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A széphez vezető ösvények

A műfajok olykor keverednek, ezt történhet az író intenciói, vagy valamilyen magasabb 
szándék eredményeként. Ezen recenzió esetében az utóbbival állunk szemben, mert 
egyben nekrológ is. Sir Roger Scruton filozófus 2020. január 12-én, életének hetven-
ötödik évében elhunyt. Több mint negyven kötet szerzője. Világnézetét a konzervati-
vizmus határozta meg, ez hatotta át politikai és művészetfilozófiáját egyaránt. Magyar 
nyelven elsőször 1995-ben jelent meg tőle esszékötet Mi a konzervativizmus? címmel. 
A kérdésre adott válasza így összegezhető: A politika konzervativizmus egy olyan né-
zet, ami elméleti alapon bizalmatlan a politikát uralni kívánó ideológiákkal, a liberaliz-
mussal, a szocializmussal és minden földi megváltást ígérő valláspótlékkal szemben. 
Gyakorlati síkon ebből következik az intézmények, a hagyomány és a személyes kap-
csolatok védelme. A szabad piac intézményének nagy szerepet tulajdonít, de elítéli a 
szabadpiaci fundamentalizmus minden formáját. A liberalizmust úgy jellemzi, hogy az 
a konzervatív intézményeken élősködik. Az embert nem tartja pusztán vagy elsősorban 
gazdasági lénynek, hanem sokkal inkább olyan személynek, akinek lehetőségében áll, 
hogy vallásos, morális és nem utolsósorban esztétikai meggyőződések által önmagát 
kiteljesítse. Scruton személyes életútján is a teljességre törekedett. A bölcselet mellett 
művészetkritikával, irodalommal, zeneszerzéssel, anglikán kántori feladatok ellátásával, 
politikai tanácsadással és a mezőgazdasággal is foglalkozott. Kitüntetett figyelmet for-
dított a szovjeturalom alól felszabadult közép-európai országok életére, így a magyar 
történésekre is, személyes kapcsolatok kialakítására, Csehországban a rendszerváltás 
után egy éven át lakott is.

A szépséghez, legyen az természeti vagy művészi, ösvények vezetnek és nem au-
tósztráda vagy légifolyosó, a szépség nem érhető el gombnyomásra. Az ösvények a 
tájban vagy a kertben kanyarognak, illetve képek, hangok, mozdulatok vagy szavak 
között. Így lehetne összefoglalni Roger Scruton A szépről című, angol nyelven először 
2009-ben megjelent könyvének lényegét. A kötetet a Magyar Művészeti Akadémia 
Művészetelméleti és Módszertani Kutatóintézete megbízásából az MMA Kiadó 
Nonprofit Kft. adta ki 2019 novemberében a Pars pro toto sorozat első darabjaként. 
E sorok írója is tagja a sorozat szerkesztőbizottságának, ahol egyöntetű volt a vélemény, 
hogy ezeket az ösvényeket meg kell mutatni a szélesebb közönségnek. Akkor még nem 
tudtuk, hogy az ösvények biográfiai értelemben lezárulnak, erősen bízom benne, hogy 
szellemi értelemben nem. Mivel az esztétikai szép a morális jóval együtt nélkülözhetet-
len összetevője az emberi együttélésnek.

A filozófus tájékozódásunkat megkönnyítendő nyolc elemi tételt állít fel a szép vizs-
gálatára, melyeket a kifejtésben tesztelni kíván. A tételek a filozófia régi hagyományá-
nak megfelelően, ami ebben az esetben szerencsésen egybeesik a modern tudomány 
módszertanával (ez némi derültségre is okot ad), meglehetősen formalizáltan jelennek 
meg a 13., 48., 62. oldalakon, ezért idézőjel használata nélkül veszem őket sorra vala-
melyest lerövidítve: (i) A szép kellemes érzést kelt bennünk. (ii) Az egyik dolog szebb, 
mint a másik. (iii) A szépség mindig indok arra, hogy odafigyeljünk rá. (iv) A szép egy 
ítélet tárgya: az ízlésítéleté. (v) Az ízlésítélet a szép dologról szól, nem pedig a szubjek-
tum lelkiállapotáról. Amikor egy tárgyat szépnek írok le, akkor azt írom le, nem maga-
mat. (vi) Nem létezik másodkézből kapott ítélet a szépről. Nem tud engem senki sem 
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rábeszélni egy ízlésítéletre, ha én magam már előzőleg nem hoztam meg ezt az ítéletet. 
Az ízlésítélethez a szép tárgy megtapasztalása szükséges, nem mások véleménye. (vii) 
A szépség az embert vágyra gerjeszti. (viii) Az emberi szépség nem véletlenszerű sajá-
tossága, hogy vágyat ébreszt.

Scruton ízig-vérig angol gondolkodó, de abból a fajtából, aki az antik és középkori 
szerzőkön túl a modern kontinentális irányzatokra is mélyreható figyelmet fordít. Ennek 
jegyében koncentráljunk az (v) tételre, amely a szép objektivitását állítja. Ezt olyan fon-
tosnak tartja a szerző, hogy az Előszóban ennek kifejtésében jelöli meg könyv alapvető 
célját, mert ez a hatásos érv a szkepticizmus ellen. Viszont ez a tétel szöges ellentétben 
van az ízlésítélet Kant általi elemzésének kiindulási pontjával, amely szerint az esztéti-
kai jellegű ízlésítélet szubjektív, mivel abban az alany magáról beszél, nem a tárgyról, 
arról beszél, hogy hogyan érzi magát a tárgy szemlélete kapcsán. Azonban Scruton nem 
Kant ellen érvel. Ugyanis a kiindulási pontok különbsége dacára a következő lépésnél 
már találkoznak. Kantnál a szép megítélése szubjektív ugyan, de a mások általi helyeslés 
igényével. Ha valamit szépnek tartunk, azt szeretnénk, hogy más is annak tartsa, ezért 
racionálisan érvelünk véleményünk mellett. A mások általi helyeslésre támasztott igény 
Scrutonnál is fennáll annak ellenére, hogy a tárgyra vonatkozó ízlésítéletek sokfélék, mi 
több ellentmondóak lehetnek. Ez azért van így, mert az objektív ítéletek nem állhatnak 
össze deduktív okfejtéssé, ha összeállnának, lehetséges lenne másodkézből származó, 
minden tapasztalattól mentes szépítélet, amit a (vi) tétel kizár. Azaz valaki szépnek tart-
hatna valami olyasmit, amiről semmi tapasztalata sincs. Illetve lennének olyan szabá-
lyok, amiket betartva bárki szép műveket hozhatna létre a tehetség és a szépérzék teljes 
hiánya esetén is. A találkozási pontból továbbmenve Scruton mélyenszántó, ugyanakkor 
közérthető módon kapcsolja be érvelésébe a szép olyan kanti jellemzőit, mint az érdek 
nélküli érdek és a cél nélküli célszerűség, hogy hogyan viszonyul egymáshoz a termé-
szeti és a művészeti szépség, hogy a szép milyen értelemben az erkölcsi jó szimbóluma, 
milyen viszony van a szép és a fenséges között. Azt azonban nem szabad szem elől 
téveszteni egyikőjük esetében sem, hogy a mások általi helyeslésre formált igény nem 
keverendő össze az egyetemesség célkitűzésével, a művészetfilozófia „nem azt kíván-
ja megmutatni, hogy az embernek szeretnie kell a Hamletet, hanem (…) arra irányul, 
hogy feltárja az emberi életnek a darab által ábrázolt vízióját, azokat a formákat, ame-
lyekben a darab megerősíti ezt a felfogást, és meggyőzzön bennünket ezek értékéről.” 
(153 ̶ 154. o.) Az esztétikai ítélet tehát nem parancs.

Kant mellé emelkedik a sok felidézett bölcselő közül Platón. A platóni szépségesz-
mény kritikája onnan indul, hogy Scruton megvizsgálja az evolucionista pszichológia 
magyarázatát arra a közismert lelkei állapotra, hogy valamit szépnek tarunk. A magyará-
zat szerint a szépség forrása az a stratégia, mellyel az egyed biztosítani igyekszik génjei 
átörökítését. A szép hímeknek erre nagyobb esélyük van, mint a kevésbé szépeknek, 
ezért a férfiak igyekeznek magukat kicsinosítani, miként a pávakakas széttárja a 
tollazatát. De rajta túlmenően a férfiak verseket is írnak, éneklik azokat, meg festenek is. 
Az érvelésben van némi igazság, nyilván arra is van lehetőség, hogy kiterjesszük a nőkre 
is. De több minden felhozható ellene, például nem magyarázza meg, vagy csak nagyon 
sok lépésben ér el azokhoz az egyszerű késztetésekhez, amelyek a mindennapi életben 
jelentkező esztétikai ítéletekhez vezetnek, hogy milyen szép egy táj, vagy a megterített 
asztal. Másfelől viszont bántóan rövidre zárja a genetika és a művészet közötti kapcso-
latot: „Még ha a pávakakas farktollazata és A fúga művészete ugyanarra az eredetre ve-
zethető is vissza, az általuk kiváltott érdeklődés és élvezet merőben más jellegű.” (46. o.) 
Mindazonáltal a szexuális vágy vizsgálata jól mutatja a (vii) és (viii) tétel tájékozódási 
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pont jellegét a széphez vezető ösvényen. Platón nem kevésbé, pont azzal, hogy a 
biológiai redukció létjogosultságát tagadja. Szerinte az erosnak két következménye van: 
a nemi vágy és a szépség iránti vágy. Az utódnemzés vágyának eredménye a másolat 
másolatának alsóbbrendűsége, a szépség iráni vágy viszont elvezet minket az ideák vi-
lágába. A kettő közötti átmeneti helyzet az azonos neműek közötti vonzalom, amelyben 
az idősebb férfi testi kapcsolat nélkül gyönyörködik a fiatal szépségében. Ennek hetero-
szexuális változata a figyelhető meg a kereszténység női szerepről vallott felfogásában, 
ami számos kitűnő műalkotás megszületését segítette elő. Mégis idegenkedünk az ilyen 
szélsőséges idealizálástól, nem kell Nietzsche ahhoz, hogy helytelenítsük a test teljes 
tagadását. Kitűnő retorikai megoldás fejezi ki ezt a szövegben: „Olyan ez, mintha azt 
mondanánk, hogy a marhasült iránti vágyunk (némi elmegyakorlat után) kielégíthető 
lenne egy tehén képének bámulásával is.” (50. o.) Platón minden nagysága mellett az 
életidegen művészetfilozófia extrémitása is, amilyen mély, olyan szimpla. Hasonlóan a 
XX. századi Adornóhoz – az ő nevét ebben az összefüggésben nem említi Scruton –, 
aki addig-addig akarta purifikálni a művészetet, míg rá kellett jönnie, hogyha minden 
élvezetet kizárunk belőle, hogy megszüntessük ideológiai elnyomó szerepét, már nem-
igen lesz értelme művészetnek hívni az így lepárolt valamit. A széphez vezető ösvény a 
test tagadása és bálványozása között vezethet. A bálványozás ebben a vonatkozásban a 
szakrális torz jelentkezése. A modern kor menekül a szakralitástól, ahogy a szépségtől is. 
Ennek egyik szembetűnő megnyilvánulása a pornográfia, aminek tulajdonképpeni bál-
ványa nem is a test, hanem a pénz. Azt is mondhatnának, hogy hatványra emelt bálvány-
imádás, aminek eredménye a gazdasági kalkulációban csapódik le, a test „Elvesztette ér-
tékét, miközben ára lett.” (176. o.) A pornográfiában az emberi test elveszti személyhez 
tartozását, helyettesíthetővé válik. Ebben a „műfajban” az embert nem célnak, hanem 
eszköznek tekintik. Az ilyen esztétikai érvelés ekvivalens a morállal, az ízlés mércéje 
azonos az erkölccsel. Ennek értelmében, ami morálisan rossz, az nem lehet szép sem. 
A szépnek a jó alá rendelése azonban szerencsétlen esetben moralizálgatáshoz, prüdéri-
ához, vaskalapossághoz vezethet, szokták is ezzel vádolni a konzervatívokat, időnként 
nem is alaptalanul, mondanom sem kellene, Scrutontól ez távol áll.

Azt is szokták mondani a konzervatívokról, hogy azt védelmezik ma, ami ellen teg-
nap tiltakoztak. Nem alaptalan ez a sztereotípia, ahogy az sem, amire vonatkozik. Ami 
egy ideje létezik, az már bizonyított, értékkel bír. A van és a kell ebben az összefüggés-
ben azonossá válik. Ami egy ideje fennáll, abban otthonosan mozgunk, hozzászoktunk, 
azonban az ember sok rosszhoz is kénytelen hozzászokni. A rossz csökkentésének célja 
természetesen nem idegen a konzervatívoktól sem. A történelemben létrejött számos 
fejlemény megérdemli a pusztulást, amit a konzervatívok elítélnek az nem a jobbító 
szándék, hanem a földi mennyországot ígérő hamis utópia. Mivel az olyannal kecseg-
tet, ami nem elérhető, viszont hatalmas áldozatokat követel a rosszért cserébe. Ennek 
megfelelően kell értelmezni azt, hogy a konzervatívok számára a van értékesebb annál, 
ami lehetne, közgazdaságtani nyelvre lefordítva: számukra a jövő jelenértéke nem múlja 
felül a múlt és a jelen jelenértékének összegét. A múlt, a jelen és a jövő összhangja, amit 
a történelem fölött álló örök értékek biztosíthatnak, ebben hisz a konzervatívok többsé-
ge, ebből következően a szépség örökérvényűségében is.

A modern művészet néhány képviselője és egyes posztmodern teoretikusok a szép 
elől a jövőbe menekülnek – értékeli a jelen fejleményeit Scruton. Holott újra meg kelle-
ne találniuk a szépet. Hogy ez lehetséges, arra számos bizonyíték áll rendelkezésünkre, 
például a zenében Bartók, Schönberg és Sztravinszkij; a festészetben Picasso és Edward 
Hopper; az irodalomban T. S. Eliot és Ezra Pound. Ők nem megszüntetni akarták a 
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hagyományt, hanem kreatívan megújítva visszataláltak ahhoz. Scruton mértéktartó 
polémiát folytat Arthur Danto nézeteivel, amelyekben a szépség elutasítása a legvir-
tuózabb filozófiai apparátus segítségével radikalizálódik. Nála a szépség unalmas, 
szirupos, idejétmúlt valami, aminek semmi köze a valósághoz, így nem méltó arra, 
hogy a művészet témája legyen. Mármost az imént felsorolt alkotókra nem húzható rá 
egyik elmarasztaló jelző sem. Marcel Duchamp, a nagy tréfamester 1917 áprilisában 
kiállított egy porcelán piszoárt, aminek azt a címet adta, hogy Forrás. Néhány lelkes 
kritikus szerint ezzel új irányt mutatott a művészetnek. Andy Warhol 1964-ben mutatta 
be szappanos dobozait, amelyek a szó semmilyen értelmében nem voltak eredetiek, de 
még viccesnek tekinthetők. Ha ezt a két időpontot összekötjük és meghosszabbítjuk az 
egyenest a jövő felé, tényleg megkapjuk a követendő norma irányát? Képzeljük el azt 
a világot, amelyben csak ilyen műalkotásokat állítanak ki! Itt minden tárgy lehetne mű-
tárgy, ha van ideje kivárni. Egalitárius helyzet lenne, de rendkívül unalmas. Duchamp, 
Warhol és tanítványaik a művészet és a valóság határterületén mozognak, ahogy a rájuk 
támaszkodó Danto-féle elmélet is.

A könyvet jó szívvel ajánlom minden kedves olvasónak, aki tájékozódni akar a szép-
hez vezető ösvényeken.

(Roger Scruton: A szépről. Fordította: Orosz István. /Pars pro toto./ Budapest, 2019, 
MMA Kiadó, 216 p.)


