonstrálja Bahtyin, hogy az ebben szereplő hat mesterlegény az eltérő intonáció 
révén mennyire mást képes kifejezni, annak ellenére, hogy mindegyik ugyanazt az egy 
szót használja (I.h. 268-9). Az efféle értékítélet, illetve a hozzá tartozó intonáció nem 
lépheti át a közvetlen élethelyzet (a kis intimvilág) határai t , de bármilyen megnyilat
kozásról van szó, legyen az akár a legszélesebb társadalmi hallgatósággal számoló, a 
benne rejlő értékelő mozzanatnak mindenkor nagy jelentősége van. 

„Csakhogy ilyen esetben — mondja Bahtyin — már az értékelés nem valami
lyen adekvát intonációban fejeződik ki, hanem az értékelés irányítja a megnyilatkozás 
összes jelentéshordozó elemének a kiválasztását és elhelyezését. Értékmozzanat nél
küli megnyilatkozás nem létezik. Minden megnyilatkozásban elsődleges az értékelő ori
entáció. Ennélfogva az eleven megnyilatkozás elemei nem csupán jelentenek, hanem 
egyszersmind értékelő mozzanatot is tartalmaznak. Csak az absztrakt — a nyelvi 
rendszeren, nem pedig a /megnyilatkozás struktúráján belül felfogott — alkotóelem 
tűnik értékmentesnek. Éppen a nyelvi rendszert konstituáló absztrakt beállítódás 
vezetett ahhoz, hogy a nyelvészek zöme elválasztja az értékelést a jelentéstől, és az 
értékelést mint a beszélőnek a beszéd tárgya iránti viszonyát kifejező járulékos moz
zanatot tekinti." (270) 

Példák 

Jelentés és értékorientáció szoros kapcsolatát néhány példa segítségével próbálom 
meg érzékeltetni, abból indulva ki, hogy a kettő közötti párhuzamra leginkább ak
kor figyelünk fel, amikor a jelentésváltozás átértékeléssel jár együtt (vagy fordítva). Ezért 
az első példám meglehetősen mesterkélt. Egybevetem Ionesco A kopasz énekesnő című 
„ellenszínmüvének" egy részletét (a nyitó jelenet előtt álló szerzői instrukciót, a szín
helyről és a szereplőkről) és az általam készített átiratot, melyben az eredeti szöveg 
értékhangsúlyainak kiszűrésére törekedtem. Tehát a két változat: 

„Angol polgári család lakása, angol karosszékekkel. Hűvös angol es
te. Mr. Smith angol úr, angol karosszékben, angol papucsában, angol 
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pipáját szívja, s angol újságot olvas az angol kandalló mellett. Angol 
szemüveget hord, s kis ősz, angol bajuszt visel. Mellette, egy másik 
angol karosszékben Mrs. Smith, angol hölgy, zoknit stoppol. Hosszú 
angol csend. Az angol falióra tizenhét angol órát üt ." 

„Mr. Smith és Mrs. Smith — ahogy az egy angol házaspárhoz illik 
— vacsora u tán visszavonultak a nagyszobába és teljes kényelembe he
lyezték magukat. A férfi pipáját szívta és újságot olvasott, az asszony 
zoknit stoppolt. A falióra tizenhét órát ütött ." 

Nyilvánvaló, hogy a két szöveg hangulata merőben más (végül is ez volt a cél), 
holott az átirat még csak nem is radikális (az „angol" kifejezést teljesen mellőzhette 
volna). Az eredeti szöveg kétségtelenül ironikus, sőt groteszk hatást kelt. Egyetlen 
szó túlzásig vitt ismétlésével s végül az abszurd jelzős kapcsolattal („angol csend", 
„angol tizenhét óra") képes érzékeltetni az angol házaspár nemzeti és nyárspolgári 
korlátoltságát, önteltségét. Szinte fenyegetővé válik idilljük. Szembetűnően értéktelttett 
a nyelv, pedig nem szerepel benne más értékhangsúlyos szó, mint az „angolság"; igaz, 
az utóbbi éppen így válik rendkívülivé, betöltve a teljes szemantikai teret. 

A másik szöveg ehhez képest értékszegény, de nem értékmentes. Az eredetiben pa
rodizált magatartás jelzéséből átmentődik valami („ahogy az egy angol házaspárhoz 
illik"). Ha nem volna így, akkor meghatározó értékgesztusától fosztaná meg, azaz 
meghamisítaná az eredeti jelentést. (Könnyen lehet, akad olyan olvasó, aki számára 
Ionesco szövege sem eléggé értéktelített, más pedig az átiratot is tudálékosan részlete
zőnek látja; a mi szempontunkból most — és a következő példákban is — a változatok 
közötti különbségek az érdekesek.) 

Már a legelemibb retorikai-stilisztikai alakzatok is, mint a kettőzés, a fokozás vagy 
az ellentétezés, azért lehetnek hatásosak, azért keltenek feszültséget a befogadóban, 
mert kihasználják vagy éppen megteremtik a nyelvben rejlő értékhangsúlyokat. Vol
taképpen az értékorientáló képességében kell látnunk az irodalom (és a szónoklat) esztétikai 
hatásának egyik alapját. Természetesen az értékgesztusok szaporítása önmagában még 
nem biztosítja a sikert, sőt ez — ha funkciótlannak vagy hosszadalmasnak hat — ép
pen ellentétes eredményt ér el. Tehát az értéktelített szöveg nem föltétlenül hatásos, 
az értékszegény pedig nem mindig hatástalan. A kiemelés egyúttal válogatás is. 

Mint ahogy fordítva is igaz: a válogatás egyben kiemelés is. Amikor például rokon 
értelmű szavak közül keressük a megfelelőt sajátos hangulata alapján, választásunkkal 
elismerjük az adott szóhangulat jelentőségét számunkra. S egyúttal a választott szó 
jelentése-hangulata a mi értékelésünknek lesz kifejezője. Korántsem lényegtelen, hogy 
milyen szavakat és szóalakzatokat részesít előnyben a megnyilatkozó. Minden stűus 
tulajdonképpen sajátos értékelő gesztust jelez. 

Éppen ezért tanulságosak azok az eltérések, amelyek ugyanannak a műnek külön
böző változatai között állnak fenn. Például Kassák Lajos Mesteremberek című versének 
12. sorában más szó szerepel az egyik variánsban, mint a másikban: 

„Holnap azbesztből, vasból és roppant gránitból életet 
dobunk a romokra 
s félre az álomdekorációkkal! a holdvilággal! és az 
orfeumokkal!" 

illetve 
„Holnap azbesztből, vasból és roppant gránitból életet 
dobunk a romokra 
s félre az államdekorációkkal! a holdvilággal! és az 
orfeumokkal!" 

Mindössze egyetlen szó, pontosabban egy szóösszetétel első tagja különbözik (az 
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sem lehetetlen, hogy sajtóhiba következtében), s mégis, nemcsak a szövegek jelentése, 
hanem asszociációs köre, a megnyilatkozó nézőpontja, értékszemlélete is különbözik 
egymástól. Míg az „álomdekoráció" kifejezéssel a hazugnak érzett művészetet utasítja 
el, az „államdekoráció"-val a hazug politikai intézményeket. Az utóbbi változat össze
függést teremt a pohtika és a művészet között. (E példa más megközelítésben szerepel 
Bojtárnál — vö. 1983, 74.) 

Vagy vegyünk egy másik példát. József Attila A bűn című versének utolsó szakasza 
a Nyugat 1935-ös évfolyamában a következőképpen jelent meg: 

„Én istent nem hiszek s ha van, 
ne fáradjon velem. 
Majd én föloldozom magam. 
A bűn kétségtelen." 

Az újabb kiadásokban a következő változatot olvashatjuk: 

„Én istent nem hiszek s ha van, 
ne fáradjon velem; 
majd én föloldozom magam; 
ki él, segít nekem." 

Itt még nagyobb a különbség a két szöveg jelentése és értékelő gesztusa között. 
Az írásjelek eltérése is fontos. A folyamatos közlést erőteljesebben meg-megszakító, 
mondatokká tagoló pontok nyomatékosabbá, mondhatni, megfellebbezhetetlenné te
szik az állításokat. Az utolsó sor kicserélése (a változatlan kontextus ellenére) más 
értelmet, más értéklehetőséget ad a megnyilatkozó léthelyzetének. „A bűn kétségte
len" , tehát nincs ellenszer az önelvesztés ellen, az ember feloldozhatatlan. „Ki él, segít 
nekem", azaz a többi ember támogatása ellenszer lehet az önelvesztés ellen, föltéve, 
hogy bekövetkezik. (Inkább tűnik óhajnak, mint állításnak.) S jóllehet a megnyilatko
zó mindkét esetben vállalja sorsát, az első változatban ez lemondó, míg a másodikban 
bizakodó gesztussal társul. 

Értelmezési stratégiák 

Az elmondottak alapján megállapítható, hogy az irodalmi mű valamennyi nyelvi ele
me, kommunikációs és információs sajátossága (a legkisebb szótól a szöveget tagoló kompo
zíciós elvig) értékvonatkozást tartalmaz, a mű értékszerkezetének összetevője. Ha így van, 
gyakorlatilag egyetlen mű értékszerkezete sem tárható fel teljességében. Ha létezne is 
egy „szuperolvasó", aki képes volna átlátni a műalkotás valamennyi értékmozzanatát 
és ezek összefüggéseit, rövidesen nem tudnánk mit kezdeni eredményeivel, mert az iro
dalom jelentése és értéktuéata nem egyszer s mindenkorra adott , hanem mindkettő 
részese a történelmi változásnak. (Nem beszélve arról, hogy magunknak is szuperolva
sóvá kellene válnunk ahhoz, hogy e nagyszerű interpretációt teljességében megértsük.) 

Úgy látszik, az értékek föltárásában két alapvető értelmezési stratégia között vá
laszthatunk. Vagy abból indulunk ki, hogy a részletek értékvonatkozásai végső so
ron összegeződnek a műegész esztétikai hatásában s a (többé-kevésbé azonosítható) 
rész-értékek alapján következtethetünk a mű értékességére, vagy pedig abból, hogy 
az összhatás jellege és alapja valamiképpen lokalizálható, s a rész-értékek legfeljebb 
példa-értékű (megerősítő) szerepet játszhatnak. A kétféle megközelítés — távolsága 
ellenére is — tartalmaz azonos elemeket, hiszen mindkettő előzetes véleményt formál 
a műegész értelemegységéről és esztétikai jelentőségéről, s a kitüntetett rész-értékek 
indoklásában egyaránt a reprezentativitás a fő érv. 

Ingarden koncepciója 
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Talán nem is lehet másképp. Példaképpen Ingarden álláspontjára emlékeztetnék, 
aki számára megoldhatatlan problémát jelentett az irodalmi értékek pozíciójának ki
jelölése. Fenomenológiai (és tárgyelméleti) kiindulópontjából szükségszerűen követke
zett az a felfogás, hogy az érték — a tárgyias (illetve a jelentés-) struktúrától való 
elválasztottsága folytán — „formájában is, létmódjában is önállótlan és származé
kos" (Ingarden 1988, 349). Az irodalmi mű Ingarden által föltárt alapstruktúrájában 
„minden egyes rétegnek jó néhány sajátossága van, melyek specifikus esztétikai ér
tékminőségek létrejöttéhez vezetnek" (Uő 1977, 40), ugyanakkor ezek az értékek nem 
alkotnak önálló réteget. A nyelvi hangképzödmények rétegében a szóhangzás révén 
születő „érzés-", „érzelem-" és „hangulatminőségek" (59-60) éppúgy esztétikailag érté
kes minőségek lehetnek, mint a jelentésegységek rétegében fennálló stiláris tisztaság, 
szépség (illetve „világosság" és „rendezettség"), melyek értékességére éppen oly kori hi
ányuk figyelmeztet (220-224). 

Eddig a pontig tehát Ingarden az első értelmezési stratégiát látszik követni. Ám 
az ábrázolt tárgyiasságok és a sematizált látványok rétegeinek elemzése u tán kilép a 
formálontológiai-fenomenológiai keretek közül, és bevezeti a „metafizikai minőségek" 
fogalmát (299-301). Ezek részben egyszerű, részben „származékos" minőségek (mint 
a fenséges, a tragikus, illetve a groteszk), közös sajátosságuk, hogy mindig szituációk
ban, eseményekben nyilvánulnak meg. Ritka és váratlan felbukkanásuk az életnek 
élményértéket kölcsönöz: függetlenül attól, hogy magukban pozitívak vagy negatívak, 
„megnyilvánulásuk pozitív értéket jelent a hétköznapok szürke, jellegtelen élményeivel 
szemben" (300). Mivel az élet és a lét mélyebb értelme mutatkozik meg bennük, saját
szerűségükben csupán átélhetők, nem leírhatók; ha racionálisan közelítünk hozzájuk, 
elveszítjük őket. 

E minőségek kitüntetett szerepet játszanak az irodalmi műben is, sőt „az irodalmi 
műalkotás a metafizikai minőségek megnyilvánulásában éri el tetőpontját" (302). S 
épp azáltal válnak esztétikailag értékessé, mert itt — szemben az élettel — bizonyos 
distanciával, nyugalommal tudjuk szemlélni és élvezni őket (303). De a metafizikai 
minőségek pozíciója a műstruktúrában távolról sem egyértelmű. Ingarden leszögezi, 
hogy mivel az irodalmi műben is tárgyi szituációkat feltételeznek, nem képeznek külön 
réteget (304), ugyanakkor nem csupán a tárgyi réteg közreműködésére van szükség 
megnyilvánulásukhoz, hanem az összes többi réteg harmonikus együttműködésére is, 
az egész mű polifóniájának létrejöttére (305-306). 

Ugy tűnik, meglehetősen kétértelmű álláspont ez: egyfelől Ingarden hasonlóképpen 
jár el, mint a korábbi rétegek elemzésekor (a struktúrához minőségeket rendel), más
felől éppen ellentétesen (a minőségek alkotják a struktúrát) . Még attól a tautológiától 
sem riad vissza, hogy a — műrétegek harmonikus együttműködéséhez kötött — meta
fizikai minőségek jelenlétét bizonyítéknak tekintse arra, hogy „az irodalmi műalkotás, 
rétegezett felépítése ellenére, szerves egységet képez" (305). 

A metafizikai minőségek e bizonytalan pozíciója tette lehetővé Wellek számára, 
hogy átértelmezze Ingarden koncepcióját, s a metafizikai minőségeket ónálló rétegnek 
nyilvánítsa. A metafizikai minőségek számbavételétől azt az előnyt reméli az irodalo
mértelmezés számára, hogy „a szokásos intellektualista tévedések nélkül" lesz mód a 
műalkotás „filozófiai jelentésének" kérdéseit tárgyalni. (Vö. Wellek — Warren 1972, 
222.) Bármennyire jogos is magának Ingardennek méltatlankodása az átértelmezés 
miatt (I.h. 14-16), elvileg nem zárható ki a metafizikai minőségek és általában az értékek 
besorolása az irodalmi mű struktúráját alkotó rétegek közé. Mint ahogy Hartmann — a 
költészet tárgyi rétegeinek egymásutánját elemezve — végső mélyrétegekként jelöli ki 
a műben megjelenő személyiségértékeket (melyek a befogadót individuális lehetőségeire 
döbbentik rá) és az általános emberi értékeket (amelyeken nem csupán életbölcsessé
geket, tételesen is megfogalmazható — vallási, politikai és egyéb — eszméket ért, 
hanem „homályosabb, irracionálisabb jellegű" életérzéseket is). (Vö. Har tmann 1977, 
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284-288.) 
Számunkra is fontos tanulság ez, s igyekszem számolni vele az irodalmi mű érté

kalakzatainak kifejtésében; ezért is tértem ki bővebben az ingardeni megközelítésre. 
Jóllehet nem vállalkozom (mert nem ez a feladatom) az irodalmi mű struktúrájának 
valamifajta kimutatására, a rétegelméleti beállítottság nem idegen tőlem, s nyilván 
érezteti majd hatását az értékek csoportosításában. De hangsúlyoznám, hogy bár 
gyakran élek megkülönböztetéssel (egy tipológia esetében ez magától értetődik), cé
lom semmiképp sem az, hogy ezzel akár az érték és a jelentés, akár az egyes értékfaj
ták oly mértékű elkülöníthetőségét sugalmazzam, mint amilyent — az előbbi példánál 
maradva — a metafizikai minőségek önállósítása Welleknél jelent. Ha a műalkotást 
sokszorosan összetett képződménynek fogjuk fel, nem határolhatók el teljességgel egy
mástól az értékek és hordozóik; s még ugyanazok az értékfajták is — mint később 
látni fogjuk — többféle funkciót tölthetnek be a mű értékszerkezetében. 

JELENTÉS ÉS ÉRTÉK 

A jelentőségadás kérdéséről 

Értékről először kizárólag abban az értelemben fogok beszélni, hogy az irodalmi 
szövegben — akár a mű szándékolt hatásából, akár a befogadó érzékenységéből
elfogultságából indulunk ki — eltérő hangsúlyok tapasztalhatók (a szó legtágabb 
értelmében), s ezek közül egyesek inkább felhívják figyelmünket magukra, mint mások. 
Miként Perry (1926, 116) írja: „az érték bármilyen tárgy iránti bármilyen érdeklődés." 

Minthogy a jelentés és az értékorientáció között szoros kapcsolatot feltételezek, logi
kusnak tűnik az érték fogalmát a jelentéshez képest meghatározni. Az előbbi megszo
rítás értelmében kizárólag nyelvileg kifejezett (vagy kifejezhető) értékekkel van dolgunk, 
amiből eleve következik, hogy ezek jelentéssel rendelkeznek. Lehetetlen olyan értékki
fejezést vagy értékfogalmat előállítani, amelynek ne lenne jelentése. Nyilvánvaló, hogy 
még a legelvontabb, legformalizáltabb formulákról (mint Kant híres kategorikus impe
ratívuszáról) is elmondható: van jelentésük. Ha pedig ez igaz, akkor az értékek egyúttal 
jelentések is, a jelentések meg — legalább részben — értékek. A kérdés voltaképpen 
az, hogy mitől lesz egy jelentés érték? 

A válasz meglehetősen triviális (hiszen kiindulásomból következik). A jelentést je
lentősége avatja értékké. Tulajdonképpen minden jelentésnek — valamilyen mértékben 
— van jelentősége (különben nem lenne jelentés-értéke a kommunikációban). De az 
egyiké kisebb, a másiké nagyobb — s nemcsak egy adott szövegkörnyezetben áll fenn 
ez a különbség, hanem akár egy közösség, egy egész korszak szókincsében is. (Annyi
ra, hogy a jelentések megválasztásában, alkalmazásában ez a szempont is szerepet 
játszik, megerősítve vagy éppen — a mellőzés révén — gyöngítve egy-egy jelentés 
értékstátusát.) 

A jelentőségadáshoz, jelentőségtulajdonításhoz persze mindenekelőtt értékelőre van 
szükség, aki határozott nézőponttal és értékrenddel rendelkezik. Nemcsak az irodal
mi mű befogadójáról mondható el, hogy képes eleget tenni ennek a követelménynek, 
hanem a vele kommunikáló műalkotásról is, amely hatása alá vonja, irányítja figyel
mét. Az irodalmi kommunikáció esetében is helytálló az a felfogás, amely elsősorban 
a szociálpszichológiai szakirodalomból ismert, s az értéknek az emberi viselkedést orien
táló szerepét hangsúlyozza. E felfogás talán Cantril (1971, 47) velős megállapításával 
érzékeltethető leginkább, mely szerint „az emberek azért igyekeznek értékeket találni 
maguknak, hogy legyen mihez igazodniuk". 

Az irodalmi művet is felfoghatjuk úgy, mint sajátos emberi viselkedést. Az elbeszélő 
és drámai művek esetében kettős értelemben is. Egyrészt ezek fiktív világában a 
szereplők (és a narrátor) többé-kevésbé határozott nézőponttal rendelkeznek, melynek 

190 



alapján ítélkeznek, értékelnek. Másrészt a mű egésze is — immár a kollektív tudat 
korántsem fiktív terében — úgy „viselkedik", mint beszélő, sőt rábeszélő partner, 
akinek álláspontja, értékrendje van. A jelentés oldaláról ez úgy fogalmazható meg, 
hogy a jelentésnek különböző szintjei lehetnek; az értékelés szempontjából is a mű 
egészének jelentése és értékorientációja a döntő, az irányadó. 

A nehézséget az értelmezés és az értékelemzés számára valójában a rész-jelentések 
értékstátusának meghatározása jelenti. Talán ezért sikeredett a kelleténél körülmé
nyesebbre az a definíció, mellyel korábban próbálkoztam: „az érték úgy határozható 
meg, mint tudatos választás, preferálás vagy affirmáció alapjaként, illetve eredménye
ként megjelenő minősítés (minőség), amely csaknem mindig pozitív érzelmi többletet 
vált ki az értékelőben. Az irodalmi szövegben értékként azonosítható bármely jelenség 
(személy, tárgy, fogalom), amelyhez ilyen minősítés társul" (Veres 1985, 5). Kétség
telen, hogy ez a definíció tudományosabban hangzik, de érdemben nem mond többet, 
mint az, hogy a jelentést jelentősége avatja értékké. 

A következő kérdés, amivel foglalkozni kell: miképp jelzi a szöveg, hogy egy jelen
tés (a „tudatos választás, preferálás vagy affirmáció" eredményeként) érték. A válasz 
ismét triviális: a kiemelés (az értékelő-jelentőség adó gesztus) biztosítja, hogy a jelen
téssel értékként kell számolni. E kiemelés azonban annyiféle módon történhet, olyan 
változatos lehet, hogy korántsem mutatkozik triviálisnak. Itt csupán két igen gyakori 
módjára utalnék. 

A kiemelés egyik tipikus módjával találkoztunk a Ionesco-idézetben: az ismétléssel. 
A mennyiség annyira alapvető értékforrás, hogy a szociológiai szempontú „tartalome
lemzés" technikája a szójelentések gyakoriságán alapul, s az előfordulások statisztiká
ja alapján következtet a közlemény értékszempontjaira. Az ilyen vizsgálatok többnyi
re a nem művészi szövegekre irányulnak, de a művészi szövegek szókincséről és belső 
arányairól nyert kimutatások is fontosak lehetnek az irodalmi művek karakterének 
megragadásában. 

A kiemelés másik tipikus módjával él az idézett József Attila-vers: az ellentéttel. 
(Tulajdonképpen mindkét változat esetében: a „majd én föloldozom magam" kijelen
tés érvényét kétségbe vonja a rákövetkező „a bűn kétségtelen", illetve gyöngíti a „ki él, 
segít nekem" állítása.) A jelentés-láncolatot megszakító fordulat újszerűsége is alapve
tő értékforrás, annyira az, hogy sokan egyenesen ebben látták az esztétikai értékesség 
alapját. 

Lehetséges, hogy így van. Bizonyos, hogy az irodalom szép missziója a nyelv, pon
tosabban a nyelvben kifejezhető jelentés- és érték-univerzum megújítása, a kifejező
eszközök folyamatos bővítésével és (vagy) átrendezésével. De a jelentésteremtő erede
tiség nem a művészet monopóliuma. Mint ahogy az érdekesség vagy a tetszetősség sem 
csupán a szépirodalomban követelmény — voltaképpen minden, figyelmünkre-érdek-
lődésünkre igényt tar tó (illetve méltó) szöveg megvalósítja, tehát „küszöb-értékként" 
is felfoghatók. Horn András (1985, 50) joggal figyelmeztet arra: „Az irodalomban az 
eredetiség távolról sem esztétikailag, hanem pszichológiailag hat: a kreativitás jeleként 
és az újdonság forrásaként." 

Természetesen más álláspontra is helyezkedhetünk. Például a tudományos szöveg
ben megjelenő újszerűséget és érdekességet is tekinthetjük úgy, mint a szöveg esztétikai 
minőségét. (Igen jeles tudósok, mint Albert Einstein, így gondolták.) Sem a kifeje
zésszintre, sem a kifejezés és a jelentés kapcsolatára vonatkozóan nem állíthatók fel 
egyértelmű elhatároló kritériumok. Végül is csak a prioritást élvező tudományos cél
kitűzésre hivatkozhatunk, mint ami — inkább gyakorlati, mint elvi — korlátokat szab 
az esztétikai hatáslehetőségek érvényesítésének és érvényesülésének. 

Nem föltétlenül kell eldönteni e dilemmát. Számunkra itt most az a fontos, hogy 
minden irodalmi szövegben — akár művészi célzatú és hatású, akár nem — a jelentések 
két osztálya különböztethető meg: a kiemelés révén értékstátussal rendelkező és a nem 
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rendelkező. A különbségtevés az értékeken belül is megtehető: az értéknek jelentése 
és jelentősége van, vagy ahogy Kraft (1951, 261) írja, az érték „ideális jelentésegység", 
melynek „két összetevője van, egy tisztán tárgyi, semleges és egy megkülönböztető, 
ami a tulajdonképpeni értékjelleget adja." 

Jelentéstani és esztétikai értékértelmezés 

Nem kevésbé fontos, hogy ez a megkülönböztetés nemcsak a jelentések szintjén 
jogos, hanem a jelentésre irányuló figyelem karakterét illetően is. Azaz nemcsak érté-
korientáltan közelíthetünk a jelentéshez, hanem „jelen tésorientáltan" az értékhez is. 
A kifejezés azért érdemel idézőjelet, mert a jelentésorientált közelítés sem nélkülözi az 
értékszempontot (ezt végső soron semelyik megközelítés sem küszöbölheti ki). S mivel 
minket közelebbről az esztétikai értékorientáció érdekel, szükségesnek látom bevezetni 
az ilyen orientációt követő esztétikai s az ilyen iránt közömbös jelentéstani értékértelmezés 
fogalmát. 

Vegyük példának Vörösmarty Mihály Előszó című költeményét, illetve ennek két 
részletét. Jól érzékelhető, éles értékellentét van a vers első, a reformkort felidéző és a 
második, a szabadságharc kozmikus méretű vízióját megjelenítő része között. Az első 
részlet így hangzik: 

„Midőn ezt írtam, tiszta volt az ég. 
Zöld ág virított a föld ormain. 
Munkában élt az ember mint a hangya: 
Küzdött a kéz, a szellem működött, 
Lángolt a gondos ész, a szív remélt, 
S a béke izzadt homlokát törölvén 
Meghozni készült a legszebb jutalmat, 
Az emberüdvöt, melyért fáradott. 
Ünnepre fordult a természet, ami 
Szép és jeles volt benne, megjelent." 

Jelentéstani szempontból hangsúlyozottan pozitív értékfogalmak halmozása figyel
hető meg e szövegrészben, közvetlenül vagy közvetve ilyen értékek jelennek meg, mint: 
béke, emberüdv, munka, szellem stb. Az összefüggés közöttük egyértelmű: fennállásuk
kal, érvényesülésükkel egymást erősítik, szoros összetartozásukat jelezve. Esztétikai 
szempontból értékgazdag, idillikus létállapot tárul elénk, a hangnem (miként a megje
lenő helyzet is) ünnepélyes, emelkedett. Ehhez képest szembetűnően eltér a második 
részlet: 

„A vész kitört. Vérfagylaló keze 
Emberfejekkel labdázott az égre, 
Emberszívekben dúltak lábai. 
LélekzetétŐl meghervadt az élet, 
A szellemek világa kialudt, 

És folyton folyvást ordított a vész, 
Mint egy veszetté bőszült szörnyeteg. 
Amerre járt , irtóztató nyomában 
Szétszaggatott népeknek átkai 
Sóhajtanak fel csonthalmok közül, 
És a nyomor gyámoltalan fejét 
Elhamvadt városokra fekteti. 
Most tél van és csend és hó és halál." 
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Jelentéstani szempontból ismét egymással szorosan összefüggő értékfogalmak hal
mozása figyelhető meg, de ezek most kivétel nélkül negatívak, s nem egymás mellé 
rendeltek, mint a korábbi részletben, hanem az egyik közülük (a vész) meghatározó 
szerepű, s a többi (háború, pusztulás, nyomor) voltaképpen csak kifejeződése, illetve (a 
nyomor) következménye ennek. A két rész koordinátái közül a tér azonos, az idő nem, 
következésképp az értékváltás (a pozitívak felcserélése negatívakra) az idő függvényé
ben történik. 

Esztétikai szempontból a váltás azt jelzi, hogy alapvető ellentét van az értékgazdag 
távoli múlt és az értékpusztító közelmúlt (illetve az értéket nélkülöző jelen) között, a 
változás a telítettségtől a kiüresedés felé tart (értéktelítettség — értékpusztulás — 
értékhiány). A hirtelen bekövetkező, visszafordíthatatlan értékveszteség tragikus hely
zetet teremt, melynek súlyát még fokozza, hogy méretei rendkívüliek, emberfelettiek 
— mondhatni , kozmikus nagyságúak — , ami e résznek épp olyan emelkedett fenséget 
kölcsönöz, mint amilyennel korábban az idill rendelkezett. 

A második rész tehát maga is szakaszolható: a közelmúlt áttűnik a jelenbe, a 
fölöttébb dinamikus mozgás nyugvópontra jut , a vész tombolása után bekövetkezik 
a végállapot („Most tél van és csend és hó és halál"). Mindvégig a negatív értékek 
dominálnak, az ezután következő sorok mintegy általánosításként hatnak: 

„A föld megőszült: 
Nem hajszálanként, mint a boldog ember, 
Egyszerre őszült az meg, mint az isten, 
Ki megteremtvén a világot, embert, 
Elborzadott a zordon mű felett 
És bánatában ősz lett és öreg." 

Azt lehetne hinni, hogy a kiüresedési folyamat nem folytatható, nem fokozható 
tovább. Mégis ez történik a vers utolsó részében: 

„Majd eljön a hajfodrász, a tavasz, 
S az agg föld tán vendéghajat vészen, 
Yirágok bársonyába öltözik. 
Üveg szemén a fagy fölengedend, 
S illattal elkendőzött arcain 
Jó kedvet és ifjúságot hazud: 
Kérdjétek akkor ezt a vén kacért, 
Hová tévé boldogtalan fiait?" 

Jelentéstani szempontból merőben más a helyzet, mint a két korábbi részlet eseté
ben. Különös kettősséget tapasztalunk: a felszínen megjelenő kibontakozás értékessége 
megkérdőjeleződik. A középpontban álló alany (a föld) immár nem megszemélyesített 
értékfogalom, hanem egy szereplő, akinek viselkedése negatívan értékelendő. Jóllehet 
„agg" — méghozzá a kozmikus pusztulás áldozata, hiszen ennek következtében őszült 
meg egyszerre (mint az isten, aki teremtésének tökéletlensége fölötti bánatában lett ősz 
és öreg) — , most mégis méltatlanul viselkedik: „jó kedvet és ifjúságot hazud". Hol
ott nem lehet, nem szabad — sugallja a szöveg — napirendre térni a jóvátehetetlen 
fölött. 

Itt tulajdonképpen azt az ellentétet használja ki, ami a természet körkörös rend
je, ismételt megújulása és az emberi lét halál által határolt lineáris rendje, végzetes 
lezártsága között feszül. S ennek következtében a „föld" áldozatból kívülállóvá, sőt a 
vers végén váratlan módon egyenesen bűnössé, vagy legalábbis a pusztulásért felelős
sé minősül át. (Talán a korábbi hasonlítót — az istent — helyettesíti most, akivel 
szemben feltehető a számonkérő kérdés: „hová tévé boldogtalan fiait?" De valószí
nűbb, hogy a „föld" jelentése változott meg időközben: míg eddig a természetet, most 
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a szülőföldet, a hazát jelenti. Bár a korábbi kozmikus jelentésében — mint földgo
lyó — is értelmezhető.) Jelentéstani szempontból tehát itt már nem pozitív, illetve 
negatív értékek felmutatásáról van szó, hanem arról, hogy az újabb értékváltás le
hetetlen: a megjelenő értékek valójában nem értékek, pozitív voltuk látszat csupán s 
negativitást takar. 

Esztétikai szempontból is az igazi újrakezdés lehetetlenségének meggyőződése a 
meghatározó gesztus ebben a szövegrészben. Ám ez jóval összetettebb és fenyegetőbb 
értékhelyzetként jelenik meg, mint amivel a második részletben találkozunk. Ott az 
értékek nemcsak közvetlenül mutatkoztak meg, de minősítésük — negatív jellegük — 
is egyértelmű volt. (Természetesen nem általánosságban, hanem kizárólag az adott 
kontextusban értelmet kapó minőségükről van szó; egyetlen érték minősége sem álla
pítható meg szövegkörnyezetétől függetlenül: például a béke sem föltétlenül szerepel 
minden esetben pozitív vagy a háború negatív értelemben; vö. Eíó'szo-elemzésem vi
táját: Veres 1980, 187. Más kérdés, hogy a gyakoriság alapján nagy a valószínűsége 
annak: a béke inkább lehet pozitív, míg a háború negatív érték.) Itt már egyértel
műségük kevésbé áll fenn; nem mintha a megnyilatkozás alanyának kétségei lennének 
afelől, hogy mi igazán értékes és mi nem, de föltételezi az értéktévesztés lehetőségét 
(számonkérő fellépése fölfogható egy ezzel folytatott vitának is). 

A korábbi határozott értékváltás u t án itt egy valamelyest ambivalens helyzet áll 
elő: látszólagos változás, amely valójában nem jelent értékváltást. Tehát a korábbi 
folyamat igazában nem jut nyugvópontra: a befejezés egyszerre nyitott és pontszerű 
(s ugyanakkor — még itt is — megőriz valamit a korábbi emelkedettségből). Az idilli 
létállapotból a tragikus fenségen át a tragikus iróniához vezetett az út . 

A jelentéstani és az esztétikai megközelítés — a meglevő párhuzamok mellett — 
jól kivehetően különbözik egymástól: az első kifejezetten a műalkotásban megjelenő 
értékekre összpontosítja figyelmét, míg a második (a modális tényezőket vizsgálva 
elsősorban) a megjelenítés értékeire helyezi a hangsúlyt. 

A jelentéstani megközelítés sem nélkülözheti az értékelméleti hátteret , mert az 
értékek kimutatása nemcsak előzetes fogalomelemzést igényel, hanem az értékfajták 
meghatározott szempontok szerinti rendszerezését is. Ilyen jelentéstani vizsgálatnak 
tekintem Bonyhai Gábor Thomas Mann-könyvét (1974), melyben A kiválasztott című 
regény értékrendszerét tárja fel vagy az értékszociológiai kutatásunkat (Erdődy — 
Karafiáth — Veres 1982, Veres 1985, Erdődy — Veres 1988), amely példa lehet arra 
is, hogy az értékelemzésnek nem föltétlenül kell egyetlen műre korlátozódnia, akár egy 
egész korszak irodalmának értéktudata földeríthető a szövegekben megjelenő értékek, 
értékcsoportok gyakoriságának és összefüggéseinek kimutatásával.2 

TEMATIKUS, MODÁLIS ÉS POÉTIKAI ÉRTÉKEK 

Tematikus értékek 

A kétféle megközelítés különbségéről szólva az értékek két csoportját neveztem meg: 
az irodalmi szövegtérben megjelenő értékeket és a megjelenítés értékeit. E kifejezése
ket Hartmann Esztétikájából kölcsönöztem (vö. 1977, 554) s számomra is azt a célt 
szolgálják, hogy a műalkotás különböző struktúra-szintjein érvényesülő értékeket je-

2 Arról a vizsgálatról van szó, amely novellák és regények értékorientációs elemzése alapján 
próbálja földeríteni prózairodalmunk értéktudatának változásait 1945-től napjainkig. E kutatás 
az én vezetésemmel folyik az Irodalomtudományi Intézetben. (Célkitűzéséről és módszertani 
meggondolásairól 1. bővebben: Veres 1985.) Egyes eredményeire és fogyatékosságaira a későbbiek 
folyamán még hivatkozni fogok. 
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loljek velük, de e fogalmakat részben eltérő jelentéssel használom, összhangban azzal, 
hogy magát az értékstruktúrát másképpen gondolom el. 

Az Előszó elemzése során tehát egyfelől a szövegben közvetlenül vagy közvetve meg
jelenő értékeket muta t t am ki (mint a béke vagy a vész), másfelől ezek minősítését ellátó 
értékeket (mint a fenséges és a tragikus). Az első esetben tematikus, a másodikban mo-
dális értékekről van szó. A tematikus értékek voltaképpen az irodalmi mü „anyagát" 
alkotják s igen sokfélék lehetnek — például erkölcsi, politikai, vitális értékek. Csopor
tosításuk mindenkor valamely értéktipológia alapján végezhető el; tuda tában annak, 
hogy minden osztályozás egyfajta értékrendet, értékfelfogást érvényesít, s ez óhatat
lanul korlátokat is emel az értelmezés elé. 

A novellák értékszemléletét felmérő vizsgálatunkban „nyitottak" próbáltunk len
ni, s kezdetben az egyes értékfajták és értékcsoportok közötti határokat nem fogtuk 
fel szigorúan. Az eredmény siralmas volt. Ha el akarjuk kerülni, hogy az értékek je
lentése elmosódjon, ragaszkodnunk kell definícióinkhoz, még ha nem tökéletesek is. 
A meghatározás nehézségeit talán sejtetni engedik értékcsoportjaink nevei. A vizs
gált mintegy százhatvan értékfaját a következő tizenegy csoportba soroltuk be: vitális, 
személyiség-, emocionális, viselkedés-, erkölcsi, politikai, világnézeti, életmód-, gazdasági (ja
vakhoz fűződő), ismeret- és esztétikai értékek. (Az esztétikai értékek természetesen mint 
a szövegben megjelenő tematikus értékek jönnek számításba, például ha a narrátor a 
színhely szépségét hangsúlyozza.) 

Különösen az emocionális és a viselkedésértékek definiálása okozott gondot (vö. 
Veres 1985, 6). Az érzelmek mindenkor nagy szerepet játszanak az értékelésben, nem
csak az emocionális értékek esetében. S a viselkedésértékek megkülönböztetése sem 
magától értetődő, ha — mint arról szó volt — maga az értékelő gesztus is (általá
nosan) viselkedésként értelmezhető. De számunkra nem az elnevezés volt a fontos, 
hanem a csoportok definiálható elhatárolása. így például az emocionális értékek meg
határozása a következő: „Olyan értékdimenziók tartoznak ide, amelyek a személyiség 
érzelmi életében gyökereznek, ezért spontán, elementáris szükségletként viselkednek, 
s ugyanakkor túlmutatnak a személyiség körén, más személyre, illetve személyekre 
irányulnak, általában az emberi kapcsolatokat minősítik (pl. barátság — barátság hi
ánya, féltékenység — féltékenység hiánya stb.)." S valamennyi fölmerülő értéket teljes 
biztonsággal nem lehetett besorolni értékkatalógusunkba. 

A korábbi példáknál maradva, az itt bemutatott értéktipológia alapján a Kassák
vers változó eleme az egyik variánsban esztétikai érték, a másikban politikai; a József 
Attila-idézetben pedig a tematikus értékek (istenhit, bűn, feloldozás, szolidaritás) erkölcsi 
színezetű világnézeti értékek — minthogy katalógusunkban nem szerepelnek külön 
csoportként a vallásos értékek. Az utóbbi esetben a kényszerű pontatlanság rámutat 
csoportosításunk egyik (távolról sem egyetlen) korlátjára. 

Semmiképp sem becsülném túl a tematikus értékek jelentőségét. De már a jelentés
tani vizsgálat is fontos információkhoz segíthet hozzá — akár csak azzal, hogy feltárja 
az egyes értékcsoportok pozícióját egymáshoz képest. így pl. a magyar novellairoda
lom értékszemléletének karakterisztikus változását bizonyítja az, hogy a háborút kö
vető időszakban publikált elbeszélésekben a vitális és az erkölcsi értékek domináltak, a 
negyvenes-ötvenes évek fordulóján a világnézeti, a hatvanas évek elején a személyiség-
és e/eímódértékek, a hetvenes évek derekán pedig az életmódi és politikai értékek. 

A tematikus értékekről mindenkor mint a mű értékszerkezetének összetevőiről be
széltem. Merőben más a helyzet, ha a műegészre vonatkoztatjuk ezeket a terminusokat, 
azaz ha egy műalkotás, mondjuk, politikai vagy erkölcsi értékét méltatjuk. Ebben az 
esetben nem a mű belső értékviszonyairól van szó, hanem magának a műalkotásnak 
jelentőségéről az adott kulturális környezetben. Természetesen lehet összefüggés a mű
ben domináló tematikus értékfajta és a műegész által keltett értékbenyomás között, de 
nem szükségszerű az ilyen kapcsolat. Tehát nem zárható ki például olyan eset, amikor 
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egy műalkotás erkölcsi súlyát érezzük, jóllehet tematikusán az erkölcsi értékek csekély 
szerepet játszanak benne. (S azért tartjuk a mű meghatározó gesztusát erkölcsi szem
pontból jelentősnek, mert a szövegtérben domináló politikai értékeket elidegeníti, vagy 
mert tüntetően mellőzi ezeket egy túlpolitizált társadalmi környezetben.) 

Modális értékek 

A tematikus értékek súlyát (a szövegtérben) sem csupán pozíciójuk vagy gyako
riságuk határozza meg, hanem minősítésük is: az, hogy pozitív vagy negatív értelemben 
szerepelnek-e, vagy éppen az jellemző rájuk, hogy ezt nem lehet eldönteni. E minősítő 
funkciót látják el a már említett modális értékek. Ezek is sokfélék lehetnek, akár a te
matikus értékek; a „tematikus" és a „modális" terminus egyaránt nem értékfajtát jelöl, hanem 
értékfunkciót. A modális értékek esetében már nem egyszerűen a megjelenő értékfogal
mak asszociációs kisugárzása (s ezen keresztül a mű jelentéshorizontjának kijelölése) a 
fontos, hanem ezek sajátos rendjének s ezáltal az értékes és értéktelen nagyszerű játékának 
érzékeltetése, felmutatása. 

Az Előszó példáján láthat tuk: a modális-atmoszférikus tényezők leírása és megha
tározása épp úgy elvégezhető, mint a tematikus értékeké a jelentéstani megközelítés 
segítségével. Korántsem véletlen, hogy olyan hagyományos esztétikai minőségfogal
makkal éltem, mint a tragikus vagy a fenséges. Ezeket ugyanis modális értékeknek 
tartom, amelyek fogalmilag körülhatárolható értékhelyzeteket jelölnek. 

Például a tragikum úgy írható le mint értékvesztés, a komikum pedig mint értékhiány, 
illetve értéktévesztés. E leírásban mintegy összegezzük tapasztalatainkat, miszerint a 
tragikum forrása mindig valamely érték megsemmisülése vagy megvalósíthatatlansá-
ga; a komikumé pedig az, hogy az érték megtévesztő módon jelenik meg, többnyire az 
értéktelen tünteti fel magát értékesnek. (Max Wehrli szellemes metaforájával élve, a 
komikus szituációban „a megfeszített húr nem pat tan el, csak hirtelenében felesleges
sé válik". — Wehrli 1960, 116.) Mindkét esetben zavar támad az érték érvényesülésében, 
egy olyan nézőpontból, amely azonosítani képes az értéket, megkülönbözteti az érté
keset az értéktelentől. Az egyszerű értékhelyzetek mindenkor feltételezik az értékevi
denciát, illetve az értékkonstanciát: azt, hogy az értékes azonosítható és viszonylagos 
stabilitással rendelkezik. Az értéktévesztés csak akkor komikus hatású, ha — a befogadó 
nézőpontjából — nem fér kétség hozzá, hogy mi értékes és mi nem. 

Az összetett értékhelyzetek esetében az egyértelműsítés lehetősége csökken vagy 
teljesen megszűnik. A tragikomikum ebből a szempontból átmeneti jelenség: összekap
csolja a kétféle helyzetet s ezáltal bizonytalanná teszi az értékelőt. (Természetesen 
számos árnyalata lehetséges, attól függően, hogy az értékvesztés vagy az értéktévesz
tés súlya-e a nagyobb.) Még kevesebb támpontunk van — bár valamennyi mindig 
marad — az ironikus és a groteszk értékhelyzet esetében, amikor az értéktelen és az érté
kes azonosítása (melyről a komikumnál szóltam) nem „korrigálható" kellőképpen. Az 
irónia értékállításnak álcázott értéktagadás (sőt a kifejezés szókratészi értelmében az 
értékes mutatja magát értéktelennek — vö. Gulley 1968), a groteszk pedig az érték-
tévesztést természetesnek (magától értetődőnek) mutatja, hatásában ezért nevetséges 
és fenyegető egyszerre — „sokatmondóan rettenetes", mint Santayana (1955) mond
ja. (S itt is igen sokféle változat lehetséges, talán a komikus eredettől való távolság 
arányában; az értékhiányt csak megállapító az egyik, az értékhiányt elfogadó a másik 
véglet.) 

E néhány példa remélhetően segített demonstrálni azt, hogy valamennyi modá
lis minőség meghatározható (illetve leírható) hasonló módon, egyszerű vagy összetett 
értékhelyzetként. A többi esztétikai minőségre is érvényes ez; közülük a szépre és a 
fenségesre később még visszatérek. De az itt nem szereplők (mint az elégikus vagy a 
humoros) esetében sem okoz nehézséget értelmezésük hasonló módon. (S az értékala-
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pú megközelítésben számos elődre hivatkozhatom; álljon itt példaképpen Pauler Ákos 
tragikum-definíciója: „A tragikum megkívánja, hogy valamely értékes emberi tevékeny
ség a valóságban szükségképpen, végzetszerűen tönkremenjen. A tragikumot tehát az 
okozza, hogy az értékes életnek nincs az a tar tama, amelyet megérdemel." — Vö. 
Pauler 1920, 163.) 

Talán szükségtelen figyelmeztetni arra, hogy a modális értékekről is mint a mű ér
tékszerkezetének összetevőiről beszélek. Bár a rész-egész viszony most más, mint a 
tematikus értékek esetében. Elképzelhetetlen, hogy egy műalkotásban, amelyet tragi
kusnak érzünk, ne a tragikum minősége dominálna. Azaz a mű meghatározó gesztusa 
és az uralkodó értékfajta a modalitás szintjén megfelel egymásnak. (Természetesen ez 
nem zárja ki azt, hogy a mü modalitása ne lehetne kevert, ám akkor nem muta tha tó 
ki egyetlen modális érték túlsúlya.) 

A jelentéstani megközelítésnek is számolnia kell valamilyen mértékben a modális 
értékekkel, hiszen enélkül a tematikus értékek nem értelmezhetők kielégítően. (Gon
doljunk például arra, hogy az ironikus és a szatirikus beállítás visszájára fordítja a 
szöveg szó szerinti jelentését, a groteszk és a humoros beállítás viszont ambivalenssé, 
kétértelművé teszi.) Az esztétikai megközelítésnek pedig — mint már korábban leszö
geztem — elsősorban a modális értékekre kell figyelnie. 

Végül is nemcsak az a „dolga" a műalkotásnak, hogy a jelentések univerzumából ki
hasítsa a magáét, hanem az is (és talán ez még fontosabb), hogy esztétikailag megformált, 
jelentőségteljes értelmet adjon neki. Mindkét gesztus — a válogatás is, az értelemadás is 
— értékelő jellegű, következésképpen mindkettő az értékelemzés érdeklődésére számít
hat . De máshogy figyel a mű szándékolt hatáskeltésének centrumában vagy legalább 
ahhoz közel álló értékösszefüggésekre, mint az általuk is, ugyanakkor a nyelv lehe
tőségei által is determinált értékhangsúlyokra. Fogalmazhatunk úgy is: máshogy a 
megformáltra, mint az anyagszerűre. Másképp a tudatosra és a tudat ta lanra . 

Példák az értékfelismerés nehézségeire 

Az Édes Anna iróniája 

Mindezzel csupán az esztétikai megközelítés szükségességére és illetékességére kíván
tam figyelmeztetni. Mi sem áll tőlem távolabb, mint a tematikus és a modális értékek 
elszakítása egymástól. Megkülönböztetésről van szó, nem szembeállításról. Ezt azért 
fontos hangsúlyozni, mert a befogadásban az értékfelismerés zavarainak egyik fő for
rása az értékek szeparálása. Igen gyakori, hogy nem ismerik fel s így figyelmen kívül 
hagyják a szöveg modalitását. Kivált az irónia esetében tapasztalható effajta olvasat. 

Kosztolányi Dezső Édes Anna című regényének első fejezete az 1919-es magyar kom
mün bukásának pillanatát idézi fel: 

„Kun Béla repülőgépen menekült az országból. 
Délután — úgy öt óra felé — a Hungária-szállóban székelő szovjet

ház körül fölrebbent egy repülőgép, átrepült a Dunán, a Várhegyen, s 
merész kanyarodással a Vérmező felé tartot t . 

A gépet maga a népbiztos vezette. 
Alacsonyan szállt, alig húsz méter magasságban, úgy hogy arcát is 

látni lehetett. 
Sápadt volt, borotválatlan, mint rendesen. Vigyorgott az alant álló 

polgárokra, s vásott kajánsággal, csúfondárosan még búcsút is intett 
egyeseknek. 

Zserbókat vitt, melyekkel teletömte puffadozó zsebeit, aztán éksze
reket, grófnék, bárónék, kegyes, jótékony hölgyek drágaköveit, templo-
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mi kelyheket, sok más egyéb kincseket. 
Karjairól vastag aranyláncok lógtak. 
Egyik ilyen aranylánc, mikor az aeroplán magasba lendült s eltűnt 

az ég messzeségében, le is pottyant a Vérmező kellős közepére, és ott 
egy öreges úr, régi krisztinai polgár, adóhivatalnok a Várban, a Szent
háromság-terén, valami Patz nevezetű — Patz Károly József — meg 
is találta. 

Legalább a Krisztinában ezt beszélték." 

E szöveget sokan úgy olvasták, hogy az elbeszélő (és Kosztolányi) nézőpontját 
azonosították a krisztinavárosi polgárokéval és a kommunista vezető megrágalmazását 
látták benne, mások pedig — ellenkező előjelű politikai elfogultságtól és történeti 
ismeretektől vezetve — hitelt adtak Patz úr esetének. (A regény egészének politikai 
álláspontjáról s hogy miképp ítéli meg a tanácsköztársaságot, az értelmezők véleménye 
ugyancsak eltérő volt — vö. Gondos 1975, 84-120 — , itt most kizárólag az idézett 
szöveg minősítésére szorítkozom.) 

Holott szembetűnő az elfogultság (pl. „borotválatlan, mint rendesen"), s a mér
téktelen túlzások, a tájékozottság képtelenségig aprólékos és mégis bizonytalan volta 
(„valami Patz nevezetű — Patz Károly József"), az egymást kontrakarírozó stílusréte
gek („fölrebbent" — „vigyorgott" stb.) kaján iróniát jeleznek, nem beszélve arról, hogy 
az elbeszélő az utolsó mondattal elhatárolja magát a krisztinavárosi mendemondától. 

Az iróniát nem észlelő értelmezés lehetősége figyelmeztet arra is, hogy a mű jelenté
se milyen mértékben ki van szolgáltatva a befogadó esztétikai és élettapasztalatainak. 
Jóllehet a szöveg terében megjelenő értékekről beszélünk, valójában ez a tér túlterjed 
o szövegen. A mű hatáslehetőségei az olvasatban lesznek (vagy nem lesznek) valóságo
sak: csak a befogadás legitimálhatja a művészi szándékot. A szándékolt értékhatásra 
kizárólag a megvalósult értékhatásból következtethetünk; a mű szándékolt értékhatása 
tulajdonképpen a megértés határértéke. 

Egyéni és kollektív értékrangsorok 

Azt hihetnénk, hogy az értékfelismerésnek a tematikus értékek esetében nagyob
bak és az összetett modális értékek esetében a legkisebbek az esélyei. Ám ez csak mint 
általános tendencia igaz. Az olvasók eltérő érzékenységgel és tapasztalattal rendelkez
nek, előfordul, hogy valaki például érzékenyebb az irónia, mint a tragikum iránt (már 
csak önvédelemből is, lelki egyensúlya fenntartása érdekében). Kialakulhatnak, kiala
kulnak egyéni rangsorok mind a tematikus, mind a modális értékek között. Akad, aki 
az erkölcsi és van, aki a politikai értékeket becsüli többre (vagy egyszerre többet, vagy 
mikor melyiket), egyikünk a szépet, másikunk a humorosat kedveli jobban. 

S nemcsak egyéni, hanem kollektív értékrangsorok is érvényesíthetik, érvényesítik 
erejüket. így válhat egy korszak domináns minőségévé a fenséges vagy az ironikus. 
Az értékelés szociológiai hátterére nincs terem kitérni; itt csak arra emlékeztetnék, 
hogy a kollektív értékrangsorok egyáltalán nem véletlenszerűen keletkeznek és veszí
tik idővel érvényüket. Közös emberi tapasztalat tükröződik bennük, ez tart ja fenn 
érvényüket s ennek változása váltja ki módosulásukat vagy átfogó hitelvesztésüket. A 
történelmileg létrejött közösségi értékrendek többé-kevésbé egységesen szabályozzák az 
egyes értékfajták jelentését és egymáshoz képest meglévő státusát . 

A befogadó tehát nemcsak a saját, hanem egyúttal a szellemi környezete — szű
kebb-tágabb közössége, kora —értékrangsorait, elfogultságait is érvényesíti (hogy mi
lyen arányban, autonómiájának lehetőségein múlik), s ez több mint elegendő ahhoz, 
hogy a művek recepciótörténete a jelentés nagyfokú változatosságát (olykor szeszélyes 
metamorfózisait) produkálja. 
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Képes-e ennek a nyomásnak „ellenállni" a műalkotás? S akar-e? Nyilvánvaló, hogy 
számol valamilyen közönséggel — az olvasó nemcsak a befogadásban, hanem valame
lyest az alkotásban is érvényesíti akaratát. A mű szándékolt hatásában irányadó 
szempont, hogy milyen esztétikai és élettapasztalatot feltételez a befogadóról. Megte
heti, hogy keveset, de azt is, hogy sokat bíz rá. S nyilván annál kevésbé sikeres ajelentés-
és értékfelismerés, minél távolabb áll az aktuális olvasó a feltételezettől. (Külön problémát je
lenthet az is, ha az olvasó „túlteljesít".) Előfordul, hogy a legközönségesebb tematikus 
értékek felismerése is gondot okoz, a mű annyira megnehezíti a befogadó dolgát. 

A Termelési-regény politikai értékhangsúlyai 

Jó példa lehet erre az itt következő részlet Esterházy Péter Termelési-regény (kisss-
regény) című művéből, melynek első fejezete — egy szándékoltan terjengős, ironikus 
és talányos alcímet követően — ezekkel a szavakkal kezdődik: 

„Nem találunk szavakat.1 Meg vagyunk kövűlve. Ijedten pislan
tunk: ennyire ki lennénk szolgáltatva kényünknek-kedvünknek? A le
vegő kevés, pedig van. Gyomrunk remeg a fölindultságtól; ettől úgy 
érezzük: nadrágunk bő. Már-már a szíj (öv) után nyúlunk. Zakónk 
szélét megemelve kezünket a zsebünkbe mélyesztjük, matatunk. Láb
ujjhegyre állunk, majd a sarkunkra ejtjük magunkat. Fejünk meg
rebben; a matatás fölvesz minden található ütemet: hintázásunkat, a 
fejét, a szívét.2 Mi már eztán bármit gondolhatunk? Ennyire ki len
nénk szolgáltatva a viszonyainknak?" 

Az idézett regényrészlet iróniáját azonnal érzékeljük, de az már korántsem nyil
vánvaló, hogy itt tematikusán politikai értékekről van szó. Ezek ugyanis nem közvet
lenül jelennek meg. A szöveg értelmének megfejtéséhez az olvasó előzetes poétikai és 
meghatározott (ha úgy tetszik: történelmileg szituált) életismeretére, valamint a mű 
útbaigazító információinak értelmezésére van szükség. 

Az első támpontot (értelmezési utasítást) a könyv címe adja. A fő- és alcím egy
aránt műfaji megjelölést tartalmaz, méghozzá nem is egyet, hanem kettőt. Közülük 
az első (termelési regény) meglehetősen körülhatárolt fogalom, míg a második (kis
regény) jóval kevésbé az. A termelési regény az ötvenes évek jellegzetes, a politikai 
hatalom által szorgalmazott műfaja volt, amely a „szocialista realista" eszményeknek 
megfelelve, a korántsem békés, hanem küzdelmet és áldozatot követelő „építőmun
kában" helytálló hőstípus dicsőítésére szolgált. Esterházy könyve természetesen nem 
kívánja föltámasztani ezt a hagyományt; paródiáról van szó, amely úgy alkalmazza a 
műfaj kellékeit, hogy egyszersmind eltorzítja, nevetségessé teszi is azokat. 

Voltaképpen az alcím már e parodizáló szándékot jelzi. A szokatlan, sőt meghök
kentő írásmód, három s-sel (kisss-regény) felhívja figyelmünket a vállalkozás komoly
talanságára. A „kis" jelző éppúgy minősíti a regényt, mint az, hogy termelési (tehát 
nem vagy nemcsak műfaji megjelölés ez) — hiszen egy heroikus szellemű műhöz csak 
a nagyság lenne méltó. Hogy itt valójában nem műfaji terminusról van szó, arról még 
inkább meggyőzhet az az ugyancsak különös körülmény, hogy a szövegben két helyen 
jegyzetpont szerepel — s ha a könyvben hátralapozunk, kiderül: a mű nemhogy nem 
kisregény, de nem is egy, hanem két regényt tartalmaz. 

A következő támpontot a már említett fejezetcím adja: 

„I. (vagy Rövid) Fejezet, melyben a vezérigazgató elvtárs toppan a 
színre, amint épp meghasonlik önmagával, amire bő tér kínálkozik, lé
vén ő egy hármasiker, mely tény csak felületes pillantásra mulatságos, 
ám az elkerülhetetlen ingek, nyakkendők, nyakkendőtűk, pantallók, 
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pecsétgyűrűk és az elbeszélőmód száma már jelzi is a tömör szomorú
ságot, mely az Olvasóra háramol." 

Ebből annyi mindenképpen kiviláglik, hogy milyen beszédhelyzetről van szó és ki a 
beszélő, aki elmondja ezt a monológot. Tehát a megnyilatkozás alanya egy vezér
igazgató: ő beszél többes szám első személyben. Miért használ többes számot? A 
fejezetcím szerint jó oka van erre, „lévén ő egy hármasiker" (aki — mint később olvas
ható — Szervácpongrácbonifác névre hallgat), így hát érthető, hogy többes számmal 
él. A helyzet persze abszurd, de nemcsak a szerző játékos kedvének eredményeként. A 
vezérigazgatók errefelé — még ha nem hármasikrek is — nagy gyakorisággal beszélnek 
többes szám első személyben. 

Az idézett szöveg stiláris-retorikai fordulatai is elidegenítik a megnyilatkozás ala
nyát. Már az első mondat logikai ellentmondásra vezet: „Nem találunk szavakat" — 
mondja a vezérigazgató elvtárs, holott talál, hiszen folytatódik a monológ. A külön
féle nyelvi képtelenségek (mint a szokatlan szókapcsolat: „fejünk megrebben" vagy 
a váratlan kötőszó-használat: „a levegő kevés, pedig van") azt a benyomást keltik, 
hogy a megnyilatkozás alanyát meglehetős önkényesség jellemzi. így azonban szinte 
fenyegetővé válik a szövegben szereplő párhuzam: „ennyire ki lennénk szolgáltatva 
kényünknek-kedvünknek?", illetve „ennyire ki lennénk szolgáltatva viszonyainknak?" 
Jóllehet kérdésként vannak föltéve, sejteni lehet, hogy a válasz rájuk igenlő: a re
gényben szereplő vállalat „viszonyai", melyeknek az itt dolgozók valóban ki vannak 
szolgáltatva, végső soron azonosíthatók a vezérigazgató „kényével-kedvével", aki tehát 
valóban „bármit gondolhat" — legalább „eztán", a történelmi jelentőségű felismerés 
pillanatától. Az ironikus játék groteszk fintorba vált át. (S elolvasva a könyvet, meg
győződhetünk róla, hogy a tekintélyelvű vezetés és az anarchikus állapotok szorosan 
összetartoznak.) 

Poétikai értékek 

Az Esterházy-szöveg arra is jó példa, hogy a műfaji normáknak milyen útbaigazító 
szerepük lehet a szándékolt értékhatás kialakításában. Mint ahogy a korábbi példák 
esetében is sűrűn hivatkoztam a művészi megformálás, a nyelvi és képi megoldások 
hatáslehetőségeire. Magától értetődőnek látszik, hogy a mű modalitását megteremtő 
retorikai és poétikai tényezőket is — funkciójuk alapján megkülönböztethető — önál
ló értéktípusnak tekintsük, s figyelembe véve, hogy az irodalomban a műfaji keretek 
a meghatározóak, poétikai értékeknek nevezzük őket. Önállóságukat s ugyanakkor a 
modális értékekkel való szoros összefüggésüket jelzi, hogy a legtöbb műfaji elnevezés 
(mint pl. tragédia, komédia, elégia) párhuzamba állítható a megfelelő modális-at-
moszférikus kategóriával (tragikus, komikus, elégikus stb.). 

Néhány vitakérdésről 

Úgy tűnhet , hogy a tematikus és a modális értékektől eljutva a poétikai értékek
hez, voltaképpen annak a célkitűzésnek teszek eleget, hogy a megjelenő értékek mellé 
állítsam a megjelenítés értékeit. Ám korántsem ilyen egyszerű a helyzet. Egyrészt nem 
könnyű kijelölni a „megjelenítés" tartományának határai t (például a modális érté
kek épp annyi joggal nyilváníthatók megjelenő értéknek, mint megjelenítés-értéknek). 
Másrészt — s ez látszik nagyobb problémának — elvi kifogást lehet emelni a poé
tikai értékek önértékként való kiemelése ellen. Horn András (1985, 47-49) egyenesen 
„kvázi-esztétikai érték"-nek nevezi a művészi technikát, mert úgy véli, általános esz
tétikai követelmény, hogy „a művészi eszközök lehetőleg alig észrevehetők legyenek, 
funkcionalitásuk legyen rejtett." 
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Álláspontja már csak azért is kétségeket ébreszt, mert az említett követelmény va
lójában nem általános. Talán elegendő Brecht „elidegenítés"- és az orosz formalisták 
„eltávolítás"-elméletére hivatkozni mint ellenpéldákra. Az utóbbi éppen abban látja 
a „megnehezített forma" esztétikai misszióját, hogy megsemmisíti — a mindennapi 
észlelésre jellemző — automatizmust a befogadásban (vö. Eichenbaum 1974, 15-17). 
Horn is megemlíti az övével ellentétes formalista-strukturalista követelményt, de az 
„eszköztelenségét" az „érdeknélküliséggel" összekapcsolva és némi szabadsággal értel
mezve úgy állítja be, mintha ez nem cáfolná őt. Valójában a tartalom prioritásának az 
a felfogása, amit Horn képvisel, nem egyeztethető össze a formalisták álláspontjával. 

Ugyanakkor tagadhatatlan, hogy a retorikai-poétikai sajátosságokra kevésbé figye
lünk olvasás közben, és lehetséges, hogy — mint Bojtár Endre (1983, 34) írja — 
„túlfinomult olvasó" az, „aki az egyes technikai megoldások lát tán csettint, s eltekint 
a mü esztétikai értékétől." Bizonyos, hogy minden az arányokon múlik. Bár olvasói 
tapasztalatunk ellentmond annak a feltételezésnek, hogy a retorikai-poétikai eszközök 
alig észrevehetők, láthatatlanok lennének. Igazán naiv olvasónak kell lennünk ahhoz, 
hogy ne figyeljünk fel a stflus szépségére vagy fordulatosságára, s ne reflektálnánk rá 
olvasás közben, el-elidőzve egy-egy részletnél. 

Az sem tar tható fenn, hogy ez azt jelentené: eltekintünk a mü esztétikai értékétől. 
Sőt éppen a megjelenítés értékessége az, amit legtöbbször a mü esztétikai értékével 
azonosítanak. Bojtár persze arra gondol, hogy csak a mü egésze adhat teljes esztéti
kai élményt, és ebben igaza van. De nem világos, hogy a részt miért kell kijátszani az 
egésszel Pzemben: a rész-értékek felismerése miért akadálya — és nem feltétele — a műegész 
élvezésének? Természetesen előfordulnak szélsőséges (és, meglehet, gyakoriságuk alap
ján még csak kivételesnek sem mondható) olvasatok, amikor egy-egy rész-érték hatása 
olyan mértékű, hogy veszélyezteti a többi értékét és az effajta összhatás más (telje
sebb? kiegyensúlyozottabb?) befogadás felöl nézve egyoldalúnak tűnik. De talán nem 
ezek alapján kell megítélni a mühatás összetevőit. 

S el kell ismernünk, az irodalmi alkotás összhatása szempontjából valóban eszköz a 
művészi technika, mint ahogy az a benne szerepet játszó többi alkotóelem is, beleértve 
a tematikus és modális értékeket (és még folytathatnánk az olvasó és a befogadásszi
tuáció adottságaival a sort). Elképzelhető, hogy az összhatás tagolatlan élményként 
jelenik meg, de ez sem szükségszerű, lehet strukturált is, miként a befogadás többi 
pszichikus jelensége is. 

Mindenesetre a poétikai értékek is sokfélék lehetnek és a mű egészében egységes 
rendszerré állnak össze, akár csak a tematikus és a modális értékek. Itt nem foglal
kozom velük bővebben, mert vizsgálatuk az irodalmi mü alaktani hatáselméletének 
illetékességébe tartozik (vö. Szegedy-Maszák é.n.). 

A konstrukciós értékekről 

Egyetlen kivételt teszek: röviden utalok a konstrukciós értékekre (már csak azért is, 
mert a műalkotás érték-hierarchiájának csúcsán helyezkednek el). Ezek közé olyan, 
a mű egységét kifejező értékfogalmak tartoznak, mint a koherencia, az organikusság 
és a tökéletesség. Voltaképpen szinonimái egymásnak (jelentésük árnyalatokban tér el 
— bár a tökéletesség esetében ez talán vitatható, mivel sokkal szélesebb jelenségkörre 
vonatkoztatható, mint a másik kettő), hiszen valamennyi a mű alkotóelemeinek szoros 
— szokás úgy fogalmazni, a fölösleget kizáró — összetartozását, összhangját jelöli, s az 
„egység a különbözőségben" régi esztétikai elvén alapul. Jóllehet a fölösleges kizárása 
kissé maximalista és szükségtelen követelménynek tűnik (még ha a befogadó így érzi is, 
az ő olvasatában megvalósuló teljességélmény alapján), az könnyen belátható, hogy a 
műegész esztétikai értékességét meghatározó és kifejező értékekről van szó (vö. Kayser 
1958, 39-57, Markiewicz 1968, 272-273, Horn 1985, 48-49). 
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Azonban amilyen fontosaknak találjuk őket, annyira talányosaknak is, ha arra 
gondolunk, hogy egyetlen sorból álló és ezerötszáz oldalas műalkotásoknak egyaránt 
minőségei lehetnek. Hovatartozásuk, besorolhatóságuk sem egyértelmű. Bár a konst
rukciós értékeket poétikai értékekként vezettem be, helyesebbnek vélem azt a meg
fogalmazást, hogy poétikai értékek is. Hiszen a műalkotás egysége nemcsak műfaji 
szempontból áll fenn, hanem tematikusán és modálisan is. Hogy a konstrukciós érté
ket mikor milyen vonatkozásban hangsúlyozzuk, az az értelmezés aktuális céljain túl 
esztétikai elveinken is múlik (erről a későbbiekben lesz szó). Nyilvánvaló, hogy máskép
pen magyarázzuk egységélményünket formaesztétikai és másképp hangulatesztétikai 
álláspontról. 

Végül visszautalnék azokra a megjegyzéseimre, melyek az értékfelismerés esélyei
re, valamint az egyes értékek, illetve értékfajták súlyára vonatkoztak a részletek és a 
műegész szintjén. Semmiképp sem szeretném azt a látszatot kelteni, hogy bármiféle 
objektív és egyetemes rangsor állna fenn a tematikus, a modális és a poétikai érté
kek között. Más kérdés, hogy a befogadó — tudatosan-tudat talan — érvényesít ilyen 
rangsorokat, és ha úgy adódik, esetleg érvekkel próbálja támogatni álláspontját. Ne
hezen hihető, hogy mindez önkényes volna. Ha így fognánk fel s csupán „kényünktől
kedvünktől", pillanatnyi szellemi és lelki diszpozíciónktól függne az értékelés, még a 
legintézményesültebb poétikai fogalmak (és normák) értelmét is tagadnunk kellene. 
Más kérdés, hogy — koronként és kultúránként eltérő módon — intézményesül a vá
lasztás és a véleményalkotás szabadsága, autonómiája is. A közfelfogás (az iskolai éveket 
nem számítva) irányadó ugyan, de nem kötelező; például miért ne olvashatna vala
ki egy drámát költeményként vagy egy költeményt drámaként. Nem is beszélve arról, 
hogy az irányzatok egymásra licitáló versenyében már az újatmondás kényszere is 
megköveteli az effajta (magát a közfelfogást célba vevő nyilvános) átértékelést. 

METAÉRTÉKEK 

Példa a metaértékek gyakorlati szerepére 

S még viszonylag könnyű helyzetben vagyunk a tematikus vagy a modális érté
kek esetében. Ezek ugyanis a szöveg terében jelennek meg, (részben) a szöveg alapján 
mutathatók ki: tárgyértékek. Álláspontunk mellett érvelhetünk úgy, hogy értékszem
pontjaink és a szövegsajátosságok megfeleléseire hivatkozunk. Bonyolultabb feladat 
az ún. metaértékek jelentésének és érvényességének megállapítása, mert ezek nem egy 
adott mű szövegének ránk gyakorolt hatásában konstituálódnak elsősorban, hanem 
esztétikai tapasztalatunk egészében, az irodalomról^művészetről nyert ismereteink összességé
ben. Olyan értékekről van szó, amelyek alapján a műalkotás irodalmiságát, igazságát és 
esztétikai értékességét minősítjük. 

Ezek az első pillantásra elvontnak tűnő értékszempontok valójában döntő szerepet 
játszanak olvasói gyakorlatunkban. Kivált akkor, ha érvényesítésük korlátokba ütkö
zik, így például bármennyire tudatában vagyunk is az irodalmiság koronként változó 
jelentésének, bármennyire megszoktuk is a normák ismételt megszegését, helyezked
jünk bár a posztmodern megértés és türelem magaslatára, toleranciánknak vannak 
határai , melyek megsértése azzal a következménnyel jár, hogy a „határsértő" művet 
nem ismerjük el irodalomnak. Elképzelhető, hogy akad olvasó, aki számára (meghök
kentő ötletei miatt) már az idézett Esterházy-szöveg sem az, holott a közlés itt még 
konvencionális nyelvi jelekkel történik. Tandori Dezső Táj két figurával című képver
sének „szövegét" azonban a sakkjáték lépéseit szimbolizáló jelek alkotják (e példára 
Horváth Iván tanulmánya hívta fel figyelmemet: Horváth é. n.): 
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Hh6 
Hg4 
Hf6 
Hh7 

c5 Hg5 
c6 He6 
c7 Hd8 
c8H 

A képvers értelmezése (ha ismerjük a szimbólumokat) nem okoz nehézséget. A ma
gányosan és céltalanul őgyelgő huszár társra talál a váratlanul felbukkanó gyalogban, 
akit nem bánt , pedig (az utolsó előtti sorban) üthetné, sőt úgy lép a gyalogos elé, 
hogy az ütheti őt. Ám a gyalog méltónak bizonyul a huszár bizalmára: ő sem bántja 
a másikat, hanem az utolsó kockára érve maga is huszárrá változik. 

Méltányolhatjuk a két figura egymásra találásában a „humánus" gesztust, a biza
lom és a szolidaritás (tematikus) értékeit, s a — képi látványként? lírai történésként? 
— megjelenő „világ" különös közegének és szereplőinek (egyúttal: a poétikai eszközök
nek) megválasztásában az ironikus játékot, annak belátását, hogy „hol" érvényesül
nek egyáltalán az említett értékek. De nem biztos, hogy elfogadjuk irodalomnak a 
szöveget, s toleranciánkból csupán arra futja, hogy Tandori müvét „határeset"-nek 
nyilvánítsuk és ezzel térjünk napirendre fölötte. 

Hasonlóképpen járunk el, ha a műalkotásban megjelenő valóságtapasztalat gyö
keresen más, mint a miénk, s ezért kétségbe vonjuk a mű igazságát. Előfordul, hogy 
különbözőképpen ítéljük meg egy regény ismeretértékét és esztétikai rangját, s a kettő 
közül csak az egyiket ismerjük el; ebben az esetben eleve azzal a meggyőződéssel gon
dolkodunk a műről, hogy nem azonos igazsága az esztétikai értékességével. Helyez
kedhetünk arra az álláspontra is, hogy a művészetnek nem feladata életproblémák 
fölvetése és kizárólag a megjelenítés újszerűsége vagy tökéletessége számít. 

Az irodalmiság értelmezési lehetőségeiről 

Tehát olvasói beállítottságunkat messzemenően befolyásolja, hogy milyen jelen
tést tulajdonítunk a metaértékeknek. Álláspontunk föltétlenül valamilyen kulturális 
hagyományban gyökerezik, melyet nemcsak — és nem elsősorban — esztétikai tapasz
talatunk közvetít, hanem szűkebb-tágabb környezetünk. Például az irodalom jelentése 
távolról sem önkényes vélekedésünkön múlik, hanem mint a kulturális viselkedésünket 
szabályozó többi normát, mintát, ezt is a szocializáció során sajátítjuk el. (Helyesebb 
volna többes számban, irodalom-fogalmakról beszélni. Az az esztétikai irodalom-foga
lom, melyet kiindulásul választottam, viszonylag újkeletü — 18. századi eredetű — 
; más kérdés, hogy az irodalomtörténetben visszamenőleg érvényesíthető szelekciós 
szempont. A fogalmi tisztázatlanság leginkább abból ered, hogy a különböző — esz
tétikai és szélesebb, nem esztétikai — irodalomfogalmakat összekapcsolják, s mint 
egyazon fogalom történelmileg kialakult variánsaival számolnak velük. L. bővebben: 
Szili 1985, illetve 1986.) 

Nem kell a klasszicista szabályesztétika nézetét osztanunk ahhoz, hogy elfogadjuk 
a normakövetés lehetőségét és szükségességét. Pedagógiai szempontból elkerülhetetlen 
az ízlés kifejlesztésében; a normák viszonylagosságának tuda ta is csak erre az alapra 
épülhet. Tagadhatatlan, hogy a humanista tradíció irodalom-felfogása — amely (mint 
jeleztem) maga is többféle fogalommal él vagy élhet, és amely mind a mai napig 
uralja az iskolát — nemcsak alapvető (a szó szoros értelmében), hanem elidegenítő 
hatású is. Nyilván nem kedvez neki az oktatási szituáció sem: a reflektáltság óhatat lan 
túlsúlya az élménnyel szemben, s az a körülmény, hogy a példaként kijelölt művek 
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(konvencionális) jelentésének és értékének belátása (általában) kötelező. De megteszi 
a magáét az irodalmat társadalmi eszménytárként és az irodalomtörténetet múzeumi 
gyűjteményként vagy gyorsvasúti menetrendként való felfogás is. A horatiusi „dulce 
et utile" (kellemes és hasznos) kettős követelményéből legfeljebb az utóbbi teljesülését 
képes érzékeltetni ez a beállítás. 

Van az irodalom és van, amit olvasunk élére állítva így foglalható össze a fogyasztói 
magatartás felől nézve az iskolában tanult és a vele szembeállított populáris iroda
lom-fogalom. (Valójában ez is többféle felfogást jelenthet; nem mindegy, hogy a mű 
az olvasó számára az életminta vagy az életpótlék szerepét tölti-e be.) S a műértő befoga
dást is oppozícióra csábítja a 19. századi romantikus művészeteszmény és a századvégi 
élményesztétika normaellenessége és szubjektivizmusa, annál is inkább, mert végső so
ron az öntudatá t köszönheti neki. Igazat kell adnunk Gadamernek (1984), aki szerint 
a köztudatot „még mindig a 18. századi zsenikultusz határozza meg, és a művészi hi
vatás szakralizálása", mely „a 19. századi polgári társadalom jellemzője" és „abban 
mutatkozik meg, hogy a zseni fogalmát alapjában véve a befogadóból kiindulva gon
dolják el" (I.h. 83). E hiedelmet még inkább erősíteni próbálja az időközben külön 
ágazattá fejlődött „művészetipar" propagandája, amely az irányzatok (sőt művek) pia
ci versenyében nem riad vissza attól, hogy akár mindegyikhez „új" irodalom-fogalmat 
és kívánatos befogadásmódot rendeljen (függetlenül attól, hogy van-e alapja ennek). 

Az „esztétikai megkülönböztetés" •problémájáról 

Mindez összefügg a (művészi) igazság és az esztétikai értékesség megítélésének ala
kulásával is. A kettő radikális elszakítását Gadamer elsőként Kant és Schiller esztétikai 
nézeteiben mutat ja ki (I.h. 52-87). Kant a természettudomány ismeretértékével azo
nosította az igazságfogalmat, míg az esztétikai ízlésítéletet a szubjektum felfokozott 
életérzésére, a képzelőerő és az értelem harmonikus megfelelésére alapozta. „Az ízlésí
télet, bár nem megismerés, mégsem tetszőleges. Benne rejlik egy általánosságra való 
igény, amin az esztétikai szféra autonómiája nyugodhat." (Gadamer 1988, 15-16) 

De Kant számára még „az a titokzatos egybecsengés volt a meghatározó, ame
lyet ily módon a természet szépsége és a szubjektum szubjektivitása között felismert. 
[... ] Ez azonban teljesen problémamentesen előfeltételezi a természet rendjének ér
vényességét, amelynek végső fundamentuma a teológiai teremtésgondolat. E hori
zont eltűnésével az esztétika ilyen megalapozása radikális szubjektivizáláshoz kellett 
hogy vezessen, továbbfejlesztve a zseni szabálymentességéről szóló tant . A művésze
tet, amely többé nem vonatkozik a létrend átfogó teljességére, a valósággal, az élet 
dermesztő prózájával a költészet átszellemítő hatalmaként állítják szembe, melynek 
csak a maga esztétikai birodalmában sikerül az eszmét a valósággal kibékítenie." (Uo. 
16-17) 

E fordulatot Schiller haj tot ta végre, s az ízlésnek — Kantnál módszertani előfelte
vésként igazolt — igényét az általános érvényre ő morális követelménnyé változtat ta 
és imperatívuszként fogalmazta meg: viselkedj esztétikusan. Tegyük hozzá, álláspontját 
döntően motiválta annak a — valóban világtörténelmi jelentőségű művészetszociológiai 
— változásnak a fölismerése, melyet a „naiv" és a „szentimentális" költészet ellentéte
ként írt le (vö. Schiller 1960). Úgy vélte, hogy az antik művészet lét-közeliségével és 
evidencia-élményével szemben a modern művészet már távolinak és idegennek érzi vi
lágát (a naivitás újkori megvalósulása — itt alighanem a goethe-i jelenségre gondolt 
— kivételes kegyelmi állapot), ezért számára mint feladat jelenik meg, hogy az esz
mény és a valóság egységét (legalább) a művészi fikció szintjén megteremtse és ezt 
elfogadtassa közönségével. Következésképp a szentimentális költészetnek csak sikeres 
hatás esetén van evidencia-jellege, mert eleve mást, eleve többet akar adni, mint amit 
a befogadó valóságtapasztalata tartalmaz. 
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Tulajdonképpen Gadamer hermeneutikai programja is a befogadás — a műal
kotással folytatott párbeszéd — zavarait próbálja orvosolni. Tehát azt az alapvető 
problémát, hogy az olvasó számára idegen igazságtartalmakkal nem tud mit kezde
ni: vagy kritikátlanul reprodukálja ezeket, vagy kritikailag feloldja saját ismereteiben. 
Holott az idegen és a saját új egységbe illesztése lenne a helyes, a valóságos értés. De 
Gadamer éppen az „esztétikai megkülönböztetés"-ben, az esztétikai tudat (schilleri) ön
állósulásában látja az egyik legfőbb akadályt, melynek következtében „a mű elveszíti 
helyét és a világot, amelyhez tartozik, mert az esztétikai tudathoz tartozóvá válik" 
(1984, 80). A művészet igazsága sem kisebb próbatétel persze a befogadó számára, 
mint az eszmény és a valóság ütközése Schiller elképzelésében. De éppen azért képes 
az olvasót hozzásegíteni életproblémái átlátásához, meglévő tapasztalatai meghala
dásához, mert a játék komoly: az esztétikai tapasztalat egyszersmind élettapasztalat 
is. 

Tehát a műalkotás ismeretértékét tagadó, a megjelenítés értékességét kiemelő eszté-
ticista álláspont (amely különféle koncepciók kiindulása lehet) igencsak vitatható, akár 
az ellenkező szélsőség, a közgondolkodást nem kevésbé befolyásoló naturalista felfogás 
is, amely elismeri ugyan a mű ismeretértékét, de az életigazság köznapi jelentéséhez 
közelíti, s így eltekint a tapasztalat esztétikai jellegétől. A szembeállítás azt sugall
hatja, hogy van középút; lehet, hogy van — nekem nem áll módomban megjelölni. 
Bizonyos, hogy a befogadás valóságos állapotával szembesülő empirikus kutatások se
gítségére ebben nem számíthatunk.3 

Metafizikai támpontok? 

Tartok tőle, hogy a filozófiai esztétika segítségére sem igen. Úgy látom, válaszai 
(legalább) két ponton korlátba ütköznek. Egyrészt —érthető módon — saját vonat* 
kozásrendszerébe állítja a művészetet, melynek jelentőségét metafizikai értékével méri. 
Reprezentatív példája ennek a hegeli filozófia, amely a művészetet az abszolút szellem 
kitüntetett objektivációjaként fogja fel ugyan, de nem önmaga beteljesedett fogaimi
ságaként (azaz filozófiaként), hanem az eszme érzéki látszataként, vagyis abban a 
formában, ahogy a világét szemléli (világszemléletként, a szó szoros értelmében). A mű
vészet rangját tehát rendszertani helye, a filozófiához képest meglévő távolsága jelöli 
ki. 

Akkor sem más a helyzet, ha nincs ilyen viszonyítás és hierarchia. Heidegger művé
szetbölcseleti tanulmányában (1988) a műalkotás versenytárs nélkül, mint „az igazság 
megtörténésének egyik módja" (88) — tegyük hozzá: példa-értékű módja — jelenik 
meg, s a művészet „lényegét tekintve költészet": „az igazság működésbe-lépése" (110). 
„Nemcsak a mű megalkotása költői, hanem a maga módján költői a mű megőrzése 
is; mert egy mű csak akkor valóságos, ha minden megszokottat elutasítunk, és beil
leszkedünk a műből feltárulóba, hogy lényegünket a létező igazságába állíthassuk." 
(114) A műalkotás igazsága mint a felfedés és elrejtés, a „világ" és a „föld" végighar
colt vitája valósul meg (78-79), s ez nemcsak a mű igazsága, hanem minden létezőé is 
(60), mondhatni , a lét lényege lel igazolásra a műalkotásban. S egyúttal a történelemé is: 
„mindig, amikor a művészet történik — azaz ha jelen van a kezdet — , lökés támad 
a történelemben, a történelem először vagy éppen újra kezdődik" (117). 

Tehát a műalkotás (és a művészet) Heidegger szemében is metafizikai súlya miatt 
válik kitüntetetté. Ám kérdés, hogy a műalkotás értékessége (akár igazságáról, akár esz
tétikai értékéről van szó) megfeleltethető-e vagy alárendelhető-e metafizikai jelentőségének? 
Elvi szempontból ennyi erővel azonosíthatnánk szociológiai és pszichológiai jelentő-

3 Vö. Veres 1987-88. 
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ségével is. (Mint ahogy a szociológusok és pszichológusok közül nem egy hajlik is 
erre, akárcsak a filozófusok az előbbire.) S első ellenvetésemmel összefügg a máso
dik: a metafizikai dicsfényben nemcsak fölmagasztosul, hanem megtizedelődik is az 
irodalom. Hegel és Heidegger egyaránt olyan (és kizárólag olyan) műalkotásokban 
gondolkodik, amelyek a történelem reprezentatív alkotásai. Kivételes hatású művek 
kivételes befogadása: ezzel a követelménnyel szemben talán mentségünk lehet, hogy 
nem általánosítható. 

Mentségünk lehet; csak nem tűnik igazán jó érvnek azzal a heideggeri filozófiával 
szemben, amely éppen nem a sokaságban — az „akárki", a fecsegés, a kíváncsiság és 
kétértelműség világában — , hanem az önmaga végességét tudatosító és vállaló jelen
valólétben jelölte ki a metafizikai (pontosabban: fundamentálontológiai) tájékozódés 
sarkkövét. Tehát a létre kérdezés tulajdonképpeni fundamentuma az önmegértés, e 
fundamentum felől pedig a hagyományos metafizikai kérdésfeltevés is (egy végtelen, 
mindig létező létből megérteni az emberi jelen valólétet mint végeset) elhibázottnak 
minősül. Innen nézve nem könnyű meghatározni azoknak a létformáknak (mint a 
természet vagy a művészet) pontos helyét, amelyek nem történetiek (ha tetszik, időt
lenek) és nem kéznéllevő eszközök a jelenvalólét számára. Gadamer (1988, 12) méltán 
állapítja meg, hogy a Lét és idő okfejtésén belül maradva úgy tűnhetet t : a termé
szet működése és a művészet csodája „csak a magát történetileg tudó és a magát 
önmagára vonatkoztatottan megértő jelenvalólét peremén, mintegy valamiféle határ
fogalmakban ragadhatok meg." 

Ezért is keltett nagy meglepetést, amikor 1935-36-ban Heidegger néhány előadá
sában a műalkotás eredetét tárgyalta, s nem hagyott kétséget afelől, hogy a műértés 
az önmegértés centrumában áll. Nem véletlenül kap akkora hangsúlyt itt az „eredet" és 
a „kezdet" fogalma. Hiszen nem különül el egymástól élesen a műalkotás és az élet, 
a teremtett és a teremtő; a műalkotás és az élet igazsága ugyanaz: a létrehozás (a te
remtés) igazsága. A teremtés pedig folyamat: a mű és önmagunk értése-választása, 
kezdés és újrakezdés lehetősége és megvalósulása. Ez egyúttal azt is jelenti, hogy a 
műalkotás és a személyiség elválasztottsága fölöttébb viszonylagos, hiszen épp az elvá-
lasztottság oldása-megszüntetése a műértés célja és eredménye. Ahogy a műalkotás 
a személyiséget, úgy magyarázza és minősíti a személyiség a műalkotást. 

Csupán az a bökkenő, hogy a műalkotás és önmaga mélységein munkálkodó szemé
lyiség tapasztalatai végső soron nem hozzáférhetők a kívülálló számára, pontosabban 
igen egyoldalú kommunikációt engednek meg: a heideggeri „igazság" — hasonlóképp, 
mint a dilthey-i „élmény" — kimondható ugyan, de nem vitatható. Olyan állítás, amely 
belátható vagy elutasítható, de nem igazolható és nem cáfolható — azaz ebben az 
esetben a tudományos igazolás illetéktelen. Ezt a kiindulást elfogadva az irodalo
mértelmezés meglehetősen nehéz (mondhatni, paradox) helyzetbe kerülne. Ha „az 
alkotás érdekében az írásmű megmagyarázásának arra kell irányulnia, hogy önma
gát feleslegessé tegye — ez olyan képlet, amely nyilván nem érvényes a történelmi 
jellegű irodalomszemléletre, hiszen az önmagában nemcsak az u ta t látja, hanem a 
mű és a megismerés tudományos egészének struktúrájával valami célt is akar elérni" 
(Wehrli 1960, 78). Kétségeinket csak erősítheti, hogy a Heideggert követő irodalomér
telmezés nem annyira az „igazság", mint inkább a „hangulat" (Stimmung) fogalmát 
részesítette előnyben (vö. Wehrli i. m. 79-80, Baránszky-Jób 1984, 12-13). 
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ÖSSZEGEZÉS HELYETT 

Értéktipológiám végére értem. Nem mintha kimerítettem volna az irodalmi művel 
kapcsolatban fölmerülő valamennyi értéklehetőséget. Például nem tértem ki olyan, a 
művek kiválasztásában, kelendőségében jelentős szerepet játszó fogyasztói-piaci érté
kekre, mint a könyv külseje, minősége és vastagsága (de akár a szerző neve is ideso
rolható, amikor védjegyként funkcionál), amelyek méltán számíthatnak az irodalom
szociológus érdeklődésére, de az itt érvényesített esztétikai megközelítés nézőpontjából 
végül is csupán járulékos értékek. 

Ami a vizsgált értékeket illeti, úgy vélem, ezek kielégítően reprezentálják azt az 
értéktartományt, amelynek szerepe van vagy szerepe lehet az irodalmi mű szándé
kolt hatásában. Befejezésül két alapvető összefüggésre szeretném ismételten felhívni 
olvasóm figyelmét. Az első: igyekeztem határozott különbséget tenni az irodalom ál
tal közvetített értékek és az irodalom értékessége, valamint az elsősorban a szöveg 
alapján és az elsősorban szövegen kívül (pontosabban: szövegek egymásutánjában) 
alkotott értékszempontok között. A második: a kimutatott értéktípusok — a temati
kus, modális, poétikai és metaértékek — kapcsolatában nem látok elvi alapot hierar
chia felállítására; más kérdés, hogy az egyes művek, még inkább műolvasatok egymás 
alá-fölérendelik őket. Úgy tűnik, az értékpluralizmus érvényesülése egyaránt feltétele
zi mindkettőt: a különféle rangsorok fennállását épp úgy, mint az egységes hierarchia 
elutasítását.4 

KIEGÉSZÍTŐ MEGJEGYZÉSEK AZ ESZTÉTIKAI MINŐSÉGEK 
KÉRDÉSÉHEZ 

Az esztétikai minőségeket korábban az irodalmi műalkotás kitüntetett értékalak
zataiként elemeztem és a modális értékek közé soroltam. Az ott elmondottakhoz itt 
néhány kiegészítő megjegyzést teszek. 

Az első kérdés, amiről feltétlenül beszélni kell, az értekelő mechanizmus működésmód
ja. Az értékelméleti megközelítés jelentős felismerése, hogy az értékelő mechanizmus 
működése-működtetése nem lehetséges egy általános értékszerkezet feltételezése nélkül. 
Az értékelés — akár egyéni, akár kollektív szinten — a különféle értékhelyzeteket 
egyrészt analóg módon strukturálja (gondoljunk az értékelés olyan állandó kompo
nenseire, mint a „viszonyítási pont" vagy az „értékintenzitás"), másrészt egymásra 
vonatkoztatja őket: az értékérzés minden bizonytalansága mellett és ellenére azt is érzé
keljük, hogy határozott összefüggés áll fenn az egyes értékek, értékosztályok között, s 
ez egyúttal kijelöli az értékek pozícióját egymáshoz képest. Az összefüggések sokszor 
szilárdabbnak bizonyulnak, mint maguk az értékek (például a fenséges és a komikus 

4 Úgy vélem, a tradicionális társadalmak viszonylag zárt értékrendjéhez képest (ahol az érték 
evidencia volt, nem probléma) nyitottság és értékpluralitás — különböző, egymással versengő érték
felfogások együttélése — jellemzi a modern társadalmakat. Érték és valóság, érték és értékelés, 
érvényesség és érvényesülés hol sarkalló, hol pedig fenyegető ellentéte az újkori polgári fejlődés 
terméke és mozgatója. Az értékpluTalitás intézményessé válásával voltaképp a kétség és az elégedetlenség 
is része lett az intézmények normális működésének. A választás lehetősége és kényszere legitimál
ja az értékzavar és az értékválság folyamatos vagy legalább periodikusan ismétlődő élményét, a 
romantika óta hozzátartozik a polgári társadalom öntudatához (sőt újabban önbecsüléséhez is). 
Az értékpluralitás érvényesülése föltétlenül dinamizálja a társadalmi folyamatokat s a minden
kori status quo állandó meghaladását kényszeríti ki. S minthogy az érték immár nem evidencia, 
magyarázatra — elméleti „megalapozásra" — szorul. Ez az új helyzet és feladat hívta létre az 
értékjelenség bölcseleti értelmezését, már jóval a 19. század végi újkantiánus értékfilozófia előtt, 
amely csupán nevet adott a gyermeknek. 
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egymást kizáró hatása — illetve jelentése — akkor is fennáll, ha az egyik vagy a 
másik mibenlétét illetően bizonytalanok vagyunk). 

Az egyes értékek pozícióját kijelölő általános értékszerkezet fölöttébb dinamikus: 
összetevőinek helyzete állandóan változik, de minden értékelési szituációban valamely adott 
(tipizálható) alakzatot alkot. A különös értékszerkezetek voltaképp az általános modifiká
cióiként foghatók fel. Az esztétikai minőségek esetében ez azt jelenti, hogy az egyes mi
nőségek (mint a tragikus, a komikus és a többi) nem egymástól független, „pontszerűen" 
izolált értékek, hanem az általános értékszerkezet nagy gyakorisággal érvényesülő alak
zatai, így válik magyarázhatóvá az egyes minőségek egymásba való átfordulásának 
lehetősége vagy az összetett értékek (mint az ironikus és a groteszk) ráépülése az egy
szerűbbekre. 

A különös értékszerkezetek formálisak abban az értelemben, hogy igen sokféle szem
léleti konkretizációt engednek meg (illetve feltételeznek). De nem formálisak abban az 
értelemben, hogy a legalapvetőbb emberi viszonylatokra épülnek, és mindegyiknek 
körülhatárolt jelentéstartománya van. Korábban úgy írtam le a tragikumot, mint ér
tékvesztést, a komikumot pedig úgy, mint értékhiányt, illetve értéktévesztést. Értékelő 
mechanizmusunk nemcsak beállítódik arra, hogy bizonyos értékhelyzeteket tragikus
ként vagy komikusként érzékeljünk, hanem létrehívja az általános értékszerkezetet is, 
amibe az értékvesztés és az értékhiány (értéktévesztés) élménye egyaránt beépíthető. 
Itt nem törekszem többre, mint a probléma fölvetésére. S csak utalhatok rá, hogy 
az esztétikai minőségek túlzott (Mengyelejev periódus-táblázatához hasonló) rendsze
rezése eleve reménytelen vállalkozás, hiszen időtlennek feltételezi az értékek között 
megállapított kapcsolatokat. Ugyanakkor egy adott korra, kultúrára, irányzatra vo
natkozó-jellemző értékkatalógust és értékhierarchiát felállítani igen tanulságos lehet. 

A második kérdés, amire röviden ki kell térnem, szorosan összefügg az elsővel: mi 
szükség van az esztétikai minőségek jelentésének Üyen redukálására? Kétségtelen, az eszté
tikai minőségeknek (és más alapvető kategóriáknak, mint a mimézis vagy a katarzis) 
igen gazdag értelmezéstörténete van. Éppen ez a baj — legalábbis a mi szempontunk
ból. A különféle értelmezések nemcsak hozzáadnak egymáshoz, hanem el is vesznek 
egymásból, sőt tagadják egymást. Példaképpen az irónia-fogalom fölöttébb változatos 
pályafutására hivatkoznék, melynek bemutatását részletesebben megtettem korábban 
(vö. Veres 1976). Ha olyan általános jelentésre törekszünk, amely mindegyikre vonat
koztatható, mindegyikre (vagy majdnem mindegyikre) érvényes, akkor szükségképpen 
el kell tekintenünk a jelentések (és a kontextusok) változatosságától, és a fogalom sze
mantikai tartományának legátfogóbb elemeire kell szorítkoznunk. 

A hagyományos esztétikák a felismert értékvonatkozásokat mindig szélesebb össze
függésrendszerbe helyezték: jellegzetes élethelyzetként, magatartásformaként vagy ép
pen világállapotként írták le az egyes minőségeket. Nem annyira a kategóriák valóságos 
működtetésére, mint inkább elvi alapjaira, mélyebb értelmére keresték a választ. E 
megközelítéseknek — a minket érdeklő probléma szempontjából — n e m a z volt a ba
juk, hogy túl általánosak voltak, hanem éppen az, hogy nem eléggé. így például a 
tragikum mint „a világrend megsértőjének bűnhődése" vagy egy másik értelmezésben 
„a szubjektum társadalmasultságának szigorú mértéke" egyaránt szűkösnek bizonyu
ló meghatározás mindarra az esztétikai hatást kiváltó helyzetre, melyet tragikusnak 
érzékelünk. 

A következő kérdés, amire legalább utalni kell: a szép szűkebb és tágabb jelentésének 
problémája. Láthat tuk, az eddig vizsgált, példaként szolgáló (modális) értékhelyzetek 
— a tragikustól a komikusig, az ironikustól a groteszkig — kivétel nélkül zavart jelez
tek az érték érvényesülésében (az érték elpusztul, hiányzik vagy bizonytalan). Velük 
szemben a szép is, & fenséges is olyan értékhelyzetet jelöl, melyben az érték feltétlenül ér
vényesül. Ez magyarázza, hogy a tradicionális társadalmak értéktudatában éppen ez 
a két'esztétikai minőség kapott kitüntetett szerepet, annyira, hogy általánosították: 
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az esztétikai értékességgel azonosították őket. (Természetesen elsősorban a szépet, de 
ri tkábban a. fenségest is — ennek egyik elsői példája Pszeudo-Longinosz munkája, A 
fenségről.) Nyilván azért történt így, mert az esztétikai hatású föltétlen értékérvénye
sülést magának az esztétikai értéknek érvényesülésével azonosították, 

A két esztétikai minőség közös vonása tehát, hogy olyan értékhelyzetet jelölnek, 
melyben az érték föltétlenül érvényesül. Ám jelentős különbség közöttük, hogy a 
fenséges szokatlan nagyságú és intenzitású érték, míg a szép arányos nagyságú és in
tenzitású érték érvényesülését föltéteezi. Természetesen igen változó lehet a megítélés 
mértéke arról, hogy mi arányos és mi nem. De változatlan az értékérzés és az értékíté
let alapja: a nagyság rendkívülisége vagy arányossága. A fenséges meghatározása jelzi 
azt is, hogy miért tűnhet ambivalensnek ez az értékhelyzet. A rendkívüli értéknagyság 
ugyanis nemcsak vonzó, illetve imponáló lehet, hanem félelmet keltő is. Egyértelműen 
pozitív értékhelyzetet egyedül a szép fogalma jelöl; érthető, hogy az esztétikai értéket (is) 
vele jelölik. 

Elnevezésekről talán nem kellene vitatkozni. Miért ne jelölhetnénk az esztétikai ér
téket a szép fogalmával? De ebben az esetben különbséget kell tenni a szépség két 
denotátuma között: egyfelől az esztétikai értéket, másfelől az egyik esztétikai minősé
get jelenti. Lehetséges más megoldás is. Mint Nicolai Hartmanné, aki az esztétikai 
értéket szépnek, a minőséget viszont bájosnak nevezi, vagy mindazoké, akik az esztéti
kai értéket nem jelölik külön fogalommal és a szépet kizárólag esztétikai minőségként 
értelmezik. Tehát a két szintet el kell választani egymástól, és a fogalmak érvényes
ségi körét pontosan ki kell jelölni. Az esztétikai érték átfogóbb, szélesebb kategória, 
mint az esztétikai minőségek (amit az irodalmi mű értékalakzatainak kifejtésekor az 
általam javasolt besorolás igyekezett pontossá tenni: az elsőt a metaértékek, a máso
dikat a modális értékek közé helyezve). Minden minőség — és éppen ezért esztétikai — 
érvényesíti az esztétikai értéket. Ezért jelenthet például a tragikum egyszerre értékvesz
teséget (a megjelenő esztétikai térben) és értékgyarapodást (a megjelenítés esztétikai 
hatásában) . 

Azt is természetesnek kell látnunk, hogy a modern kor nyitottsága és értékpluralitá
sa nem kedvez a föltétlen értékérvényesülést sugalló szépnek és fenségesnek. A meglévő 
normatudat iránti kétség beépülése a normatudatba5 (amit Bahtyin oly plasztikusan 
fejezett ki azzal, hogy az újkor embere nem kinyilatkoztat, hanem mindig fenntar
tással beszél — vö. Bahtyin 1986, 517) szükségszerűen hozta magával az ironikus 
és a többi összetett értékhelyzet térnyerését. A szubjektivitás (és az intimszféra) fö
lértékelődése korlátozni látszik a fenséges jelentőségét (nemcsak a természet, hanem 
a politikai hatalom dimenziójában is — vö. Shapiro 1985), s ugyanakkor az ezzel 
összefüggő értékrelativizálás (mint a rút egyenjogúsítása, sőt túlbecsülése) aláássa a 
szép érvényességét is. Mindez visszahatott az esztétikai érték társadalmi presztízsére 
is. Bizonyos, hogy a szép jelentéseinek fölcserélése is hozzájárult a kialakult konfúzi
óhoz, de a tisztázás lehetősége végső soron nem az elnevezéseken, még csak nem is a 
fogalomértelmezésen múlik. 

Sok mindenről kellett volna vagy kellene még szólnom. Befejezésül röviden — 
mondhatni, jelzésszerűen — érintem azt a kérdést, hogy lehet-e és kell-e az esztétikai 
értéket visszavezetni a metafizikai szabadság-fogalomra? Hogy lehet, arra egyértelműnek 
látszik a válasz, hiszen gyakran megteszik. De hogy kell-e, ez már korántsem magától 
értetődő. Mert milyen előnnyel jár, ha egy bonyolult fogalmat egy még bonyolultabbal 
próbálunk magyarázni? Nem beszélve arról, hogy az esztétikai érték: önérték — azaz 
önmagában meg kell állnia, jót kell állnia önmagáért. 

S mit jelent a szabadság fogalma? Az alkotó vagy a befogadó szabadságát? Művé-

L. a 4. jegyzetet. 

209 



szi vagy politikai szabadságot? Vagy általánosabb lehetőségként kell felfognunk: mint 
a körülményektől való függetlenséget? Ha a körülmények szorításából kitörni képes 
szellem privilégiumát értjük rajta, akkor nemcsak a művészet alapját kell látnunk benne, 
hanem valamennyi kulturális objektivációét, amely létét az ember teremtő erejének köszönhe
ti. A szabadság mint univerzális metafizikai fogalom az emberi lét primer kategóriája; 
voltaképp a megismerés és az értékelés alapvető, nélkülözhetetlen feltétele. Ebben az 
esetben könnyen belátható szoros összefüggése a szépséggel; a visszavezetés azonban 
így sem indokolt. 

Alighanem a schilleri esztétika hagyománya éled újjá ezekben az „alapozási" kí
sérletekben. Valójában az ilyen magyarázkodás nem több az aktuális politikai vagy 
történetfilozófiai helyzetértékelésből fakadó igény jelzésénél: kell lennie valaminek, ami 
nincs, de mégis van, mert a hiányától szenvedünk. S azután a művészetet, illetve az 
esztétikumot nevezik ki a nem valóságos, mégis létező szabadság birodalmának. Már 
csak abból a meggondolásból is, hogy különben mi szükség volna a művészetre — te
hát valami olyasmire, amely fikció és játék az élet gondjaihoz képest, s ugyanakkor 
mégis nagyon komolyan veendő. Legalább a kultúrember számára komolyan veendő. 

El kell ismerni, hogy magát az igényt csak méltányolni lehet. Kivált, ha az említett 
politikai vagy történetfilozófiai helyzetértékelés az alávetettség és a rabság tapaszta
latán alapul, s a művészet a tiltakozást és a reményt képviseli, legalább szimbolikus 
kifejezését adva szabadságvágyunknak. S bizonyos, hogy e misszió csak emeli a mű
vészet tekintélyét az érintettek körében. De a művészetnek nem föltétlenül kell ilyen 
küldetést teljesítenie, a szélesebb értelemben felfogott esztétikumnak pedig bizonyo
san nem. Az esztétikum létezésünk kiiktathatatlan dimenziója. A művészet talán 
nem, de attól sem válik azzá, hogy szabadságigényünket, netán szükségletünket elé
gíti ki. Ezirányú igényünknek esetleg másképp is eleget tudunk tenni; mi lesz akkor a 
művészettel? A modern kor nyitottsága és értékpluralitása ebben az esetben valóban 
a művészet — már sokszor megjövendölt — „halálát" jelentené. (Bizonyos mértékű 
jelentőségvesztését így sem kerülhette, kerülheti el. Ám korántsem mindegy, hogy ez 
utóbb átmeneti tendenciának bizonyul-e; túlzott mértékű lehorgonyzása egyetlen — 
még oly átfogó — funkció mellett esetleg kétségessé tenné jövőjét.) 

Hátha többről van szó. Mondjuk, arról, hogy a fikció és a játék egylényegű az 
élet gondjaival. Hátha komolyan vehető az arisztotelészi érvelés, s arról szólni, ami 
megtörténhet, legalább annyit ér, mint arról szólni, ami megtörtént. 
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András Veres 

WERTPROFILE DES LITERARISCHEN KUNSTWERKS 

In der Studie wird versucht, eine Typologie der Werte aufzustellen, die in der möglichen 
Wirkung des literarischen Kunstwerkes eine Rolle spielen. Als sprachliches Gebilde erscheint 
das literarische Kunstwerk von vornherein nicht lediglich perzeptiv, sondern auch signitiv (d.h. 
nicht nur real, sondern auch semiotisch), und als ästhetisch durchgestaltete Schöpfung stellt es 
eben einen kulturellen (d.h. axiologischen) Gegenstand dar. Folglich gibt es keine sprachliche 
Äußerung ohne Wertorientierung. Wie eng Bedeutung und Wertorientierung zusammenhän
gen, tritt besonders deutlich zum Vorschein, wenn Bedeutungswandel mit Umwertung (oder 
umgekehrt) einhergeht. Deshalb scheint zweckmäßig, den Begriff des Wertes in Bezug auf die 
Bedeutung zu definieren. Bedeutung wird eigentlich erst durch Bedeutsamkeit zu einem Wert. 

Die Grundlage der ästhetischen Wirkung der Literatur ist vor allem in ihrer Eigenschaft der 
Wertorientierung zu suchen. Sämtliche sprachlichen Elemente des literarischen Kunstwerkes, al
le Eigentümlichkeiten der Kommunikation und Information (also alle Elemente von der kleinsten 
lexikalischen Einheit bis hin zu den textgliedernden Prinzipien der Komposition), weisen Wert
momente auf, sind Konstituenten der Wertstruktur des Kunstwerkes. Dieses Problem kann unter 
den verschiedensten Aspekten angegangen werden, da nicht nur die Bedeutung wertorientiert 
erschlossen werden kann, sondern umgekehrt, auch die Werte lassen sich bedeutungsorientiert 
herausanalysieren. Ersteres steht für die ästhetische, letzteres für die semantische Wertanaly
se. Die semantische Untersuchung konzentriert sich auf die im Kunstwerk dargestellten Werte, 
während die ästhetische Untersuchung die Werte der Darstellung in den Vordergrund rückt. 

In diesem Sinne unterscheidet die Studie zwischen Werten, ie von der Literatur vermittelt 
werden und dem Wert der Literatur einerseits und zwischen Werten (Wertaspekten), die sich 
vor allem aufgrund von Texten konstituieren und Werten, die von außertextlichen Momenten 
(genauer gesagt im Nacheinander von Texten) gezeitigt werden. Die im Text unmittelbar oder 
mittelbar geschilderten thematischen Werte stellen den „Stoff" des literarischen Kunstwerkes 
dar und können sehr verschiedenartige, u. a. moralische, politische oder vitale Werte sein. Auf
grund einer Werttypologie lassen sie sich auch kategorisieren, wobei man sich stets dessen bewußt 
sein muß, daß in jeder Kategorisierung eine Wertauffassung, eine Werthierarchie realisiert wird. 
Über Relevanz der thematischen Werte entscheidet im Text nicht nur ihre Position innerhalb 
des Textes oder die Frequenz, mit der sie auftreten, sondern auch ihre Markiertheit d.h. ob 
sie als positive oder als negative Werte dargestellt werden, (wobei auch denkbar ist, daß dies 
nicht entschieden werden kann). Diese Markiertheit schafft jene modalen Werte, zu denen auch 
solche herkömmlichen ästhetischen Kategorien gehören wie das Tragische, das Komische oder 
das Ironische. 

Auch die rhetorischen und poetischen Faktoren, in denen die Modalität eines literarischen 
Kunstwerkes begründet wird, können als eigenständige Werttypen angesehen werden. Auf die 
Bedeutung der poetischen Werte sowie auf ihren Zusammenhang mit den modalen Werten weist 
hin, daß die meisten Gattungsbezeichnungen (wie z.B. Tragödie, Elegie) jeweils modal-atmosphä
rischen Kategorien entsprechen. In der Literatur wird eben deshalb diskutiert, ob poetische 
Werte Eigenwertcharakter besitzen. Im Vergleich zu den bislang aufgezählten Werte lassen sich 
die Metawerte auf einer anderen Ebene ansiedeln, da sie sich nicht primär durch die auf uns 
ausgeübte Wirkung eines Textes konstituieren, sondern in der Gesamtheit unserer ästhetischen 
Erfahrungen, in der Gesamtheit unserer Kenntnisse über Literatur und Kunst. Es handelt sich 
hierbei um Werte, aufgrund derer man den Grad der Literarizität, den Wahrheitsgrad sowie die 
ästhetische Gültigkeit eines literarischen Kunstwerkes beurteilt. 

Die nachgewiesenen Werttypen ergeben keine lückenlose Hierarchie; es ist selbstverständ
lich eine andere Frage, daß bestimmte literarische Kunstwerke und noch mehr ihre Auslegung 
unterschiedliche Gewichtungen schaffen. Der für die moderne Zeit charakteristische Wertplura
lismus setzt zweierlei voraus, damit dieser Wertpluralismus zur Geltung gelangt: einerseits das 
Vorhandensein hierarchischer Rangfolgen, andererseits das Ablehnen einer einheitlichen Hierar
chie. 
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