
BALOGH TIBOR

Egyaránt távol a szabadságtól: autoriter és szabados

Referátumomban olyan koncepciókat, elméleteket szemlézek, amelyek dilemmáktól ext-
rém módon terheltek.

A szabadság kérdése fundamentális kérdése Kant „A tiszta ész kritikájá”-nak. Kant az 
okság két típusát különíti el: az érzéki – és a kozmologikus világában lévQt. ElQbbi folya-
matosan, elengedhetetlenül okokra szorul, utóbbi magától kezdQdik, nem a tapasztalatból 
ered, s nincs is általa meghatározva, a spontaneitásból származik, az ész alkotása. Fel kell 
ismernünk: „minden okozatnak a világban vagy a természetbQl, vagy a szabadságból kell 
erednie …” (Kant, 349.)

A magánvaló jelenségek meghatározó oka teljes egészében a természet, empirikus tör-
vényeknek engedelmeskedQ. Vele ellentétben – jóllehet okozatai az empirikus feltételek 
körében lelhetQk – az intelligibilis okok szabadok, ám a természet szükségességének mi-
nQsíthetQk. Intelligibilis mindaz, ami jelenségként nincs az érzékek tárgyán. Ez magánva-
ló, az érzéki világ jelenségei viszont szenzibilisek.

Intelligibilis és szenzibilis okok: a szabadság és a természet egymással összefüggQ, 
kölcsönösen kiegészítQ okai.

Az események a természetben empirikusan meghatározottak; a természeti okok maguk 
is okozatok.

Az ész nem jelenség, nincs alárendelve az érzékiségnek, az okságot illetQen nincs idQ-
rendben.

A transzcendentális eszmék harmadik összeütközésében (a 3. antinómiában) Kant nem 
tudja eldönteni, létezik-e szabadság.

Kelly kiemeli: a magában való okság nem deriválható az érzéki jelenségekbQl, s a véges 
okok szériájának elsQ tagja nem lehet olyan természet_, mint a természetes okok. Észre kell 
tehát vennünk, hogy igazolhatóan feltételezhetjük a transzcendentális szabadságot.

Még akkor is, ha a transzcendentális szabadságot a természetes okság érveivel nem 
lehet igazolni.

EgyeztethetQ szabadság és természet? Igen, ha belátjuk: az okság a magábanvalóra 
vonatkoztatva érthetQ, a jelenségekre centrálva érzékelhetQ. A jelenség és a magábanvaló 
kettQse összeférhetQvé teszi a szabadságot és a természetet.

Kelly kiemeli: „Kant nem állította sem azt, hogy igazolta volna a szabadság lehetQsé-
gét, sem azt, hogy levezette volna magának a szabadságnak a fogalmát. Fölismerte, hogy 
a szabadság transzcendentális eszméje tárgyilag nem igazolható az elméleti, avagy a tiszta 
ész segítségével.” (Kelly, 398–399.)

Természeti lényként nem szabad, hanem meghatározott lények vagyunk, viszont erköl-
csileg szabadok.

A magánvaló/magábanvaló nem garantálja a szabadságot.
„A tiszta ész kritikája” szerzQje nem tud egyértelm_en voksolni: létezik-e a szabadság, 

avagy nem.
Láthattuk: Kant „A tiszta ész kritikája”-ban nem tartotta eldönthetQnek azt a kérdést, 

létezik-e szabadság. De ennek a hezitálásnak az ellenére semmiképpen sem minQsítette a 
szabadságot, annak vegzálását dehonesztálónak.

Vele ellentétben Fromm egyik m_vének azt a címet adta: „Menekülés a szabadság 
elQl”. Kérdésekkel indít: a szabadság emberi tapasztalás eredménye-e; vágya velünk 
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született tulajdonság-e; csupán a kényszerítQ erQk hiányának tudhatjuk be, avagy vala-
minek a megléte; nem teher-e, amelytQl mentessé kívánunk válni, mondjuk egy ösztönös 
alávetettségi impulzus következtében; feltétlenül külsQ tekintélyeknek rendeljük alá ma-
gunkat? És így tovább…

ErQs kiemeli: Fromm szerint lehetQvé lett annak belátása – adott viszonyok miként 
tartósítják (családi közvetítéssel) azon karakter-szerkezeteket, amelyeknek lényege a 
tekintélynek történQ abszolút engedelmeskedés, az alárendelt kisebbségi csoportoknak 
adresszált agresszív indulattömegnek a kivetítésével.

Fromm úgy látja: a közelmúltban nQtt „az individuum gyengesége és magányérzete, 
és egyre láthatóbbá vált szabadsága a hagyományos kötelékektQl, s az egyénileg elérhetQ 
gazdasági siker esélye pedig besz_kült. Az individuum úgy érzi, hogy gigászi erQk fenye-
getik …” (Fromm, 92.)

Fromm szerint a szabadság elQli menekülés egyik módja a tekintélyelv_ (autoriter) ma-
gatartás. Ennek választásakor az egyén lemond lénye függetlenségérQl, összeolvadással 
igyekszik pótolni a belQle hiányzó erQt, új, úgynevezett „másodlagos kötelékeket” keres. 
Engedelmeskedik, ám egyszersmind vágyik az uralkodásra. Az egész élet súlyos, nehéz 
dolog a számára, képtelen megtapasztalni az én-azonosságot.

Fromm a pozitív szabadságot részesíti elQnyben; a függetlenséget és a szabadságot 
elkülöníti az elszigetelQdéstQl és a félelemtQl. Definiálása szerint a pozitív szabadság az 
integrált, teljes személyiség spontán tevékenysége.

Az autoriter magatartásmódot/stílust Adornoval példázom, szigorúan kikötve, hogy 
felfogásának csakis esztétikai értelmezését, fejtegetését interpretálom.

De mindezt bevezetendQ, mit értek autoriteren? Úgy tekintem, hogy autoriter az a szemé-
lyiség, aki elQítéletes: fenntartás nélkül bízik a tekintélyben, mintegy legitimálja azt, saját 
csoportját kétely nélkül felsQbbrend_nek tekinti, preferálja a hozzájuk nem tartozók iránti 
ellenszenvet, olykor egyenesen gy_löletet érez, s ha módjában áll, elnyomja, kiközösíti Qket.

Adorno szerint a szabadság eszméjét firtatandó látni kell a különbséget az empirikus 
létezés és a m_vészet között; az autonóm zene teljes mértékben szembehelyezkedik az 
éppen adott társadalommal, opponálja azt, nem fogadja el uralmának elismerését; ami 
korábban az emberek elismerését szolgálta, az becsapásuk egyik módszerévé vált.

Adorno hangsúlyozza: „a zeneszociológiának éppúgy feladata az antiszociális szellem 
védelme, mint megfordítva: az ideológiai jelleg_ zene kritériumainak kidolgozása ahe-
lyett, hogy kívülrQl t_zdelne címkéket a jelenségekre.” (Adorno, 453.)

Olvasatomban az antiszociális szellem szociális védelme az autoriter reagálás elutasí-
tásával egyenlQ, míg az ideologikus jelleg_ zene – bármiféle felhanggal is – mintha lehe-
tQséget nyújtana egyfajta szolid „bensQséges” önkényességnek.

A zene kérdésén messze túlmutat a szellem és társadalom közvetítettsége: ez nem 
egyszer_síthetQ le a produkció és recepció kettQsségére. Hogy mennyire nem, azt 
Beethovennel példázza Adorno; szerinte Beethoven tiltakozik a heteronóm módon 
kikényszerített értelem ellen, s azok közé tartozik, akik szembekerülnek az anonim piac-
cal. P nem a szolgálatra rendelt zene képviselQje – a polgári szabadságmozgalmak egyik 
reprezentánsa, ugyanakkor egyes zenei tételei a represszív elnyomó hatalom tekintélyel-
v_ségét sugározzák; s olykor áldozatává válik zenéje az ideológiának. Szándéka eseten-
ként önmagát túlbizonygató. P is, mint számtalan kortársa megsz_nik privát individuum-
má lenni, társadalmi szubjektummá lesz.

Kitetszik: a társadalmi normarendszeren kívül születnek a m_vek speciális megoldásai. 
A legmagasabb rend_ alkotások tagadják a normarendszereket. Hogy mégis létezik köz-
vetítettség zene és társadalmi normarendszerek között, az a technikából látszik.
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Beethoven hitt a társadalmi emancipációban, túllépte a tökéletlen realitás határait, s 
ebbQl a megtagadott, szenvedésekkel zsúfolt tökéletlenségbQl sarjad m_vészete.

A modern zene kihívásait taglalva Adorno kiemeli: befogadásának alapfeltétele – kész-
ség a még nem konfirmált, rögzített kategóriákban nem megjelenített anyag; „a tekintély-
elv_ek automatikusan minden m_vészeti modernséget elutasítanak, az autonóm beállított-
ságúak pedig esztétikailag is hajlamosak a befogadásra”. (Adorno, 475.)

Zene, irodalom, képzQm_vészet egyre megy, nem kiengesztelQdés, hanem fenyege-
tés és rémület eredményeként. S paradox módon (pl. Cage-nél) az integráció azonosul 
a dezintegrációval; a determinációtól megszabadult véletlen vezet. Gondoljunk csak a 
„nyitott” m_vekre: a hagyományos kottakép váratlanul megszakad, s a szerzQ általa meg-
szabott ideig alkotásra kényszeríti az elQadót, majd visszaveszi az irányítást.

Nincs mód elQlegzéssel értelmessé egyesíteni a kompozíciót. A zene statikussá merevedik.
A botrányok száma csökken. Az új zene – mégha ellenzQi oppozíciót éreznek is – a 

fennálló rend kitartottjává lesz.
Milyen a modern zene helyzete? A zene tömegkommunikációs eszközei, lehetQségei 

azok a centralizált intézmények, amelyek több függetlenséget tesznek lehetQvé, a társa-
dalmi beilleszkedés lehetQségeivel kecsegtetnek. Ahogy Adorno jelzi – neutralizáció, de 
egyben megszabadulás a szakma ezoterikusságától.

Schönberg és a mester tanítványainak nemzedéke visszafoghatatlan kényszerrel – a ku-
bistákhoz hasonlóan – a világszellem megtestesítQinek véli magát anélkül, hogy minden 
esetben, minden feltétel nélkül meg lenne gyQzQdve saját relevanciájáról.

Az új zene és az automatikus írás (vö. a nouvelle romain csoporttal) megfontoltan for-
dul szembe a szándékolt teljesítményekkel. 

Immár kételkedik a m_vészet önnön lehetQségeiben. Hiszen semmi sincs lezárva, befejezve, 
idézzük csak fel a „Nagyítás” paradigmatikus képsorait: mit rejt a bokor – összesöpört faleve-
leket, vagy egy holttestet? Ezt eldönteni nem a szerzQ, hanem a nézQ van hivatva. Abszurdum 
abszurdumra halmozódik: Mrozek nyílt tengere reális megközelítésben minden további nélkül 
utat nyithatna a menekülésre, ám mégis az emberáldozás, a kannibalizmus écája gyQz.

A tehetség és az ellenállás képessége fogalmak nem szinonimák Adornonál, a m_vé-
szek küldetéstudata bizony olykor fals. 

A társadalom tipikusan megtöri e vele szembehelyezkedQket; persze (gondoljunk 
Wagnerre) a nyomás növelheti az ellennyomást, növelheti a teljesítQképességet, s a ho-
zsannával üdvözölt alkotók

erre az üdvözlésre sem mindig sóvárognak ha részük van benne, nem feltétlenül ked-
vezQ számukra tehetségük kiélését illetQen.

Adorno szerint Cage és iskolája az immanens zenei elemek rovására terjesztik ki a 
véletlent: gondoljunk a korábban példaként felhozott, immár ruptúrákkal terhelt hagyo-
mányos kottaképek bizonyos fokú devalválására.

Horkheimer és Adorno hangsúlyozza: a mai tömegkultúra morálja a tegnapi gyermek-
könyvek morál-szintjére süllyedt. A tömegkultúra kizárja az újdonságot, egyhelyben topog.

Az individuumok feladják önmagukat azon kollektív hatalmak kedvéért, amelyektQl 
megcsömörlöttek.

Az autoriter versus szabados egymáshoz illeszkedQ/egymást váltó dinamizmusát egy 
korstílus rövid körvonalazásával kívánom érzékeltetni.

Ez a futurizmus. Szabó, a futurizmus jeles hazai szakértQje, azzal indítja monográ-
fiájának bevezetQjét, hogy a futurizmus, fQként az 1910-es évek elején, s Marinettinek 
betudhatóan univerzálisan kívánta befolyásolni a XX. századi ember világát: valamennyi 
m_vészeti ágban, s a közízlésen túl a politikában is.
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1909-ben hamisságokkal, romantikával számolnak le a küzdelmet, a háborút dicsér-
ve. Hadat üzennek az erkölcsnek, a könyvtáraknak, a múzeumoknak. Mindez autoriter 
mentalitásra vall, ám mielQtt tényekkel támasztanám alá iménti állításomat, egy paradox 
autoriter mozzanattal hozakodok elQ. Marinettit 16 éves korában kizárták egy francia je-
zsuita kollégiumból, mivel Zola regényeit olvasta. [Annak idején a naturalizmus éppúgy 
kiközösített irányzatnak bizonyult (gondoljunk a „Nana” fogadtatására), mint nem sokkal 
késQbb a futurizmus. A naturalizmus veszítve doktrinerségébQl szabadossá lett, s helyébe 
lépett a futurizmus.]

Marinettiék az embert és a gépet egyazon nívóra hozták (szinte mintha de La Mettie 
„Emeber-gép”-ét visszhangzották volna. Ennek az iskolának a jellemzQje: „szakítás a 
múlttal, szabadosság, agresszivitás…” (Szabó, 24.)

Mintha kísérQjelenséggel lenne dolgunk: a futuristák világlátása, felfogása autoriter, 
ugyanakkor ez szabadossággal egészül ki. A szabad választás lehetQsége itt szóba sem 
kerülhet.

Mussolini levélben ismerte el Marinetti háborút támogató ambícióját, de amilyen mér-
tékben nQtt Marinettiék politikai ázsiója, olyan mértékben csökkent esztétikai reputációjuk.

A korábban felrobbantani kívánt királyi akadémiának éppúgy önként vállalt tagja lesz 
Marinetti, mint a legkülönbözQbb – régebben eltörölni kívánt – társaságoknak, szerve-
zeteknek. A futurizmus témaválasztása is egyre periférikusabbá lett, s ellentétben azzal, 
hogy (említettem) Marinettit épp Zola olvasása miatt zárták ki egy jezsuita kollégiumból 
– s ez szerintem autokrata döntés volt – késQbb, nem kevésbé autokrata mentalitással 
szembefordultak a naturalizmussal.

1944 decemberében Marinetti meghal, s ezzel tulajdonképpen zárul az olasz futurizmus.
Vegyük észre, hogy Marinettiék futurizmusa egy korabeli háborús politika mellett 

nyíltan kiálló, s annak támogatását élvezQ irányzat volt. Ennek hangsúlyozásával érdemes 
kiemelni két specifikumukat. Ezek a sebesség fizikai kultiválása, s az individualizmus 
favorizálása.

MielQtt néhány, futurista kiáltványból szemezgetett tézist jellemeznék, tekintsünk egy 
másik futurizmusra.

Az orosz futuristák 1910-ben indulnak Majakovszkij és társai „Pofonütjük a közíz-
lést” cím_ szövegével. Kijelentik a Jelenkor GQzhajójából ki kell dobni többek között 
Dosztojevszkijt, Puskint, a nyelv szabályait semmibe kell venni: megreformálnák a 
mondattant, tagadnák a helyesírási szabályokat stb. Individualisták, a modern nagyváros 
költészetét adnák.

Nem tartom pontosnak Szabó ama állítását, miszerint „az olasz futurizmus törvényei 
szerint a fasizmusba merült”, az oroszok viszont a szocialista realizmusig jutottak el 
(Szabó, 121.) Ez így (szerintem) kissé szimplifikáló.

Tagadhatatlan, hogy Marinetti a futurizmus második politikai kiáltványában dicséri az 
erQszakot, a viszályt, a háborút. Ám Majakovszkij is a háborút dicséri a „Miért harcol a 
balfront”-ban azért, mert megláttatta a közelgQ forradalmat. Moszkvai látogatásakor ki-
fütyülik Marinettit, a sebesség, a száguldás b_völete azonban éppúgy egyik idiómájuk, 
mint az olasz futuristáknak.

Majakovszkijék a „Pofonütjük a közízlést”-ben arra is figyelmeztetnek, hogy az 
Akadémia és Puskin érthetetlen hieroglifák. Ám jóval szolidabb hang hallatszik a 
„Kibe mar bele a balfront”-ból: revidiálják taktikájukat, s azt hangoztatják immár, 
hogy a korábban negatív példákként megnevezett szerzQk m_vei nem jobbak, de nem 
is rosszabbak a többiekénél, s épp ezért akár üdvözölhetjük is Qket, hiszen tanulha-
tunk tQlük. A klasszikus m_vészet akár tankönyvként is funkcionálhat.
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Sok rokon vonás akad Marinetti és Majakovszkij futurizmusában, s létezik közös 
alapzatuk: a politikai ambíciók nyílt vállalása, a politika szolgálatának mint státusznak 
az elfogadása.

Ennél direktebb konformitást egy politikai-világnézeti korszak elfogadtatása és pie-
desztálra állítása érdekében szerintem csak a szocialista realizmus produkált. Apróságnak 
t_nhet, ám szerintem igen szimptomatikus: a Gondolat Kiadó kiváló „izmusok” sorozata 
egy kötetbe volt képes prezentálni az összes izmust, s ahhoz képest, hogy pl. a klassziciz-
mus, a romantika belefért ebbe a terjedelembe, a Köpeczi Béla által gondozott szocializ-
musnak két, aránytalanul vastag kötet jutott. Nyilván kiérdemelte…

Persze az ide idézettek között szerepel például Lenin is. Megjegyzem, mára devalvá-
lódott a szocialista realizmus, hiszen kiderült róla: politikai megrendelésre készült m_ter-
mékkel van dolgunk: szegény Gorkij és a többiek.

Ebbe a nagyon konfúz kérdésbe nincs kedvem belebonyolódni, mindössze azt emelem 
ki: Majakovszkij valóban eljutott a futurizmustól a szocialista realizmusig – többek között 
ennek lehetett egyik indítéka, hogy önkezével vetett véget életének. P nem lubickolt úgy 
az izmusok tengerében, mint mondjuk Kassák Lajos.

A szocialista realizmust illetQen csak egyetlen idézet, nem is a leghiteltelenebbtQl: 
Lukács GyörgytQl. „A szocialista realizmus örökségül átveszi mindazt a jelentékenyt és 
haladót, amit az emberiség története eddig létrehozott. A szocialista realizmus nem »ra-
dikális újítás«, mint ahogy a rövid élet_ divatos izmusok magukról képzelik, hanem az 
irodalom világtörténetének egy etapja.” (Vö.: Köpeczi II., 277.)

Úgy hiszem, hogy valóban extrém módon terhelt mentalitások, teóriák kerültek egy-
más mellé.

Kant (s nem véletlenül hagyatkoztam a három kritikából a legelsQre, „A tiszta ész 
kritikája”-ra) antinómiái körébe sorolta a szabadság problémáját.

Fromm a negatív és a pozitív szabadság megkülönböztetése során eljutott ahhoz a fel-
ismeréshez, hogy a szabadság elQli menekülés egyik mezsgyéje az autoriter mentalitás.

Adorno ezt egyik kulcskérdésévé tette.
LépcsQfokokon lépdelve jutottam el a kívánt célig.
Vegyük szemügyre, hogyan alakultak paradigmatikusan az egyes korszakirányzatok, 

stílusok a XX. században.
Kulcspéldám a futurizmus.
Az olasz „próféta” elvetette, elutasította az esztétikai múltat – sajátos kikényszerítéssel 

teremtette meg, ráerQszakolással – politikai, erkölcsi elveket is felhasználva – az Q nor-
májukat, mintegy etalonná emelve a futurizmust. Ez kétségtelenül önkényes megkülön-
böztetés, oktrojálás által állt elQ, azaz autoriter módon. Csakhogy miután „szabványossá” 
minQsült a futurizmus, Marinettiék szabadossá váltak: Marionetti tökéletesen illusztrálja 
szerintem az autoriter ellentétét, a szabadosságot is – mindent elfogadott az addig kitaga-
dottak közül: esztétikai és politikai elismerést, státuszt, hatalmat.

Ezzel szerintem a szabadság két antagonisztikus szélsQségét reprezentálta: az autoriter 
és a szabados megtestesítQje lett.

De általánosabban fogalmazva: mintegy szükségszer_en következnek az izmusokra 
a poszt-ok. Marinetti például naturalista (Zola) vonzódása miatt kizáratott az elfogadott 
irodalom méltányoltjai körébQl, majd Q maga diszkreditálta a naturalizmust.

Konkrétabban: hol van például a vehemens impresszionizmus közbotrányt okozó idQ-
szaka a posztimpresszionizmustól, a szabadostól, utóbbi jóval lágyabb, ha tetszik „enge-
dékenyebb”? A szigorú normahozó és – követelQ a fellazítótól? (Hogy a poszt-, sQt, a ná-
lunk PethQ Bertalan kiváló besorolásának hála, a poszt-posztmodernrQl ne is essék szó?)
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A beígért extremitásokat még tetézheti a nem minden szempontból kivilágló, mert nem 
feltétlenül tipikus, futuristák Majakovszkij elQidézte tragikus konfliktusa. P éppúgy híve 
volt a sebességnek, a nyelv kardinális megújításának, a klasszikusok elveszíttetésének, 
mint Marinetti.

Csakhogy míg utóbbi életében megkapta erQfeszítéseinek konfirmálását, addig 
Majakovszkij 37 évesen öngyilkos lett (a korabeli szovjet hatalmi elitet durván kompro-
mittálva) a futurizmus/szocialista realizmus kereszttüzében…

Eltekintve ettQl, s a hasonló konfliktusoktól, megkockáztatom ama hipotézisemet: a 
XX. század m_vészettörténeti folyamatai mintegy szükségszer_en oszcillálnak a kívánt 
szabadság két ellenpólusa között – az autoriter és a szabados között. Ennek alapján érde-
mes lenne megírni a XX. század m_vészettörténeti, esztétikai históriáját.
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