
K Ü L F Ö L D I K R Ó N I K A 

PAUL VALÉRY POÉTIKÁJA. 
Paul Valéry, a világhírű francia költő és gondolkodó, előadásokat 

tartott ebben az egyetemi évben a Collège de France-on, s ezek közül az 
előadások közül az első most könyvalakban is megjelent Introduction à la 
poétique címen, a Nouvelle Revue Française kiadásában. A hatvan oldalas 
füzet a legnagyobb figyelemre tarthat számot, nemcsak szerzője neve miatt, 
hanem azért is, mert benne Valéry gazdag pályájának talán legbensőségesebb 
tapasztalatait és élményeit közli, az alkotó és avatott mester vallomásait és 
rendszerbe foglalt eszmélkedéseit a műalkotásról. 

Előre kell bocsátanunk : elmélete a magyar közönség számára nem 
hathat teljesen újnak, mert irodalomtörténeti alapvetésében, a nagyhírű 
«Magyar irodalomismeretben», amely méltán lett szellemtörténeti irányú 
irodalomfilozófiánk és történetírásunk valóságos bibliája, Horváth János már 
hangoztatott hasonló elveket. Ő volt az, aki fölhívta a figyelmet az «irodalmi 
alapviszonyra», irodalom és közönség kapcsolatára, s ebből a nagyfontosságú 
megfigyelésből vezette le az irodalmi tudat és ízlés újszerű fogalmait. PauJ 
Valéry hozzá hasonlóan poétikája alapelvévé egy viszonyfogalmat tesz, az 
alkotóét és alkotásét egyfelől, az alkotásét és közönségét másfelől. Amennyire 
megnyugtató azonban Horváth Jánosnak az irodalom organikus életének 
szemléletéből sarjadt elmélete, annyira problematikus, minden páratlan 
finomsága ellenére is, Valéryé. 

Mi ennek az esztétikának az alapgondolata? «L'oeuvre de l'esprit n'existe 
qu'en acte» — modja Valéry : a mű csak az alkotó, a «producteur» teremtő, 
és a szemlélő, olvasó, befogadó, a «consommateur» újjáteremtő aktusában 
létezik, azon kívül nem. Ebből adódik a szemlélet három alapfogalma : az 
alkotó, producteur, a befogadó, consommateur, és maga a mű, l'oeuvre. Mi a három 
fogalom kapcsolata? Az alkotó megteremti a művet, anélkül, hogy ismerné 
azt, aki végeredményben a mű sorsáról dönt : a befogadót, újjáteremtőt, 
mostani és későbbi közönségét. A kettő között semmiféle kapcsolat nincs, 
s nem kapcsolat maga a mű sem, mert ez «nem létezik», csak akkor, amikor 
megalkotják, az alkotás — azután pedig az újjáalkotás másik, teljesen füg-
getlen és önkényes aktusában. Minden szemlélő, olvasó tehát újra megteremti 
a művet, amiből messzemenő következmények folynak, mint Henry Bidou, 
az Introduction kitűnő kritikusa is megjegyzi a Revue de Paris-bari. Követ-
kezik mindenekelőtt Bidou rendkívül éles logikus okfejtése szerint az, hogy 
a mű voltaképpen annyi példányban létezik, ahány szemlélője vagy olvasója 
van, ugyanabban a pillanatban is lehet százféle ; s az utókor a költőnek 
ugyanolyan mérhetetlen büntetés is, mint amekkora áldás. S következik 
továbbá, hogy minden mű relatív, függvénye az olvasó, szemlélő hangulatá-
nak és érdeklődésének, függvénye azonfölül, nagyobb távlatokban, a korok-
nak és kultúráknak. Helyezzétek át a szobrot, amelyet csodáltok — mondja 
Valéry — egy oly néphez, amely eléggé különbözik a miénktől, s nem lesz, 
csak jelentéktelen kődarab. De, teheti hozzá a szellemes megjegyzésben kétel-
kedő olvasó, ezt a kődarabot esetleg imádni fogják, mint istenséget, ha nem is 
értik meg egészen szépségét. Nem értik talán, de valami csodálatos sejtelemmel 
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ösztönösen megérzik a szépség és nagyság jelenlétét, a «numen adest» meg-
rázó titkát. 

Talán ebből a rövid vázlatból is nyilvánvaló, mennyire szellemes és 
finom Valéry elmélete, és mennyire nem megnyugtató. Mennyire lélektanilag 
pontosan megfigyelt része az igazságnak, s mennyire nem maga az igazság. 

«L'oeuvre n'existe qu'en acte» — hirdeti, s mindjárt kérdezhetjük : ha 
a mű értelme a szépség megragadása, vajjon a szépségnek, a műben meg-
ragadott s egy emberi formanyelvben az emberi gondolkodás és érzésvilág 
számára valószínűsített szépségnek a létét érintheti-e az, hogy milyen 
a közönsége, vagy hogy van-e egyáltalán közönsége? A szépség éppen úgy 
eo ipso, mindentől függetlenül, illetőleg csak egy Legfőbb Szépségtől függve 
létezik, mint ahogy az igazság is csak egy Legfőbb Igazságtól függve és min-
den egyébtől függetlenül érvényesen fönnáll, és végeredményben teljesen 
mellékes, hogy ezt az eleve meglevő igazságot valaki elgondolja-e, s az egy-
szer elgondolt, nyelvi formákban kifejezett igazságot újra végiggondolják-e. 
A művész legfőbb föladata a szépség megragadása, mint a filozófusé az 
igazság megragadása, s a kifejezett, megragadott szépségben, a műben éppen 
a Szépség abszolút voltából kifolyólag benne kell lennie egy olyan kategorikus 
imperativusznak, amelynél fogva a befogadó a műben ugyanazt a szépséget 
igyekszik meglátni, amelyet a teremtő művész a teremtés aktusában meg-
ragadott. Mindebből természetszerűleg következik a műnek, mint Szépségnek 
a befogadó aktustól független fönnállása, érvényessége, s az is, hogy a «pro-
ducteur» és «consommateur» között ennek a kategorikus imperativusznak 
s a Szépség abszolút voltának nevében a mű igenis kapcsolatot teremt, mégpedig 
oly kapcsolatot, amelyben megsemmisül az alkotás és szemlélés közötti idő-
és térbeli távolság, aminthogy az abszolút Szépség is fölüláll ezeken a fogal-
makon, az idő és a tér kategóriáin. A kiváló angol regényíró, Charles Morgan 
felel meg legjobban, anélkül, hogy felelni akarna, Valéry relativizmusára egy 
gyönyörű tanulmányában, amely a kevesetmondó és könnyen félreérthető 
«Défense du roman» címen jelent meg a Revue de Paris-ban. A regénynek, 
s általában minden művészetnek és műnek végső értelmét abban látja Morgan, 
hogy éppen azt ragadja meg, ami örök, a valóság változó arca mögött az univer-
záliákat. Egy Aphrodite-szoborban nem a görög művektől távolálló esetleges 
erotika fog meg, nem is a vallásos tartalom, mert Aphrodite nem istenség 
ma már, nem is a technikai tökély, amelyet az emberek többsége nem tud 
értékelni. Hanem az, hogy da statue est pour nous un moyen de communiquer 
avec les universaux.» Ez a műalkotások végső értelme : az univerzáliák 
ismeretére ébresztenek, Morgan felejthetetlen megállapítása szerint «elhúzzák 
a függönyt annak a szűk szobának az ablakáról, ami a mi halandó életünk». 

A műalkotás, mint az abszolút szépség megragadása, metafizikai aktus 
és tény, a nagy művekben, azokban, amelyek egyedül érdemlik meg a «mű» 
nevet, a lényeg mindig metafizikai, sőt, éppen a metafizika, az univerzáliák 
megragadása, annak a pillanatnak a megörökítése, amelyben a halandó ember 
sorsát legyőzve az abszolútumok sugárzó szférájába emelkedik ; s a művek-
ben az az abszolútum követeli a szemlélőtől, hogy akár intuitíve, az első 
pillantás megrendítő közvetlenségével megérezze az abszolútumnak ezt a jelen-
létét, akár pedig, ízlése ellenére is, az eszmélkedés útjain keresse meg az első 
pillantásra nem tetsző műben az abszolútum «lényegét», a műalkotás végső 
értelmét, léte indokát. 

S ebből önként folyik, hogy a szemlélő nem új művet teremt, hanem 
25* 



356 

szemlélődésével az egy és változhatatlan abszolútumot igyekszik megragadni 
a műben és a művön át. És folyik az is, hogy a mű, akár képzőművészeti, 
akár irodalmi, sőt akár zenei alkotás, van és érvényes, mint az igazság, függet-
lenül minden szemlélőtől, hallgatótól és olvasótól, van mint az abszolútum 
megragadása, maga is abszolútummá nemesülve, s létét a jó és rossz inter-
pretációk, a «consommateur» munkája nem érinti. Ha az alkotóban az alkotás 
pillanatában nem volna meggyőződés ez, nem volna értelme annak, hogy 
alkot, nem volna ereje elviselni azt a rettenetes csapást, amit az utókor 
jelent. De a művész az alkotásban az abszolútummal és univerzáliákkal 
közlekedik, az örökkévalóság nevében az örökkévalóságnak alkot, azzal 
a tudattal, hogy amit alkot, az van, örökké érvényesen, mint maga a Szépség. 
S ebben a gondolatmenetben az «alkotó» szó nem elég pontos ; a művész 
nem annyira alkotja a szépséget, mint inkább megragadja a még tőle is független 
érvényességgel eleve létezőt, azt, «ami van»; a műalkotás legfölemelőbb gyönyöre 
éppen ez az érzés, az, hogy a művész egy pillanatnyi misztikus villanásban 
méltóvá emelkedik ahhoz, ami örök érvényességgel van, méltóvá az univer-
záliákhoz, az örök ideákhoz. 

Az alkotás, illetőleg megragadás végtelenül bonyolult tényében azonban 
az alkotó képzeletében szerepel egy bizonyos «ideális szemlélő» képzete is ; 
egyfelől a megragadás misztikus gyönyöre áll, másfelől azonban a megraga-
dott abszolútum közlésének sürgető parancsa, ez a végtelen szeretet, amely 
egyrészt a művészi elragadtatás extázisából, ez időfölötti állapot gyönyöréből 
folyik, másrészt magából a Szépség abszolútumából, mely egyszer megragad-
tatván titokzatos emanációban közölni óhajtja magát. Az alkotó tehát akkor, 
amikor a szépséget megragadja, egyben úgy akarja élményét közölni, hogy 
mások is képesek legyenek közlése által a csoda megpillantására ; közönségnek 
alkot tehát, mint Morgan is megjegyzi, s ez a tény is bizonyos reális kap-
csolatot létesít éppen a Szépség lényegéhez tartozó szeretet útján a «consom-
mateur»-rel; kapcsolatot, melynek létét Valéry tagadja. 

Csodálatos paradoxon : az a Valéry, aki tündöklő dialógusában, a 
L'Ame et la Danse-ban a fogalom, a magánvaló, az univerzále mellett tesz 
hitet és Sokratésszel a «lényeg» nagyszerűségét vallja a jelentést kereső, 
fogalmakig föl nem érő elmével szemben, az Introduction sugárzóan szel-
lemes és sokszor mély fejtegetéseiben olyan esztétika körvonalait vázolja föl, 
amely végső következéseit levonva, esztétikai és kritikai nihilizmus. Mert ha 
megtagadjuk a műben az abszolútumot, ha a művet első önmaga megszám-
lálhatatlan tükörképeinek fogjuk föl, oly tükörképeknek, melyek ki vannak 
téve a fölületek mindenkori és természetes torzításainak: visszajutunk 
a kritikai impresszionizmus szellemes, de végeredményben terméketlen állás-
pontjára. S hiába igazoljuk azután ezt a művészet csodálatos sokszerűségével, 
az alkotás kimondatlan és az olvasóban visszhangot kapó felhangjaival: 
alaphang nélkül fakó és értelmetlen a felhang, s végeredményben minden 
nagy kritikának az a legfőbb föladata, hogy ezt az alaphangot keresse meg 
a műben, ennek tisztaságát kérje számon ; a felhang színessé tehet, de nem 
lehet soha «lényeg.» Rónay György. 


