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 [0.08] „A MŰVÉSZET AUTONÓMIÁJA” 
Mérce és mérce nélküliség, „esztétikai abszolút” (III/ 82, 1916) és az abszolút 

esztétikán kívüliség, a „művészkedés” (I/251, 1906), a „dekadencia” (I/261, 1906), 
azaz „technikai bravúr, vérszegény artisztikum” (MM. 223, 1923) között fölösleges 
választani, mert az első az „esztétikai szféra valósága” (MFSZ. 1985, 262), a máso-
dik pedig onnan nézve szélhámosság. Ebben a léptékben, az önelvű művészi formát 
és annak ellentétét, a (művészi általánosítást nem ismerő) pszeudo- vagy áleszté-
tikai valóságokat vizsgálva, két sarkított jelenség bukkan fel értékminősítőként 
minduntalan a tanulmányok legtöbbjében. A külső formák és az azokat létre-
hozó téma-ábrázoló funkció szintjén leragadt akadémiával, valamint annak 
kizárólagosságát hirdető szemlélettel fordul szembe Fülep Lajos — azzal, ami 
még nem „a posteriori” —, egyben azoknak a művészi autonómiát szolgáló törek-
véseknek egyengetve utat, amelyek korszakokként jelentkező művészi problé-
mákat oldanak meg.  

Az egyik a már emlegetett „pszeudo-művészet” (MM. 107, 1923), az úgynevezett 
„tiszta mesterség” (I/334, 1906), vagyis a mesterség a mesterségért („métier pour le 
métier” [I/334, 1906]), ami nem más, mint „az akadémia, a halott tradíciók tömege” 
(I/194, 1906), mert a valósághűségre törekvően megfestett téma (vagy egységnyi 
része: a motívum) nem vagy alig mond többet, mint preesztétikai valóságbeli 
megfelelője. Itt a (művészinek látszó) forma csupán empirikus külsőségekként 
fogalmazódik meg (a forma-tartalom széteséseként, „a műtárgy tökéletlensége” [MV. 
315, 1925] miatt) és nem kerülhet a művészi általánosítás különösség-erőterébe.  

A másik „önmaga kritériuma” (II/600, 1911), amely az „üres formalizmus”-sal 
(II/191) vagy az egykori elítélő felfogás szerinti elefántcsonttoronyba zárkózott-
sággal össze nem tévesztendő „tiszta művészet” (I/334, 1906), „művészet a mű-
vészetért”, „stílus a stílusért” (I/349, 1907), „szenvedély a szenvedélyért” (I/117, 1905), 
„szín a színért” (I/364, 1907), „festői festészet” (MV. 605, 1956), ami a fejlődésre ké-
pes művészi problémák megoldásaiban jelentkezik korokra és művészekre 
kiróva. Itt a művészi formának autonóm (ontológiai) státusa van. 

De az elsőnél a téma azért marad csak téma, mert: „A természetben semmi sincsen 
készen. A természet magában véve szintén külön művészet, de a legtökéletesebben reprodukált 
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természet unalmas és élettelen. És művészietlen. Minél tökéletesebb az a reprodukció, annál 
rosszabb” (I/279, 1906). 

A másodiknál azonban a témából, motívumból úgy születik meg a műalkotás 
tárgya, hogy belőle: „a természetben azonmód soha föl nem lelhető összefüggés logikája 
sugározik” (III/, 204-205, 1916).  

Az egyik határhelyzetben a téma vagy motívum még „a posteriori”-t megelőző, 
félig-meddig a „preesztétikai valóság” (MFSZ. 1985, 159) eleme („fotográfgép nélküli 
fotografálás” [I/140, 1905]), a másik helyzetben pedig az „a priori”-ba szervesülő. 
Van azonban a határhelyzetek között egy széles skálájú átmenet is, mégpedig az 
úgynevezett zsánerfestészet, amelyet A zsáner című tanulmánya mutat be (I/407, 
1907), noha később kerüli ezt a kevésbé egyöntetű, a kifejezőeszközök szintjén 
kevert, literális vonatkozásokkal terhelt festői megoldást, mint „egy időre csaknem 
egészen novellisztikus eltévelyedésbe merült művészeti formát” (I/414, 1907) vizsgálni. 
Minden témát-motívumot, anélkül, hogy jelenségi mivoltukat alábecsülné vagy 
kizárná az esztétikai gondolkodásból, művészi problémaként „a kép művészi össze-
függése és totalitása” (III/151, 1919) és a „homogén redukció” (MV. 315, 1925) alá 
rendelve úgy összegez esztétikai valósággá, mint „történeti relatív” (III/82, 1916) 
összetevőt, amely kisebb léptékben „nemzeti-etnikai” (III/86, 1916) dimenziót 
kap. Ezekhez képest apróság, hogy az akadémiával, annak magyarországi 
képviselőivel már kezdő újságíróként tengelyt akasztott (I/154, 1905). Későbbi 
tanulmányaiban az akadémia elleni reakcióként értékeli a naturalizmus és az im-
presszionizmus megjelenését, amelynek további meghaladása a posztimpresszio-
nizmus: „Az impresszionisták a maguk idején az akadémiával szemben való forradalmat 
jelentették; ugyanezt jelenti ma Cézanne az impresszionizmussal szemben” (I/361, 1907). 

Azonban az apróságnak látszó kérdések mögött a művészet szférájának 
valamely momentuma a tudás fejlődésének ívébe is beilleszkedik: „Az érzelemnek 
ebben a transzcendenciájában a művészet logikája megegyezik a megismerés logikájával. A 
tudás fája egy tőből hajt ki az alkotás fájával” (II/352, 1914-1916). 

Ezek szerint Fülep Lajos műkedvelői szemszögből nézve is több mint ter-
mészetelvű — és nem csupán valamilyen sült naturalista! avagy copfos — eszté-
tika megalapozója, akik témaközpontúságban megrekedtek, olyan meglepőnek 
tűnhető alapvetésből indul ki, hogy a preesztétikai valóság körébe tartozik a mű-
vész személye is, amit továbbá kiegészít annak felismerésével, hogy a „művészet 
külön világ a való világ mellett” (II/123, 1911) és amit aztán betetőz azzal, hogy a 
művészet alapja az élet, valójában művészetfilozófusként a történelem során vál-
tozó élet teljességét méri össze a művészeti korszakok teljesítményeivel. Még-
pedig annak következtében, ahogyan ő is „a természet és a művészet velejéhez jut” 
(I/324, 1906), ahogyan a témák disztingvált módon történő műalkotásba 
emelésétől érkezik ahhoz, amit előtérbe állít: a fejlődésre képes művészi problé-
mák sok oldalról megközelített végiggondolásáig, aminek egyik, a befogadóra 
meghatározó-katartikus következménye „a művészet és természet találkozásának ele-
mentáris szenzációja” (I/324, 1906). Ezt a jól megalapozott, sokállomásos ívet a 



74 Művészettörténet 
  
forma kategóriájának és a beléje szervesülő „a priori” és „a posteriori” vonat-
kozásoknak nem a Fülep által feltárt, hanem a Bókay Antaltól és a vele azonos 
hangsúlyokat használó Lukács Györgytől átvett értelmezése után mintegy vég-
következtetésként tanulmányában Máté Zsuzsa sajnos differenciálatlanul rövidre 
zárja: „Ebben az értelemben a művészetnek ontológiai szerepe van, nemcsak ábrázolja, leírja 
a valóságot, de önálló létezésre tesz szert, mintegy bővítve az emberi létet. Az adott mű önre-
flexív lényege tehát az a formai mag, mely alapján a műalkotás létezik. E kategória nemcsak 
a fiatal Lukács művészetfilozófiájának modern hajtása, hanem Fülepé is, mint ezt ebben a 
fejezetben — az emlékezés tanulmány elemzése során — bizonyítani igyekszem” (34-35.). 

Fülep téma- és formafelfogása — modernség ide vagy oda — a művészetek 
ismeretére és a róla felgyűlt tudásra alapozva nem Lukácstól kölcsönzött, hanem 
művészettörténeti korszakok teljesítményeinek értő tisztelőjeként és a rájuk ala-
pozó teoretikus-hagyomány tudós folytatójaként általa is összegezett-szintetizált 
kategória, amelyre nem lehet főleg egyszerre ráfogni, hogy „ontológiai szerepe van” 
és ugyanakkor „modern hajtás” volna, vagy hogy „merő konstrukció, a valóságos, törté-
netileg valaha volt művészethez semmi köze” (MM. 208, 1969) és amely a következő 
levezetésben a két határhelyzet vázolásával, sokkal árnyaltabb és sokoldalúbb, 
mint némi „önreflexív lényeg”: „A művészet világát a formák világának szoktuk nevezni s 
helyesen, hogyha formán nem is valami üres absztrakciót értünk. A műalkotás, a műtárgy a 
forma és anyag abszolút egysége, olyan egysége, melyben az anyagnak egészen formává, a for-
mának egészen anyaggá kellett válnia a homogén redukció révén, úgy, hogy egyik a másiktól 
elkülönülten soha nem lelhető föl; ahol ez megtörténik, már kívül vagyunk a műtárgyon, akár 
a műtárgy tökéletlensége, akár a reá irányuló fölfogó aktus tökéletlensége folytán” (MV. 315, 
1925). 

 „A téma nagy és jelentős lehet, de cégér és ürügy is lehet. Mert a téma, akármilyen fontos, 
nem maga dönt, hanem benne, vele vagy akár ellene a tartalom és forma. A XX. században 
téma, tartalom, forma elvált egymástól. Az akadémizmuson éppen az lett átokká, hogy csak a 
téma volt fontos neki, tartalom, forma nélkül. A széttépettségről még ma se mondható, hogy ál-
talában megszűnőfélben van. Mert azt még csak meg lehet érteni, hogy nincs művészet a tarta-
lom és forma egysége nélkül, annál nehezebben, hogy a tartalom hívja és produkálja a formát. 
A jelentős tartalmú új téma mindig korszakos, ilyen volt az önálló tájkép, csendélet meg-
jelenése, mert a tartalom még akkor is korszakot vált, ha a téma nem változik — a nagy 
stílusok mutatják” (MV. 557, 1953). 

Annak a feltételnek, hogy „ábrázolja, leírja” a (preesztétikai) valóságot, a 
csupán témákra összpontosító, a tartalomra terméketlenül vak akadémia (meg a 
„fotográfgép nélküli fotografálás” [I/140, 1905]) is eleget tesz, az ontológiai szereptől 
idegen kifestőkönyvek színvonalán. Viszont a művészetnek önálló létezésre nem 
a (preesztétikai) valóság bővítésével van joga, hanem az önmagán belül terem-
tendő (művészetontológiai súlyú) tartalmi-formai princípium révén, más szavak-
kal: az „örök idea időben való megvalósulásának” (III/82, 1916) következményeként, 
ami pedig „nagy nóvum, világtörténeti cselekedet” (MV. 611, 1956). (Ezért több mint 
félrevezető a forma kategóriáját az akkori idők művészetelméletének, esztétikai 
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gondolkodásának „modern hajtása”-ként elkönyvelni, azt, ami nélkül a művészet 
mindenkori autonómiája elképzelhetetlen.) Témáktól függetlenül (és „önreflexív 
lényeg”, „formai mag”, „önálló létezés” helyett) a műalkotások-művészetek korszako-
kat alakító-jellemző öntörvényűsége a döntő (ha nem is veszik észre azok, akik a 
mai „akadémia” öntudatlan elméleti napszámosaiként, annak alacsony szellemi 
horizontjáig sem tapogatnak el). Tehát túlegyszerűsítés az, hogy amúgy általában 
véve „a művészetnek ontológiai szerepe van”, mert: „A művészet autonómiája nem tűr 
maga mellett más szempontot, legföljebb alárendelt, de jogosultságát akkor is belőle merítő 
viszonylatban” (III/85, 1916). 

„Amíg a művészet, a művészet tradícióin épülve folyton fejlődésképes marad, addig a mes-
terség, a halott tradíciók tömege, egyenesen megölője minden művészetnek” (I/194, 1906). 

„A művészet külön világ a való világ mellett, saját törvényei vannak; de amire épül, az az 
emberi szellem és lélek, és reá vonatkozik” (II/123, 1911). 

 
[0.09] „KÁKÁNIA” 
Még Fülep Lajos életében alakulhatott ki egy újabb, immár nem „halott”, 

hanem csak meddő „tradíciók tömege” (I/194, 1906), a művészetelméletek ered-
ményeit figyelmen kívül hagyó, eklektikusan rögtönző, a témára való rámutatás 
üres gesztusában kimerülő műbírálat, úgynevezett közelnézeti esztétizálás, 
esetleg esztétikai színezetű zsurnalizmus, amely ugyanúgy a művészetek lényegét 
messzire elkerülő csapáson jár, mint az akadémia, a művek témáinál (az iko-
nográfia eszköztárával) lehorgonyozva, egyedül a „fotográfgép nélküli fotografálást” 
(I/140, 1905) tartva, némi „önreflexív lényeggel” megtoldva, figyelemre méltónak, 
mégpedig a kvalitásra érzéketlenül: „Az a posteriori szükségszerűség kifejthető a 
motívumból és témából (nem fejthető ki a kvalitás, az illető korban gyökerező és az egyéni tu-
lajdonságok” (III/205, 1922). „Aki egyik oldalon látja a »formát«, a másikon a »tartal-
mat«, egyiken az »artisztikumot«, másikon a »világnézetet«, az seholse látja a művészetet. 
Dilettánsok elvitathatatlan privilégiuma” (MM. 19, 1922.) — következésképpen a 
közelnézeti esztétizálás napszámosai a minőségre félvakon, úgy értékelnek, mint-
ha mindenki csak „témafestő” (I/90, 1905) volna, ők meg „ikonográfusok” (I/123, 
1905), leíró álláspontot véve fel, ami a rámutatás üres gesztusában merül ki, abban, 
hogy a témát igazolja-e és mennyiben a valóságbeli eredetije. Művészetidegen 
szempontokat érvényesítenek, mint annak idején a sokat kárhoztatott és megha-
ladott akadémia, vagy híveiknek, az akkori kortárs ripacsoknak a „szakügyek vég 
nélküli üres szócséplése” (I/185, 1906). Később ilyen színvonalon csempészte vissza 
a szocialista realizmus címkével az egypártrendszer (saját ideológiai elvárásainak 
megfelelően előírt, csakis „irodalmi elem”-re szorítkozó, államosított és elgiccsesített 
tematikákkal, előre gyártott „világnézettel”) a korábbi időkben elhatalmasodó 
akadémia-színvonaltalanságú „Kákániát”. (Vekerdi László a Fülep Lajos levelezése 
[2009] lapjain is sok utalás történik erre a provinciára.) Földes László ezt a dilet-
tantizmust 1965-ben így emeli címbe: Tatárjárás a műbírálatban (Elvek és viták, 
Kriterion Könyvkiadó, Bukarest, 1983, 480). A „kákánia” jellemzője az, hogy „a 
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műtárgy tökéletlensége” és „a reá irányuló fölfogó aktus tökéletlensége” (MV. 315, 1925) 
tökéletes összhangban talál, a giccsízlés szintjén, egymásra. Pedig lett volna ebből 
is kiút, jól kikövezett ösvény: „Az esztétikai életnek nyugaton való hatalmas föllendülése 
nem tudta megtenni műkritikánkkal azt, amit a művészet tett meg művészetünkkel; európai 
nívón álló művészetünkről ma is favágók és libériás inasok adják le véleményüket a nyilvánosság 
előtt. Az, hogy a budapesti könyvkereskedők legkelendőbb könyvei közé a német, francia és 
angol művészeti és kritikai munkák tartoznak, nem sokat jelent, mert a német, francia és an-
gol műkritikusok jól tudnak ugyan írni, de a magyarok nem tudnak jól olvasni!” (I/185, 
1906) 

Sok szempontból „Kákániánkban” reked a művészet népszerűsítőinek tete-
mesebb része, nem ismerhetik fel, nem mutathatják ki a mögöttük létező for-
matartalom kategóriáját, sem a hozzá vezető „a priori” és „a posteriori” minő-
ségeket: „A művészet világát a formák világának szoktuk nevezni s helyesen, hogyha for-
mán nem is valami üres absztrakciót értünk. A műalkotás, a műtárgy a forma és anyag ab-
szolút egysége, olyan egysége, melyben az anyagnak egészen formává, a formának egészen a-
nyaggá kellett válnia a homogén redukció révén, úgy, hogy egyik a másiktól elkülönülten soha 
nem lelhető föl; ahol ez megtörténik, már kívül vagyunk a műtárgyon, akár a műtárgy töké-
letlensége, akár a reá irányuló fölfogó aktus tökéletlensége folytán” (MV. 315, 1925). 

Egyes úgynevezett szakesztétikák „tudálékos” (I/390, 1908) művelői egykor és 
ma is a publicisztika elnagyoltságával elemeznek. (Olyanformán, mintha a fest-
mény számukra szerencsés esetben a valóságbeli modell szellemi klónozása volna, 
amennyiben kísértetiesen hasonlít rá. Közismert egy ilyen szorosnak képzelt össze-
függést — egy az egyben azonosságként — félreértő, nem tréfás példa is: az a 
válaszreakció, ami az egyetemista költőt érte oktatója részéről az „intelme gyorsan, 
nyersen ért / a nincsen apám versemért”; a Tiszta szívvel megjelenésekor az em-
berölésről írtakat szó szerint visszavetítette a bűnözővel összetévesztett szerzőre, 
és az így meghamisított „valóságért” megtorlást követelt. Mintha a bérgyilkos ad-
dig nem fogná a pisztolyát az áldozatra, amíg egy neki címzett episztolát nem 
közöl a helyi sajtóban.) Ilyen avatatlan megközelítés anatómiáját is megtaláljuk 
Fülepnél, lásd az alábbi két mondatot A magyar szobrászat fejezetből, majd a 
Csontváry utóéletével kapcsolatban mikrofonba mondottakat: „Ez a gyönyörű eb-
ben a világban, hogy minden megvan benne, mint az ész világában: pontosabban mindennek 
az ellentéte és a paródiája. A rossz és az abszurdum éppúgy lehet egyetemes és nemzeti, mint 
az észszerű és a művészi” (III/122, 1916). „Kérdése nyilván azt akarja mondani: miért 
nem értették meg, noha szakemberek voltak. Azt felelem rá: azért nem értették, mert 
szakemberek voltak” (MV. 621, 1963). „Nyilván azért jutott el hozzá könnyebben a 
közönség, mint a szakemberek. De persze nem a régi, hanem az új, a mostani. Az a közön-
ség, amelyik Gauguinen hahotázott, Csontváryn még inkább hahotázott volna. Közben vala-
minek meg kellett változnia. Röviden így mondhatnám: a nagy giccs, a hivatalosan elismert, 
fémjelzett, társadalmilag elfogadott nagy giccs, a Grand Salon giccse, a nemzedékeket és a 
közönséget is nevelő álművész professzorok uralmának, monopóliumának meg kellett szűnnie” 
(MV. 623, 1963). 
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Sok oka van annak, hogy egy fülepi igényességű művészettudomány (tisztelet 
a későbbi szerzők között megtalálható kevés kivételnek) máig sem talált vissza 
saját hivatásához, melynek több mint száz év óta a következő lehetne a kitűzött, 
ugyanakkor követendő-megvalósítandó célja: „A tudálékos esztétikának vége. Amit 
akarunk, a művészetek belső lénye. Törvényeket nem beléjük olvasni, hanem megtalálni a mű-
vészetek belső organizmusát, amellyel életképesek” (I/390, 1908). 

Csak az elnagyoló publicisztikák szemléletét ellensúlyozandó, álljon itt három 
idézet a kompozíció és motívuma korrelációjáról, ami a „video ergo sum” (I/126, 
1905) mozzanatán belül még kiegészül a természeti látvány karakterének és a 
kompozícióban újjáteremtett látvány karakterének összemérésével. Mindig ez a ki-
indulópont, és nem a rámutatás üres gesztusa, az, hogy milyenek az „emberek ma-
gukban” (I/119, 1905) és fénykép-hűséggel látjuk-e őket viszont a vásznon! 

„Egy új természettel állunk tehát szemben, amelynek éppúgy megvan a külön karaktere, 
mint a nagy természetnek. Ahol más csak egyetlen szín- vagy tónusértéket mer és tud megra-
gadni, ott ő megszólaltatója valamennyinek külön-külön és összesen. Az emberei is, akik a 
képein vannak, ezért csupán anyagok a hatások tükröztetésére s a különböző színek és tónu-
sok egybekötésére. 

Ez emberekről jut eszembe most, hogy valamit még elfelejtettem említeni Toulouse-Lautrec-
ről. Valaki, már nem tudom, ki, azt mondotta a Lautrec embereiről, hogy azok néha már 
meg is szűnnek embernek lenni, de még mindig megmaradnak párizsiaknak; nos, a Vuillard 
emberei sem emberek magukban, hanem szerves és kitéphetetlen részei az interieurnek, 
amelybe nem ragadnak bele, hanem amellyel közös életet élnek, mint a szék vagy az asztal-
terítő” (I/119, 1905). 

Az idegenek között kiválik egészséges, erőteljes hangjával Leo Putz Münchenben látott 
plein airje, melynek lendületes színformái sommásan rajzolt, széles masszákká forrnak össze. 
Az angol Solomon Zangwill-je a tárlat legjobb portréja, szinte páratlanul egyszerű raj-
zával, közvetlen karakter-érzésével, nemes színharmóniájával s a detailoknak azzal a bravú-
rosan befejezett összefoglalásával, melyhez hasonlót nagyon ritkán lát az ember” (I/125, 
1905). 

Visszatérve az „alkotó művészettörténet” fogalma mögött rejlő imperatívuszhoz, 
illetve az őt mellőző álesztétikai termés és annak művészetidegen recepciójához: 
a „tudálékos esztétikának” (I/390, 1908) az a jellemzője, hogy, a műalkotásból kife-
lejtve az alkotás mozzanatát, a művet valamely valóságdarab leírásaként, repro-
dukálásaként fogja fel, ennek következményeként és következetesen a maga fel-
adatát is abban látja, hogy ezt a rövidzárlatú összefüggést leírja, magyarázza. Ez 
következik az alábbi idézet fordított előjelű értelmezéséből: „De hisz az esztétika 
nem kritika, leírás, ismertetés, és nem megmagyarázás, hanem az emberi szellem örök erő-
feszítése, hogy önnön alkotását megértse. (…) De próbáld meg alkalmazni, a merő leíráson és 
kritikán, ismertetésen és megmagyarázáson túl megérteni, mi az, ami előtted van, az objek-
tivált emberi alkotás — és akkor találod magad szemben az igazi nehézséggel” (III/263, 
1924). 
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 [0.10] ESZTÉTIKA 
Fülep Lajos cikkei, tanulmányai összegező elemzés szándékával készültek: 

(művészi kategória mélységű) törvények ismeretében leltározza a művekből kiol-
vasható („a priori” vagy „a posteriori”) minőségeket. Vagyis egyszerre ír receptet és 
állít fel kórtörténetet, korképet (esetenként kortörténetet és kórképet). Fogalom- 
használata (esztétikai fogalmak sokasága) tényekhez idomuló, de állandó (fel-
sőbb, törvényi) ellenőrzést sejtet, már pályakezdőként is. Nem érzi szükségét an-
nak, hogy „valamely esztétikai frazeológiával sok mindent mondjon el valamiről” (I/88, 
1905), másoktól átvett szakkifejezésekkel terhelve az olvasót, inkább saját sza-
vaival jellemez irodalmi és képzőművészeti alkotásokat, életműveket, korszako-
kat „művészi problémáik állandóságában és szüntelen fejlődésében” (III/84, 1916). Mintha 
a leírtakat az alkotók szemszögéből ellenőrizné, az elemzett műalkotásokat pedig 
ihletett művészként szemlélné, függetlenül az Egybegyűjtött írások időrendjétől. 
Úgy gyűl a művészetről való tudásanyag, hogy szinte kész törvény-tudás keresi 
benne igazolását. Ezért cikkei és tanulmányai kettős vetületűek, két szólam, „ál-
talános elméleti és speciálisan analitikus, históriai” (MS. 4595/1; 2. lap) megalapo-
zottsággal művészetbölcselet és művészettörténet kottázásának eredményei. 
Telibe találóak a Lőrincz Ernő sorai: „Nálunk — ahol évtizedekig képesek voltak e 
tudománnyal foglalkozni anélkül, hogy végére jártak volna annak, hogy voltaképpen mi is a 
művészet; vagy az, hogy történet és történelem; vagy épp hogy művészettörténet — az ilyesmi az 
egyetlenségig ritka. Az egy Fülep Lajos sajátja volt, aki mielőtt művészettörténetet írt volna, 
feladta magának mind e kérdéseket, s becsületesen meg is oldotta” (EK. 47, 1943). 

Megpróbálok a többszólamú kottákból szolmizálni azzal az elhatározással, 
hogy az irodalmi és képzőművészeti vonatkozásokat (esztétikai valóságokként) 
kiemelve jelezzem a számunkra újdonságnak számító művészi törvénysze-
rűségeket, esetenként hátterükben a művészet-ontológiai mozzanatokkal. Nehéz 
próbatétel lesz, mert mondatait a két totalitás metszéspontjába helyezve nem 
csupán az esztétikai frazeológiát kerüli, de a fogalmak/kategóriák és tények kor-
relációjában leginkább az (általánosítást generáló) tényeké, a „valóságoké”, főleg a 
„közvetlen élményvalóság”-é (MFSZ. 1985, 260) az elsőbbség. Később „magukkal a 
valóságokkal” bőkezűbben bánik, a preesztétikai valóságokat természettudományi 
valósággá bővíti, amelynek logikájára vissza lehet vezetni a különböző szellemi 
területek általánosításait, hogy összemérhetők legyenek (aztán közlekedő edé-
nyeik át-átrendeződő hálózatából kirajzolódhat közös nevezőjükként a kor ön-
korrekcióra kényszerülő világnézete): „A természettudományi valóságnak — magának 
a valóságnak — kérlelhetetlen logikája van, amihez alkalmazkodni kell, s az alkal-
mazkodás kontrollálható; ez a logika nehezebben megfogható a szellemiekben, de lennie kell, 
kontrollálhatóan.” (Idézi Vekerdi László: Fülep Lajos levelezése, 163, 1946) 

Mihez kell, és hogyan alkalmazkodni? 
„A valóság nagylogikája gyakran nem esik egybe a mi mikrologikánkkal” (MV. 614, 

1956). „Mert ez a történelem a szellem világában: a pillanatnak közvetlen hozzákap-
csolódása az örökkévalóhoz, nem a pillanaté a pillanathoz” (III/36, 1917). 
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Fülep Lajos munkásságában a „valóság nagylogikája” és a mi „mikrologikánk” az 
ideákra, a lét és a levés ellentmodásos kapcsolatára vezethető vissza, a két majd-
nem-végtelenre, ami egyfelől az idő hosszmetszete, amibe ontológiai összefüg-
gések tartoznak, másfelől az idő keresztmetszete, ami ismeretelméleti összegezés, 
ezek fektethetők tengelyként egymásra merőlegesen a jelen adott pillanatában 
(amely ezek origója, nulla-pillanata): „Az ideák egyesítik magukban a lét és levés mo-
mentumát, a valóságnak mindkét oldalát. A filozófiában a valóság a lét és levés ideájának 
kölcsönösségével, egymás determinálásával fejeződik ki, a művészetben azáltal, hogy míg a 
forma időnkívüli, tudomásul vételéhez ki kell terjeszkednie az időben. A filozófiában dialek-
tikusan, a művészetben érzékileg és szemléletileg” (II/150-151, 1911). 

Úgy kell tekinteni a „kérlelhetetlen” „nagylogikára”, mint egy magánvaló szférára, 
amit koronként változóan képeznek le a rája visszaható vallások, művészetek, 
reál- és szellemtudományok, filozófiák, világfölfogások, aztán ezekre és kölcsön-
hatásaikra enged rálátást a szellemtörténet madártávlatából a fülepi műbölcselet, 
művészettudomány. Ilyesmire utalhatott egyik tanítványa, Németh Lajos 1970-
ben: „mindig tovább kérdezett, és csakhamar eljutott olyan talányokhoz, amelyek fürkészése 
már nem fér a művészettörténetírás kereteibe” (EK. 119, 1970). 

A „valóság nagylogikája” és a „mi mikrologikánk” között létezik egy játéktér is, az, 
amiből többek között az esztétikai szféra születik, az esztétikai tételezés, azaz az 
alkotófolyamat témákon túli, átfogó tárgya, a művészetek tárgyi specifikuma, ezt 
a preesztétikai valóságot Nagy Endre mint az „ős-szféra”-fogalmat emeli ki a 
fülepi levezetésből, majd szabatosan így kommentálja: „A művészetnek a reális 
valósághoz való viszonya csak egy része az egész valósághoz való viszonyának — ha ezt nem 
vesszük figyelembe, nem érthetjük meg a művészetet, és elméletével sem jutunk semmire. 

E felfogásból alakította ki Fülep az ős-szféra fogalmát, ami nem más, mint az egész 
valóság fogalmi elnevezése. Minden együtt van ebben: objektivitás és ennek szubjektív reflexe. 
Érzéki-tárgyi való és ennek elgondolása, vallási, erkölcsi, tudományos szemlélete és a 
mindezek által kiváltott érzések, indulatok, hangulatok. (…) Ennek rétegeit csak a tu-
dományos elvonatkoztatásban lehet egymástól elkülöníteni — a művészet számára azonban 
mindez egy: az ős-szféra. Az elnevezés arra utal, hogy ez a művészit, az esztétikumot 
megelőző, ezek vonatkozásában ős-szféra, és vele szemben másodlagos, azaz utóbbi az esztéti-
kai szféra” (Nagy Endre: Fülep Lajos művészetfilozófiája, 28.). 

A „valóság nagylogikája” és a „mi mikrologikánk” közötti játéktérbe beékelődő, 
egymástól több szempontból is különböző, társaira vissza nem vezethető három 
szféráról olvashatunk tanulságos megállapítást: „A vallás és művészet csak úgy mehet 
át filozófiává, ha teljesen és tökéletesen megszűnik vallás és művészet lenni, viszont az olyan 
filozófia is, mellyel ez megtörténhetnék, nyomban megszűnnék filozófia lenni, föltéve, hogy a 
filozófia tudomány s hozzá: »abszolút tudomány«; mert e három szférának egész struktúrája, 
benne a szubjektum és objektum viszonya, maga a tárgyalkotás és a melléje rendelt szubjek-
tum annyira elütő, hogy egyik a másikat szükségképp megszünteti” (Mv. 312, 1925). 

Egy példa egyrészt a „kérlelhetetlen” „nagylogikára”, másrészt az „ős-szférát” szin-
tetizáló (fülepi) világnézet-fogalom és a különböző területeken más és más 
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értelemmel előforduló „jelentés” fontosságára az át-átrendeződés társadalmi folya-
matában: „Láttuk, hogy ugyanaz a fogalom, pl. »élet«, »természet«, »ember«, mást jelent a 
vallás, filozófia, pszichológia, biológia, mást a művészet, mást az empirikus élet szférájában. 
De nemcsak a dolgok változnak a rendszerek és szövedékek szerint, hanem maguk a 
rendszerek és szövedékek is változnak. Ugyanaz a tárgy vagy fogalom mást jelent a 
rendszerek változásával alakuló olyan történeti képletek szövedékében, amilyenek a korsza-
kok. Ahogy változik valamely tárgy vagy fogalom jelentése aszerint, hogy milyen rendszerbeli 
szövedékben fordul elő, úgy változik a rendszerek történeti alakulásai szerint, mikkel a világ 
és élet egészére (amennyi belőle nekünk »egész«) tekintünk, s amiket világnézetnek nevezünk. 
A világnézet az igazi történeti fogalom a művészet örökkévalóság-jellegű formái világában” 
(III/256, 1923). 

Mit tart fontosnak a fentiekkel a háttérben, a „preesztétikai valóság” (MFSZ. 
1985, 259) és művészet közösségében Fülep Lajos? Hagyatékában (MS. 4595/1) 
található egy „Általános bevezetés 1932. II. f. é.” címmel, amelyben a fenti idézetben 
megfogalmazottak szerint összefoglalón tudatosít, majd követi az esztétikai 
valóságok (vagy összefüggéseik) egy része — diákok számára — négy pontban 
összesítve: 

„Minden műtárgyat a maga szempontjából, ugyanígy minden kort megérteni. 
A tudatosítás: általános elméleti és speciálisan analitikus, históriai. 
Általános szempontokat kell találnunk: 
A műalkotás: 1) kifejezés; 2) ábrázolás; 3) valamilyen »szép«; 4) »jelentés«. 
1) A kifejezés: Poézis, zene — de képzőművészet is (építészet, stb.) 
2) Ábrázolás: Főleg képzőművészet, dráma, regény; 
3) A »szép«: dekoratív cél (görögök, renaissance); 
4) Jelentés: az előbbiekkel együtt s rajtuk túl (épület, zene, szobor, kép). 
Mindezek természetesen elhatárolt kategóriák, átolvadnak egymásba s együtt is lépnek föl. 

De ez a bizonytalanság nem a teória gyöngesége — ez a művészet gazdagsága. Az élő világgal 
összefüggése. Mert mindezek a kategóriák nemcsak a művészetben lépnek föl — hanem a 
művészet előtti világban. Kettős érvényűek. S onnan hozzák magukkal fluktuáló voltukat. 
Csak mesterségesen, analízis során lehet őket elválasztani, pl. stíl-kritikában (amikor pl. sok 
az ábrázolás…) 

Tehát transzcendálnak, áthatolnak a művészeten kívüli világba.” (2. lap) 
Amikor megállapítja, hogy a kategóriák „kettős érvényűek”, ismét arra utal 

Fülep, hogyan szokott „magukkal a valóságokkal gondolkodni”, azaz valóság és mű-
vészet szoros kapcsolatára, a „művészi jelenségek módján látott valóság” (MM. 11, 
1970) mibenlétére, majd az elemzés tárgyának minőségére figyelve.  
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[0.11] „RENDSZER ÉS ÉRTELEM” 
Visszatérve Hanák Tibor megállapításaihoz, látva látható, hogy ez a „továbbá 

Fülep Lajos művészettörténész” nem egyszerű esztéta, nem mindennapi művészeti 
író, sem átlagos irodalomkritikus vagy közönséges művészettörténész, hanem 
mindezek legjavaként olyan műbölcselő, aki (a „szemlélet”-közeli) ismeretelméleti 
tényekből és összefüggésekből: festői, szobrászi, költői elemi formákból, azaz a 
legegyszerűbb esztétikai valóságokból indulva kifejti, és művészetontológiai 
síkon ellenőrzi tételeit. (Ez igazolja Sava Babić szerb műfordító meglátását — és 
vice versa —, hogy „képes áttekinteni a teljes művészetet”.) Az a bizonyos „jelen pil-
lanata” (III/91, 1918) lételméleti és ismeretelméleti momentum is, két egymást 
metsző teljesség különösség-origója („ő a mindenséget belülről tükröző világ-tükör” 
[III/328, 1928]), amely lehetővé teszi a műbölcselőnek, hogy az esztétikai 
és/vagy ismeretelméleti törvényszerűségeket ellenőrizni tudja lételméleti ma-
gasságból, a művészet egyetemessége felől, és viszont. Egymásra vetítve az in-
duktív és a deduktív gondolatmeneteket, összegez és így cserkészi be a két 
egymást metsző teljesség különösség-origóját, termékeny nulla-pillanattá fokoz-
va, ami éppen ellentéte annak, amit Vekerdi László állít: „Fülep filozófiája esztéti-
kum és historikum fölé emelkedett; struktúra és empíria, dedukció és indukció tradicionális 
küzdelmeitől még csak nem is érintve haladt a maga útján” (EK.1974/141). 

Ezt a bizonyos „tradicionális küzdelmet”, ha egyáltalán van ilyesmi, nem kerüli 
meg, hanem a megosztottság előtérbe állítása helyett annak elemeit egy mederbe 
tereli, hatványozásra készteti; az összegezés szükségességére, jelentőségére, sőt 
elsődleges voltára utal a Magyar művészet első kiadásához írt előszavának utolsó 
bekezdése: „De magának az igazságnak nincs szüksége bizonyítékra. Hiszen ez az igazság 
a kezdete, nem pedig a konklúziója minden művészetelméletnek, mely erre a névre még számot 
tarthat” (III/213, 1922). 

Ha a fenti idézet tanulságát mérlegelem, az következik belőle, hogy Fülep La-
jos nem helytelenítené, hogy elemzésemhez a Magyar művészet előszavának kira-
gadott gondolatait használom nyitányként. Jobb volna a művészetfilozófiájával, 
annak fő téziseivel indítani, ám az még kézirat-változatokban vár nyom-
dafestékre meg a leendő esztéták, az olvasó közönség, esetleg az alkotó közös-
ségek okulására-érdeklődésére.  

Ha most a fenti idézetet rávetítem a jelen tanulmány gondolatmeneteire, 
kiderül, hogy (a sorrend felcserélése nélkül is) két nekifutásból, szinte a különös-
ség szintézisét megismételve, kell a fülepi hagyatékot birtokba venni, elsajátítani, 
mert: „A tudatosítás: általános elméleti és speciálisan analitikus, históriai” (MS. 4595/1, 
2. lap). 

Miután szintetikus módszerének, a mögötte meghúzódó — művészet-
filozófiai/esztétikai — igazságoknak a szövevényét kellően felfejtettük, követ-
kezhet a lexikális sűrűségű tényanyag elsajátítása, amely egyrészt „speciálisan 
analitikus”, azaz az egymást követő művészeti korszakoknak egymásra követ-
kező, külön problémái, másrészt „históriai”, tehát az előbbiek társadalomtörténeti, 
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„az illető korban gyökerező” (I/205, 1922) vonatkozásokkal való kiegészítése. 
Mindez szintén annak a már idézett (és még idézendő) megállapításnak is 
következménye, amit így fogalmazott meg Fülep: „Fogalmak helyett magukkal a 
valóságokkal gondolkozni, íme a probléma. Megközelíteni a dolgokat minden előzetes tudás 
nélkül, azokat egyénileg megfogni, feldolgozni és elhelyezni, ez volna az öntudatos és biztos 
gondolkodáshoz vezető legelső lépés. Video ergo sum. De kicsoda kíséri végig szemével vagy 
többi érzékszervével az eléje kerülő jelenségek tulajdonságait, színét, formáját, anyagát, tar-
talmát? Vagy az, aki egy szép napon megteremtvén maga körül a nihilt, újra kezdi az élet-
nek lépésről lépésre való meghódítását, vagy a gyerek, aki még nem tudja elintézni a bazilikát 
azzal, hogy az a bazilika, sem az omnibuszt azzal, hogy az az omnibusz” (I/126, 1905). 

Talán nem tévedés, hogy az „a priori észelv” (III/81, 1916) kifejezés kölcsön-
zésével jelezhető a különösség-origó minősége, amely önkiigazításra képes 
szintézis, olyan mélykategória, ami mögött „a makrokozmosz csomópontjában fészkelő 
mikrokozmosz” (III/329, 1928) áll. Nagyjából vagy lényege szerint az ihlet ter-
mékeny nulla-pillanata (ami a fülepi szóhasználattal: „belezuhanni az extázis öntu-
datlanságába” [I/123, 1905], „megteremtvén maga körül a nihilt” [I/126, 1905]), 
szintén ilyen egyszerre mélység és magasság felizzása, mert a különösség-origó 
két, egymásra nyitott teljesség (két majdnem-végtelen) között közvetít. (Szemlé-
letes, paradoxonná érlelt kidolgozása ennek a közvetítésnek az Örök reformáció 
[III/32-37, 1917] nagylélegzetű gondolatmenete.) Az egyik teljesség (a lét, lé-
tezés): folytonosság; ugyanakkor a másik (a létezés, létezők) megszakítottság. 
Egymásnak (nem művészi szempontú, hanem a két, még szét nem vált 
majdnem-végtelen) tartalmai és formái, mert a folytonosság tartalmazza a 
megszakítottságokat (végesek végtelene), ugyanígy a megszakítottság (a létezők) 
tartalma a folytonosság, mert a változókban van valami változatlanként megtar-
tott, örök. (Más szemszögből: az egyik formájában történeti és tartalmában 
dialektikus, a másik tartalmában történeti és formájában dialektikus.) A két tel-
jesség egymás metaforája, vagy két, korrelációvá szét nem szakadó szimbólum 
ős-metaforája.  

„Mert ez a történelem a szellem világában: a pillanatnak közvetlen hozzákapcsolódása az 
örökkévalóhoz, nem a pillanaté a pillanathoz” (III/36, 1917). 

Az örökkévalóba pillant bele, ennek intenzitását röntgenezi át az ihlet nulla-
pillanata; — egyik, tökéletes, művekből kiérezhető megnyilvánulását Fülep így 
fogalmazza meg: „Lautrec az ő végsőkig feszült idegeinek minden szálával egyszerre érzi az 
egész élet ding an sich-jét. Filozófus, akinek Kant phaenomenonjai gyerekmesék. A legtit-
kosabb létezést megsejti, hihetetlen dolgokat csinál, és mindig igaz. Őrült, aki a világ nevű 
bolondokházában velünk együtt szabadon jár. Az indiai s a középkori misztikusokhoz 
hasonlóan annyira vissza tud bújni csodálatosan felfokozott öntudatába, hogy már nem létezik 
körülötte semmi” (I/116, 1905). 

Az ihlet teljességében tehát a művészi kategóriák és a preesztétikai valóság 
mélykategóriái is egymásra vetítődnek, valamilyen különösség-origónak 
(esetenként ihlet-origónak) a jegyében. Következzék egy párhuzamot felhasználó 
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Fülep-idézet a maghasadásos pillanat egyik levezetésére, amelyben szintén tetten 
érhető az a különösség-origó, aminek alábbi kifejtése egyaránt illik a művészi 
kategóriákra és a mélykategóriákra, más szavakkal mindkét ontológiai társvonu-
latra: „Minden maszk alatt és minden szerepben ugyanarról van szó. A színen megjelenő 
színészen a drámában végbemenő világsors és világtörténés válik szemmel láthatóvá. Több-
félesége csak annyi, amennyi a világ egységével és a sors közösségével adekvát lehet. Amennyi 
meghasítja előttünk a világ méhét, anélkül, hogy kiszakadna belőle. Azért kell neki a maszk 
— mert az egész látható világ maga is csak maszk, mely mögött az igazi dráma folyik a vég-
zettel. Az emberi arcot formázó maszk szimbólum, mint ahogy maga a hős és szerepe is, mint 
ahogy maga a látható világ is szimbólum. Többfélesége nem a látható világ empirikus gaz-
dagságában és az emberi sorsok sokféleségében gyökerezik, hanem a világ lényegébe ágyazott 
végzet felszínre kívánkozásának szükségszerűségében” (III/263, 1924). 

Ugyanebben a Pethes Imréről—Imréhez írt gondolatmenetben van egy, az 
esztétikáról töprengő bekezdés, amelynek kezdő és utolsó mondata messzire 
világító telitalálat, a többi pedig csak egy hozzá kapcsolódó adatsor: „De hisz az 
esztétika nem kritika, leírás, ismertetés, és nem megmagyarázás, hanem az emberi szellem 
örök erőfeszítése, hogy önnön alkotását megértse. Ugyanúgy, mint a logika, ismeretelmélet, 
etika, történetfilozófia, vallásfilozófia — s hogy ezek a diszciplínák mind oly fogyatékosak, 
azért nem ők a felelősek, és nem egyesek, hanem édes mindnyájan, akik egyek vagyunk a nagy 
tehetetlenségben, amellyel a magunk dolgaival szemben állunk. De elrúgni őket csak a teljes 
lemondás árán lehet, mely után nem marad egyéb ötletnél és szellemességnél. Vico arra 
alapította a történetfilozófiát, hogy az ember jobban megérti a maga produktumait, s csak azo-
kat igazán — és Hegel, hogy a világot megértse, ezt az elvet az egész világ teremtő alapelvévé 
tette: és bizonyára mind a kettejüknek igazuk volt. De próbáld meg alkalmazni, a merő 
leíráson és kritikán, ismertetésen és megmagyarázáson túl megérteni, mi az, ami előtted van, 
az objektivált emberi alkotás — és akkor találod magad szemben az igazi nehézséggel” 
(III/263, 1924). 

Éppen egy kicsit egyoldalúan merült alá az elvontságok szövevényében, olyan 
absztrakt, önkiigazítást nélkülöző területen tanyázik, mintha azt feszegetnénk, 
hogy mi van, amikor a kvantum már nem rendelkezik koordinátákkal és még 
nincs impulzusa, vagy ami ugyanaz: ha elhinnénk a derék görög, Zénón para-
doxonát, hogy a teknőst nem éri utol az atléta soha, örökre elmaradt volna a 
Holdutazás. Hogyan is emlékeztetett egy korábbi idézetben? 

„Csak amit nem lehet a végletekig elnyújtani, csak abban van rendszer és értelem” 
(II/156, 1911). 

  
[0.12] „PIKTORSZEMMEL” 
Kezdő műbölcselőként érvényt szerezve „a tisztán művészi nézőpontoknak” 

(Alexander Bernáth, EK. 27, 1923) „rendszer és értelem” (II/156, 1911) irányította 
figyelmét; a „művészi látás logosa, rációja” (MV. 624, 1963), „a látás abszolút igazsága”, 
(I/128, 1905) körvonalazódik a „video ergo sum” (I/126, 1905) hitvallásával az 
Egybegyűjtött írások első kötetében olvasható, az 1902-től könyvszemlékkel, szín-
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házi kritikákkal, kiállítások értékelésével indított pályáján. Átfogóbb tanulmá-
nyok, értekezések ékelődnek közéjük, néhol el is szólja magát. Szinte önval-
lomásnak számít az a pár mondat a művészet ihletett megértéséről, újrata-
nulásáról, a maga szavaival: a „művészi jelenségek módján látott valóság” (MM. 11, 
1970) mibenlétéről, amit két, 1906-os tanulmányának azonos részleteként fedez-
tem fel: „Tehát: a piktúrának a legújabb időkben csaknem minden vonalon való uralmát 
nem én fedeztem föl, de akkor értettem meg igazán, amikor rájöttem, hogy magam is annyira 
teleszívtam magam a piktúrával átitatott levegővel, hogy bár nem vagyok piktor, mindent pik-
torszemmel látok. Határozottan piktorszemmel nézem a természetet, az embereket egyenkint 
és csoportokban, megvannak a tanulmányfejeim, az utcán a színek, formák s a levegő izgat-
nak, figyelem a napsütés hatását, az árnyékok játékát, keresem a természetben a legújabb fes-
tői törekvések igazolását, a színházban, nemcsak a dekorációkban, hanem a szereplők 
játékában, egyebek közt különösen vonalak, színfoltok, a szereplők ornamentikája érdekel-
nek, könyveimet kötésük színe szerint rendezem el, s az ötven, sőt tíz vagy húsz esztendővel 
ezelőtt élt embernek teljesen megérthetetlen szenzációval kap meg egy alma az asztalon vagy egy 
földre hullott falevél színe. Bujálkodom a köröttem zengő színek orgiájában, s alkalmas 
médium vagyok a ma még sok embert kétségbeejtő Gauguin- vagy Van Gogh-féle izzó és har-
sogó színharmóniák élvezésére” (I/274, 1906; I/396-397, 1906). 

Úgy összegezhető a médium-esztéta helyzete, hogy a különösség-origó (vagy 
az ihlet nulla-pillanatának) fókuszpontjából éli át és rendszerezi a külvilág be-
nyomásait, „jelenségvilág és formavilág” (Vekerdi László: EK. 1974/141), azaz a 
„preesztétikai valóság” (MFSZ. 1985, 259) és az esztétikai valóság kerül, a „művészet 
örök princípiuma” (MM. 1973, 109) szemszögéből a mérleg két serpenyőjébe. 
Műalkotás esetében pedig az alkotó ihlet-pillanatához igyekszik minél közelebb 
kerülni: „egy szép napon megteremtvén maga körül a nihilt” [I/126, 1905]; „Az indiai s a 
középkori misztikusokhoz hasonlóan annyira vissza tud bújni csodálatosan felfokozott öntu-
datába, hogy már nem létezik körülötte semmi” (I/116, 1905). 

„Valami primitíven közvetlennek és természetesnek kell abban lenni, amit esztétika nél-
kül élvezni tudunk. Közel kell állnia hozzánk, akár vérbeli kötelékénél vagy az érzés és gon-
dolatvilág rokonságánál fogva úgy, hogy mindenféle magyarázatot és közvetítést fölöslegessé tesz 
az egyszerű kitalálás, bár nem született meg még az a műalkotás, amelyből ugyanazt olvasnók 
ki, amit az alkotója óhajtott, mikor a legnagyobb Alkotó, az Isten teremtését, a világot se oly-
annak látjuk, amilyen” (I/88, 1905). 

Az „alkotó művészettörténet” útján elinduló művészeti író szempontok sorát 
egyesítő, szintetikus szemlélete a rája is érvényes ihlet természetének megfelelően 
dinamikus, például az Ifjú tehetségek (I/17, 1902) című ismertetőjében hat elbeszé-
lés szerzőjét jellemzi, hogy személyén át a művet is érzékeljük, minket, olvasókat 
pedig a szerző, Gergely Győző oldalára állít, és amire ezáltal figyelmünket fel-
hívja, az nem más, mint a mű preesztétikai valóságbeli tárgya, valamint a műben 
körvonalazódó téma közötti különbség. Amire tehát érzékennyé tesz: a társa-
dalmi eszme miként dereng fel a szereplők lelkivilágában. Túlvisz bennünket az 
emberek-dolgok és a lélektan közötti határvonalon, a két entitást egymásban 
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lévőknek mutatva: „Nem nézi a realizmus vagy a pesszimizmus szemüvegén keresztül a 
világot — tisztán a maga szemében bízik, s ez jól is van így. Hogy néhol mégis nagynak látja 
a kicsinyt és viszont, az csak a fiatalságának tudható be, mely öntudatra jutva, érezve az erőt, 
önmagával küzd, formát keres, s elsiklik a lélek egyik-másik mozdulata fölött, mely alak-
jainak karakterisztikusabb vonást adhatna. Kötetéből mintha ez a jelmondat áradna ki: 
Nézz bele a lélekbe, hogy megborzadj; nyúlj bele mindkét kézzel, és gyönyörködj! Aki pedig a 
lélekbe lát, s ösmeri azt, lehetetlen, hogy magáévá ne tegye azokat a szociális eszméket, 
melyeket Gergely is vall: nem nyíltan, nem kiabálva azokat, hanem alakjai mögé bújva sut-
togja fülünkbe, hogy mit mondjanak. Nem úgy, ahogy azt az író Gergely elképzeli, hanem 
ahogy azt a csavargó vagy munkás érzi. Nem objektív ember, mert ő maga ott él az emberei 
közt, akikből kiárad a szeretet, amellyel őket megírta” (I/17, 1902). „Egyszerű tárgyak 
mind, mert az emberek is egyszerűek bennük; de csak első látásra. Mert épp ezekben az em-
berekben lakik a lélek eltörpült csodája, mely oly érthetetlen, mint a lángész emberfeletti 
tüneménye” (I/18, 1902). 

Még a gyermekrajz kiállításról is ugyanilyen szintetikus szemlélettel számol be, 
nem a gyermekről és rajzukról beszél, hanem azokon át a gyermeki lelket érzékeli 
(és itt is egymásba csúszik a kinti valóság és a műként újjáteremtett világ): „Ahogy 
a lélek mozdul, úgy mozdul a kéz, a szolga, mely akkor még nem dolgozik önállóan, a gya-
korlottság függetlenségével, hanem követi a lelket, amely még idegen tanítás alatt nem áll, ide-
gen befolyásra nem reagál” (I/19, 1902). „Azok a szép levelek és virágok, miket azelőtt 
csak tépdesni tudtak, most összeolvadnak lelkükben szép, egybefonódó vonalakká, plasztikus 
idomokká, s egész könnyedén vetik papírra kompozícióikat” (I/20, 1902). 

Kaffka Margit verseiről is a mérleg két („jelenségvilág és formavilág” [Vekerdi 
László, EK. 1974/141]) serpenyőjét egyszerre látó élményközeliség jegyében ír: 
„A szerzőnőről részünkről alig tudunk közelebbit, de viszont ez a tudatlanság kárpótlást 
nyújt az elfogulatlan vélemény szabad megalkotásánál. S ez nemcsak haszonnal, de élvezettel 
is jár, Kaffka Margit verseinek olvasásánál, oly élvezettel, melyet csak az igazi poézis 
kristálytisztán felbuggyanó forrása szerezhet meg, a lélek bensejében élő művészet erőteljes 
érvényesülése, a színes álmok s rajongva dédelgetett ábrándok verőfénye, mindaz, ami valami 
tisztább, érintetlen élvezetbe ringat. Szemmel kísérve a lélek mélyéből kibontakozó hangulatok 
útját, egy fehér női kéznek bársonyos simasága, nőies lágysága az, amely megillet, mosolyos, 
bájos könnyedséggel vezet át a borús sorokon, hogy aztán kacagva, fölcsillanó örömmel szórja 
elénk a következő lapon a maga külön világából tépett, selymes virágait. A magyar levegőnek 
és a mi külön magyar napunknak a tüze izzik ilyenkor soraiban, nem félti napernyővel a 
Búzavirágok-at (a verskötet egyik ciklusa), hadd nőjenek azok szabadon, s ha át is ülteti 
őket, gyöngéd keze nem veri le róluk azt a kis hazai rögöt, mely hozzájuk tapad, amely nél-
kül elfonnyadnának szegények ebben a mi idegen, fakó, fullasztó levegőjű világunkban. És 
modernek is ezek a versek, sőt talán elsősorban azok, egyrészt az egyéniség szabad kifejtésé-
ben, másrészt azonban az érték rovására a bizonytalan világnak a szilárd talajjal való 
összeütközésébe zökkentik az írónőt.” (I/47-48, 1904)  

Szintetikus szemlélete biztos vízválasztó az ihletből született művek gazdag 
világa és a steril akadémizmus sablontermelése között. A fenti példákból kiderül, 
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hogy a „közvetlen élményvalóság” (MFSZ. 1985, 260) érdekelte, ami egész sor bon-
yodalmat sző bele az úgynevezett „témákba”, mivel: „egyúttal írói egyéniségének 
sokoldalúsága is érvényesül új és újabb, rendkívül bőven fakadó és változatos témáinak ter-
mészetében” (I/31, 1903); „(…) elsősorban az a biztonság, mellyel témáinak anyagát elren-
dezi, alakjait megválogatja, azok tulajdonságait, benső életét mindig a kellő oldalról meg-
világítja. Nevezzük ezt akár művészetnek, érzéknek vagy rutinnak; annyi bizonyos, hogy nél-
küle igaz, meggyőző hatás nem létezik” (I/32, 1903). 

Szintetikus szemléletének szakmai téren szinte máig egyedülálló jellemzője az 
alkotókat, a művészi folyamatot teremtő-véghezvivő szubjektumokat megillető 
„kreatív szerep” (III/395, 1916) felismerése (bővebben: „Művészi temperamentum mű-
vészi akarat nélkül soha sem produkálhat semmit” [III/396, 1916]) — és mindezzel 
szinkronban a „művészet tízparancsolatja szerint” (I/40, 1903) hozzá kapcsolódó 
egyéb esztétikai valóságok belső arányainak helyes megállapítása:  

„Radikálisan el kell választani az alkotót a szemlélőtől. Az utóbbinak szabadsága az 
előbbiének függvénye. (…) Az ő szemléleti formája a megértő szemlélet. Hogy nincs vagy nem 
kell követnie a maga individualitásában. Túl mehet rajta. Tehát éppen az ellenkezője az 
alkotónak, aki egész individualitását beleteheti a műbe” (MFSZ. 1985, 266). 

 
(Folytatjuk) 

  


