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A totális közeg: művészet az ipari civilizációban

(Bevezetés) Tanulmányom első részében összefoglalom annak a XX. századi elmélet-
nek a legfontosabb jellemzőit, amely szerint a modern ipari termelés civilizációja a 
társadalom, a kultúra és az ember egészét saját képére formálja különböző csatornákon 
történő manipuláció segítségével. E csatornák közül kitüntetett szerepet kap a művészet 
és a tágan értelmezett modern tömegkultúra: e kettő viszonyának értékelése az elmélet 
egyik legtöbbet idézett eleme. A másik sokat hivatkozott elem politikai. Az okfejtések-
ből az következik, hogy nemcsak a XX. század diktatúrái voltak totalitáriusok, hanem 
a demokrácia is az mind a mai napig. A modern tömegdemokráciában is azzal állunk 
szemben, hogy a megszemélyesített, de lényegében személytelen hatalom a társadalom 
egészét, illetve az emberek késztetéseinek teljességét uralja. Ez a teória megjelenik a 
Frankfurti Iskola képviselőinél, elsősorban Theodor Adorno és Herbert Marcuse írá-
saiban, de a korai Jürgen Habermas gondolkodásában is, tetten érhető többek között 
Oswald Spengler és Martin Heidegger filozófiájában, Aldous Huxley és Georg Orwell 
munkásságában, valamint számos követőjüknél. A tanulmány második részében azt a 
kísérletet mutatom be, amelyet az elmélet képviselői hajtottak végre annak érdekében, 
hogy valamit megmentsenek az ember autonómiájából. A harmadik részben az elméletet 
teljesen elutasító kritikák közül vizsgálok meg kettőt, és javaslatot teszek egy szintézis-
re. Végül konklúzióként a művészet gyakorlati autonómiája mellett érvelek.

(A modern ipari civilizáció totális) A XX. században látványossá vált egy elmélet, amely 
szerint a közeg, amelyben a művészet gazdasági és társadalmi szempontból létezik, lé-
nyegileg és teljesen meghatározza azt. Egészen addig, hogy a közegen kívül – annak 
teljessége folytán – művészet nem, vagy csak kivételes esetben lehetséges. Az elmé-
letnek két jellemző megnyilvánulását fogom bemutatni. Érdekessége ezeknek, hogy 
világnézetileg és politikai értékrendjüket tekintve eltérő, mondhatni ellentétes világhoz 
sorolhatóak.

Az egyik megnyilvánulási forma a Frankfurti Iskolához kötődik. Baloldali gondol-
kodói közül a libertinus szocialista Herbert Marcuse az USA-ban 1964-ben megjelent 
Az egydimenziós ember című könyvében annak a meggyőződésének ad hangot, hogy 
„A fejlett ipari társadalom […] egy történelmi projektum. […] Ahogy e projektum 
kibontakozik, a beszéd és cselekvés, a szellemi és anyagi kultúra egészét magához 
idomítja.”1 A „projektum” szó ebben az összefüggésben megtévesztő lehet. Arra is gon-
dolhatnánk, hogy a modern ipari társadalom valakinek vagy valakiknek a terve szerint, 
annak lépésről lépésre történő megvalósulása által jön létre, mégpedig úgy, hogy az 
eredmény lényegében megegyezik a tervezők eredeti szándékával. Nem erről van szó. 
Az igaz ugyan, hogy a modern ipari társadalmat létrehozó emberi cselekedetek terve-
zettek voltak, de az eredmény az egyes cselekedetek összegéből jött létre, így az nem 
felel meg teljesen senki eredeti szándékának. Ez természetesen nem jelenti azt, hogy ne 
lenne különbség abban, hogy kinek mennyire kedvező vagy kedvezőtlen az eredmény. 
Különösen akkor, ha őt kérdeznénk az ügyben, hogy ő hogyan ítéli meg, jó-e neki vagy 
sem. Marcuse szerint azonban az egyes cselekvő introspektív megnyilvánulása ebben a 
vonatkozásban lényegtelen. Mert a kiépült társadalmi rendszer elidegenült a létrehozói-
tól, „öntudatra ébredt”, és az embereket eszközként használja fennmaradása érdekében. 
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Az „elidegenedés” a korszak sokat emlegetett fogalma. Hegeli eredetű, a marxizmusban 
nagy karriert fut be, de megjelenik olyan antimarxista gondolkodóknál is, mint Martin 
Heidegger vagy Oswald Spengler.

Marcuse szerint a modern ipari társdalom, a „későkapitalizmus” (ma inkább újkapi-
talizmusnak vagy globális kapitalizmusnak neveznénk) egy teljesen zárt manipulatív 
univerzum, amely az egyént megfosztja minden szabadságától. A rendszert fenntartó 
manipuláció különböző csatornákon keresztül éri el az ember tudatos és tudattalan réte-
geit. A fontosabb csatornák közül a fogyasztói társadalmat kell először említeni, ez a tö-
megtermelés racionalitása után kiépíti a tömegfogyasztás racionalitását, a fogyasztóban 
létrehozza a mesterséges szükségletek olyan rangsorát, amely megfelel a rendszer kívá-
nalmainak. Ráadásul a fogyasztáson keresztül az egyén számára az önmegvalósítást, il-
letve annak illúzióját is biztosítja. További nélkülözhetetlen csatornák a szocializáció, az 
oktatás és a nevelés, valamint a modern média, vagyis a Horkheimer–Adorno szerzőpá-
ros által 1944-ben kiadott A felvilágosodás dialektikájában sokat kritizált „kultúripar”, 
amelyet nem lehet elég komolyan venni és túlbecsülni, mert „a társadalmi elvakítás 
összefüggő rendszere az oka mindennek”,2 értsd: minden rossznak. Ebbe a közegbe 
kerül a művészet, elveszítve így minden autonómiáját. A Frankfurti Iskola kapcsán 
közhelyszámba megy, hogy szigorú kritikusai voltak a tömegkultúrának. Ez a kijelentés 
legjobb esetben is csak féligazság, mert legalább annyira szigorúan ítélték meg az elit-
művészetet is, nemkülönben a hozzá kötődő recenziót, műkritikát és művészetelméletet. 
Az igazságot az fejezi ki inkább, hogy nem láttak különbséget a tömegművészet és a 
magasművészet között abból a szempontból, hogy mindkettőt integrálja a manipulatív 
kultúripar. Nemcsak a klasszikusokat, hanem az avantgárdot is, legyen az akármennyire 
lázadó. Ez a tendencia világosan látható szerintük a totalitárius demokrácia első kifejlett 
formájában, az észak-amerikai társadalmi-politikai rendszerben. Ugyanis sem Marcuse, 
sem Adorno nem tett különbséget a totális cél tekintetében a diktatúra és a demokrácia 
között: mindkettő az egész embert kívánja uralni. A különbség a diktatúra (sztálini vagy 
hitleri) és az amerikanizált demokrácia között csak a módszerekben van. Más oldalról 
szemlélve persze ez a módszertani különbség lényeges következményekhez vezet. 
A modern tömegdemokrácia, a fogyasztói társadalom és a jóléti állam hármas szintézise 
az emberiség történetének csodálatos eredménye, mert gazdagságot, elviselhető elosz-
tási arányokat és szabadságot hozott az emberek számára. Még akkor is, ha a jólét ára 
a hidegháborús fenyegetettség és a harmadik világ kizsákmányolása, a szabadság pedig 
lényegében csupán látszat.

Az Adorno–Marcuse-féle társadalomelméletben a technika szorosan összekapcsolódik 
a természet és az ember uralására törő társadalmi tendenciával. Ez a tendencia A felvilágo-
sodás dialektikája szerint megnyilvánul a mítoszban is, és a mítoszt racionalizáló instru-
mentális észben is. Az instrumentális racionalitás elsődleges terepe és mintaadó modellje a 
modern formalizált-matematizált természettudomány, de az instrumentális ész manifesztá-
lódik a pozitivista társadalomtudományban is. A technika fogalma így kiszélesedik, magá-
ba foglalja a gépet és az ipart, valamint a kommunikációt, a nyelvet és az intézményeket 
egyaránt. A propaganda politikai kommunikációtechnika. A propagandára is vonatkozik az 
a formalizált abszurd egyenlőség, amelyet Marcuse állít fel a Konterrevolution und Revolte 
című kései munkájában a kapitalista haladás törvényére nézve: „technikai haladás = növek-
vő társadalmi gazdagság (növekvő bruttó társadalmi termék) = nagyobb szolgaság”.3

A frankfurtiakat általában technikai deterministának és technikai pesszimistának 
szokták tartani, nem ok nélkül. A helyzet azonban ettől valamivel bonyolultabb, amit 
leginkább úgy lehet leírni, hogy álláspontjuk a technikával kapcsolatban dialektikus, 
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de inkább negatív kifutással. A dialektika ebben a vonatkozásban azt jelenti, hogy ez 
a filozófia a technikát nem ítéli sem az uralom, sem a felszabadulás kizárólagos esz-
közének, ugyanakkor nem tartja neutrálisnak sem. Ezzel összefüggésben ez a világ-
nézet sem nem technikai pesszimista, sem nem technikai optimista. Ezzel ismét csak 
összefüggésben ez a magyarázat nem (csak) technikai determinista, és nem (is csak) 
társadalmi konstruktivista. Akkor milyen is? Mint tudjuk, dialektikus. Ez jól cseng, de 
mégis problémát okoz, mert a dialektikus koncepcióba sok minden belefér, de nem fér 
bele minden. Nem fér bele az a fontos elem, hogy a technika nem értéksemleges je-
lenség- és cselekvésegyüttes. Ez talán az elmélet egyik legfontosabb nóvuma. Weber, 
Gehlen és részben Marx álláspontjával ellentétben Marcuse meggyőződése az, hogy 
„immár tarthatatlan a technika »semlegességének« hagyományos fogalma. A technika 
mint olyan nem választható el attól, amire használják; a technikai társadalom uralmi 
rendszer, amely már a technikák fogalmában és felépítésében is ott működik.”4 Az ér-
téksemlegesség álláspontjának tarthatatlanságát Marcuse a technikán túl az azt lehetővé 
tevő természettudományra is vonatkoztatja, és ez terjed ki Az egydimenziós emberben 
a tudomány, a filozófia, a kultúra és benne a művészet egészére. Tarthatatlan tehát az 
álláspont, amelyet az Antigoné kórusa énekel meg második megszólalásakor, dicsérve 
a civilizáció megannyi vívmányát, majd megállapítva, hogy „van, ki jóra, van, ki go-
noszra tör vele”. A valóság brutalitását – Marcuse-ra is támaszkodva – Adorno írja le 
Huxley Szép új világát elemezve: a technikát nem lehet „a halálra kondicionálás nélkül”5 
birtokolni. A frankfurtiak támadják az új politikai tudomány arra irányuló törekvését, 
hogy rehabilitálja a propagandát, kimutatva annak semleges voltát, meggyőződésük 
szerint a propaganda instrumentalizálja és géppé teszi az embereket. Tömegnek tekinti 
őket, amelyet kvantitatív metódussal kell kezelni, erre utal a „számol velük” szcientista 
kifejezés a propagandisták nyelvében, amely a „mozgósítás” aktusát teszi lehetővé. Az új 
politikai tudomány szorosan összekapcsolja a propaganda és a manipuláció fogalmát, 
Adorno és Horkheimer is ezt teszi, de morálisan mindkettőt kárhoztatja: „A propa-
ganda manipulálja az embereket; ahol szabadságot kiált, ellentmond önmagának. 
Elválaszthatatlan tőle a csalárdság. […] A propaganda emberellenes.”6

Lehet, hogy emberellenes a propaganda, de a civilizációban nincs más, amivel célt 
érhetnénk – vallja Oswald Spengler, a totális közeg elméletének másik képviselője. 
A német kultúrfilozófus valószínűleg mély hatást gyakorolt Marcuse és különösen 
Adorno modernitáskritikájára, azzal együtt, hogy politikai elkötelezettségüket egy vi-
lág választotta el. Ez csendül ki Adorno szavaiból, amelyeket 1950-ben Spengler het-
venedik születésnapjára írt, aki akkor már tizennégy éve halott volt, és a háború utáni 
Németországban sűrű hallgatás vette körül: „Az elfeledett Spengler bosszút áll, azzal 
fenyeget, hogy neki lesz igaza.”7 Spengler a nem sokkal az első világháború vége után 
megjelent A nyugat alkonya címet viselő főműve második kötetének zárófejezetében 
ír a technikáról, majd visszatér a témára nagyjából egy évtized elteltével Az ember és 
a technika című tanulmányában. Németország akkori legnépszerűbb filozófusa, a kon-
zervatív forradalom apostola leszögezi, hogy a technika egyidős az emberrel, mert az 
ember ragadozó. A ragadozó életmódnak itt nyilván nem táplálkozástani értelmet kell tu-
lajdonítanunk, mivel tápcsatornája képessé teszi mind állati, mind növényi tápanyag fel-
dolgozására, hanem lelkületében ragadozó, mert uralkodni akar a természeten. Annyira 
erős benne ez a késztetés, hogy e célból még individualitását is feladja és társadalomba 
szerveződik, politikai rendszereket hoz létre, majd döntő lépésként Nyugaton ki-
robbantja az ipari forradalmat. Ezzel beteljesíti a nyugati kultúra sorsát, elindítja a 
hanyatlást, a civilizáció korszakát, amelyet a tömegtermelés és a tömegfogyasztás, 
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illetve a tömegdemokrácia politikája jellemez. Az ember a technikával Istent játszik. 
A panteizmusban azonosítja Istent a természettel, és az azonosság (ebben az esetben 
képzelt) logikai törvényének értelmében, ha legyőzi a természetet, legyőzi Istent is. 
Kikerülhetetlen azonban Isten vagy „a természet mély és csendes bosszúja”.8 Az általa 
létrehozott technika előbb „együttműködésre kényszeríti az embert”,9 majd eléri, hogy 
„a fausti ember saját teremtményének rabszolgája”10 legyen. A ragadozó embert gazda-
állatnak használta a természet a technika kicsírázásához, amikor azt hitte, hogy szabad 
elhatározásából saját célját követi, csak sorsát teljesítette be. A természeti ész cselt ve-
tett az embernek, mondhatnánk hegeliánus stílusban, ha Spengler valaha is jelentőséget 
tulajdonított volna Hegel történelemfilozófiájának.

Spengler a művészet fogalmát tág értelemben használja: művészet minden tevékenység, 
amely a természet feletti uralmat elősegíti. Így beszélhetünk például harcművészetről, a 
hajóépítés vagy a politika művészetéről és természetesen beszélhetünk szépművészetről is. 
Akár még a civilizáció korszakában is, de itt a szépművészet már értelmét veszti. Semmi 
értelme ugyanis annak, ha romantikus széplelkek „erőtlenül rázzák a vasketrec rácsát, 
amely összezárta őket”.11 Ahogy Max Weber fogalmazott: olyan „acélkemény épületté 
tette”12 a modern gépi kapitalizmus a világot, hogy annak már nincs szüksége szellemi 
támasztékokra, sem morálisra, sem – tehetjük hozzá – szépművészetire. Ez persze nem 
jelenti azt, hogy ne érhetne el kimagasló volument a művészeti termelés a civilizációban, 
sőt éppen ellenkezőleg, de ez már csupán egyszerű gazdasági teljesítmény.

(Kiútkeresés a determinizmusból) Nézzük, hogy a totális közeg elméletének képviselői 
látnak-e egyáltalán valamilyen esélyt az autonómiára, van-e kiút a szigorú determiniz-
musból! Spengler a kultúra életét nem determinisztikusnak, hanem sorsszerűnek tartja. 
A sors ellen nincs orvosság, tehát ha nem tudunk tenni ellene, álljunk az élére. Ducunt 
fata volentem, nolentem trahunt. – Vezetik a végzetek az akarót, a nem akarót vonszol-
ják. Ezzel a Senecától származó szállóigével zárja le A Nyugat alkonyát. Fatalista meg-
győződése szerint az individuális vagy kollektív cselekvés hatóköre igen szűk körű. 
A jelen civilizációja a pénz gazdaságának és a tömeg demokráciájának korszaka, amely 
feltartóztathatatlanul a cezarizmus felé halad. Csak két dolog közül választhatunk: vagy 
a szükségszerűt akarjuk, vagy nem akarunk semmit. Mi hát akkor a konzervatívok te-
endője Spengler szerint? Semmiképpen sem a múltba révedés, sajnálkozás az aranykor, 
a kultúra veszte és a civilizáció tenyészete fölött. Már a nagy mű bevezetőjében kijelöli 
az irányt: „S ha az új nemzedék tagjai, jelen könyv hatására, a líra helyett a technika, 
a festészet helyett a tengerészet és a megismeréskritika helyett a politika felé fordul-
nak, akkor szívem vágyát teljesítik; ennél jobbat az ember nem is kívánhat nekik.”13 
Valamilyen sorszerű autonómia nyílik ugyan, de nem a szépművészet számára, hanem 
a művészet más területeinek, például a politika művészetének. A modern módszerek 
használatát a konzervatívoknak tökélyre kell fejleszteniük, ennek során nem kell álszent 
módon tartózkodniuk a propagandától sem.

A Frankfurti Iskola a totális közeg bűvöletében élt, látott-e mégis lehetőséget a közeg 
feltörésére, az emancipációra, a fennálló transzcendálására? A dogmatikus marxizmus 
ezzel kapcsolatos programját elutasították, de elvetették a hagyományos utópikus mar-
xizmust is, mivel az a forradalmi osztály, a proletariátus, amelyre ezek építenének, nincs 
többé. Helyette a fogyasztói társadalom széles alsóközéposztálya van, amely elégedett 
a helyzetével. A munkások nincsenek kizárva munkájuk gyümölcsének élvezetéből, sőt 
a rendszer éppen a fogyasztásba való bevonásukra épít. Mindezek ellenére az újkapita-
lizmus legalább olyan távol áll a nembeli célok megvalósításától, mint elődje. Vagyis 
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még távolabb, mert az legalább felfedte, s így elviselhetetlenné tette az elidegenedést, 
ez az új viszont otthonossá tette. Ki lehet akkor a felszabadítás végrehajtója? Sokan úgy 
igyekeznek Marcuse filozófiáját láttatni, hogy az a harmadik világ elnyomottjaiban látta 
volna a messiást. Ez ellen a szerző többször tiltakozott, hivatkozva például arra, hogy 
hogyan tudna kommunikálni a harmadik világ a fejlett nyugat entellektüeljeivel vagy 
az ellenkultúrával, amely vonzódik ugyan az egzotikumhoz, de többnyire így is csak a 
fennállót erősíti, mivel lázadása be van programozva a rendszerbe. Ki tudja akkor feltör-
ni a rendszert? Gyakorlatilag és elméletileg bárki, ugyanakkor senki sem. A paradoxont 
csak részletezni lehet, feloldani nem. Bárkinek megadathatik, hogy élethelyzetét úgy ér-
telmezze, hogy az lehetetlenné tegye számára a hamis boldogsággal történő azonosulást. 
Bárkinek, még egy rablóbanda tagjának is – ahogy Horkheimer ironikusan megjegyzi 
–, és „ez a lehetőség mindig annak a tágabb társadalomnak a fogyatékosságára utal, 
amelyen belül a banda létezik”.14 Bárkinek, de nem akárkinek, mert ilyen helyzetekben 
„az igazság a számszerűleg csekély egységek oldalán lehet”.15 Ez egy világos elitista 
álláspont, de nem megoldás, ha ez az elit nem képes állni a versenyt más elitekkel, nem 
utolsósorban azért, mert nem tud és nem is akar olyan hatalmi kommunikációs techni-
kákat alkalmazni, mint azok: „nem a valóságnak a pokolként való ábrázolása az, ami 
gyanús, hanem a rutinos felszólítás, hogy törjünk ki belőle. Ma nem fordulhatunk sem 
az úgynevezett tömegekhez, sem a tehetetlen egyes emberekhez, hanem inkább csak egy 
elképzelt tanúhoz, akinek ezt az üzenetet hátrahagyjuk, hogy mégse vesszen el egészen 
velünk együtt.”16

A rendszer totális és felismerhetetlenségében kellemes, nem kis mértékben a művé-
szet integrálása következtében. A művészetnek mégis meg kell próbálkoznia a tagadás-
sal, a negatívval, a fennálló transzcendálásával. Erre talán az aszketikus avantgárd lehet 
képes, például Beckett színháza, az atonális vagy a szeriális zene, Jackson Pollock és 
Bernett Newman festészete. Az olyan művészet, amely nincs tekintettel a fogyasztó él-
vezetigényére. Mindezek persze szépen beilleszkedtek a művészeti piac szövetébe, és 
aszketizmusuk árfolyama igen magas. De a műélvezet negligálása is zavarba ejtő köve-
telmény, erre Adornónak is rá kell jönnie. Ha ugyanis az élvezetet teljesen kitöröljük, mi 
értelme egyáltalán művészetről beszélnünk?

(A determinizmus kritikái) A totális közeg, a teljes determinizmus és az ebbe illeszkedő 
művészet elméletét különböző irányokból sokan cáfolták. A frankfurtiak közül Jürgen 
Habermas, aki pályájának korai szakaszában, A társadalmi nyilvánosság szerkezetvál-
tozása megírásának idején maga is ezen elmélet hatókörében mozgott, de az 1960-as 
évek végétől már kitörni igyekezett abból.17 Az 1981-ben megjelent kétkötetes Theorie 
des kommunikativen Handelns rendszerelmélete megfosztja a manipulációt mindenható-
ságától, és a cselekvéselmélet megfontolásai alapján egy jóval korlátozottabb hatáskört 
tulajdonít neki. A kritika az instrumentális célracionalitás elsődlegességének tételét veszi 
célba. Weber a cselekvésracionalitás értelmezése során a célracionalitást tekinti vonatko-
zási pontnak, s ehhez viszonyítja az értékracionális, az indulati és a tradicionális cselekvést 
mint csökkentett racionalizáltságú cselekvéstípusokat. Habermas ezzel szemben úgy dönt, 
hogy nem a célracionális-instrumentális vagy stratégiai cselekvést veszi alapul, hanem a 
kommunikatív cselekvést, és ebből származtatja a többi típust. A kommunikatív raciona-
litás sajátossága a cselekvések kényszermentes összehangolása. A kommunikáció során a 
szereplők elméleti vitát folytatnak, de ezen túl arra törekszenek, hogy igazolják normáik 
helyességét, és arra is igényt tartanak, hogy érzelmeik kifejezését a többiek hitelesnek 
fogadják el. Ezeken kívül kommunikativitás még a műalkotások esztétikai bírálata, és az 
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egyén azon terapeutikus képessége, hogy a többiek érvei hatására belátja saját tévedéseit. 
Történetileg tekintve a kommunikatív racionalitás létrejöttének feltétele a hagyományhoz 
való tudatos, újraértelmező viszonyulás. A kommunikatív cselekvés az eredendő cselek-
véstípus, amelyből a cselekvéselméletek további három típusa származik. Ez a három 
származtatott típus a teleológiai-stratégiai, a normavezérelt és a dramaturgiai cselekvés.

A modern társadalom kialakulásában a kommunikatív racionalitásnak döntő történelmi 
szerepe volt, és a modern társadalom működése nem lehet megfelelő a kommunikatív 
racionalitás nélkül, annak ellenére sem, hogy a modernitást az instrumentális-stratégiai 
racionalitás egyre erősödő tendenciái jellemzik. A célracionális cselekvés analitikus meg-
közelítésben a kommunikatív cselekvésből redukált típus. Történetileg az összefüggés 
úgy jelentkezik, hogy az instrumentális-stratégiai racionalitás a kommunikatív raciona-
litás evolúciójának terméke, mely termék viszonylagos függetlenségre tesz szert az idők 
során. Ennek a bonyolult folyamatnak a megértéséhez hívja segítségül Habermas az élet-
világ fogalmát. Maga az elnevezés Husserltől ered, akinek fenomenológiáját Schütz és 
Luhmann igyekezett a cselekvéselméletre alkalmazni. Az eredeti ismeretelméleti koncep-
ció egológiai alapjait megkísérelték az interszubjektivitás felé továbbépíteni. Ezt a kísér-
letet Habermas úgy radikalizálja, hogy a fenomenológia objektum–szubjektum viszonyra 
vonatkoztatott életvilág-koncepcióját az életvilág és a rendszer kettősége értelmében 
alakítja át. Az átalakítás azt eredményezi, hogy az életvilág és a kommunikatív cselekvés 
komplementer fogalmakká válnak. Az életvilág reprodukcióját a kommunikatív cselekvés 
végzi el, ugyanakkor a kommunikatív cselekvés nem volna lehetséges az életvilágon kí-
vül. Az életvilág biztosítja a kommunikatív racionalitás evolúcióját a szociális, a kulturális 
és a személyiségrendszer differenciálásával és integrálásával. Az életvilág kommunikatív 
racionalitásával analitikusan szemben áll a rendszervilág instrumentális-stratégiai raciona-
litása, de ez a fogalmi szembenállás egyúttal történelmi produktum is. Korábban a hatalmi 
racionalitás az életvilágba szövődött bele, majd az életvilág racionalizálódásának nyomán 
a rendszerszerű mechanizmusok egyre inkább függetlenedtek az életvilágtól, de teljesen 
soha nem váltak el attól. A jelenlegi helyzet azt mutatja, hogy a függetlenedésnek hol lehet 
a végpontja. A modern kapitalizmusban a rendszer irányító médiumai (a pénz, a hatalom, 
a közigazgatás) és ezek manipulatív működései a kommunikatív normáktól elszakadnak, 
mi több az életvilág ellen fordulnak, gyarmatosítják azt. Ennek ellenére az életvilág ma-
rad az az alrendszer, amelyik a társadalom egészét meghatározza. A társadalmon belüli 
gyarmatosításnak megmaradnak a korlátai, s az életvilág nem vethető alá korlátlanul a 
rendszervilág manipulációs hatalmának.

Habermas nagyban támaszkodik Talcott Parsons cselekvéselméletére.18 Parsons 
makroelméletét a második világháború utáni gazdasági fellendülés és társadalmi 
stabilizálódás kezdetén dolgozta ki abból a célból, hogy az egyéni cselekvés és a 
társadalmi rend közötti kapcsolatot elemezni tudja. Mégpedig, eredeti intenciói-
hoz híven, antiutilitarista és antimarxista módon úgy, hogy megalapozhatóvá tegye 
az autonóm individuális cselekvést. Rendszerelmélete meglehetős népszerűségre 
tett szert az Egyesült Államokban, ám a ’60-as évek második felében egyre több 
támadást kapott az újbaloldaltól, mert írásaiban az USA fennálló rendszere olyan 
megítélést kapott, hogy abban az emberiség minden haladó célja megvalósul. A ma-
nipulációelmélet képviselői szerint természetesen ez tarthatatlan nézet a totalitárius 
demokráciáról, amelyben a nembeli célok visszájukra fordulnak. A német társada-
lomelméletben viszont a ’70-es években felélénkült az érdeklődés Parsons iránt, 
többek között annak eredményeként, hogy megnőtt az igény a marxizmustól eltérő 
társadalommagyarázatokra.19
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A társadalmi cselekvés rendszerként való felfogása Parsonsnál egyrészt a szociológia 
klasszikusaira, másrészt a biológiai rendszerelméletre megy vissza. A társadalomra vetített 
rendszeranalógia értelmében a társadalom egymással interakcióba lépő cselekvőkből áll, 
akik cselekedeteik eredményeként megelégedésre törekszenek. A kialakuló cselekvési helyze-
teknek a cselekvőkön kívül van legalább egy fizikai vagy környezeti vonatkozása. A cselekvők 
kapcsolatát a cselekvési helyzetekhez közös kulturális szimbólumok rendszere alakítja ki. 
Ez a szimbólumrendszer a cselekvők egymásra vonatkozó kölcsönös elvárásait határozza 
meg, így szerepeket jelöl ki. A rendszer és a szerep együttes alkalmazásával kíván Parsons 
kapcsolatot létesíteni a korábbi mikro- és az ’50-es évek makroszintű megközelítése kö-
zött. A makromodell azokkal a társadalmi folyamatokkal foglalkozik, amelyek az egység-
nyi cselekvés különböző elemeit létrehozzák. Az új cseremodell, amelyet az AGIL-séma 
szemléltet (1. ábra), a társadalmi rendszert többdimenziósnak tekinti. Ezek egyike sem fe-
leltethető meg teljesen valamilyen empirikus jelenségnek, valamilyen konkrét intézmény-
nek, hanem analitikus ideáltípusokkal állunk ebben az esetben szemben. Minden rendszer 
négy funkció alapján strukturálódik alrendszerekké. Az alkalmazkodás (Adaptation) a 
rendszer és az anyagi környezet viszonyára vonatkozik, és olyan kényszerítő tényezőket 
összegez, amelyekkel az emberek kénytelenek szembenézni és alkalmazkodni hozzájuk. 
Ehhez a szférához a gazdaság áll legközelebb, bár a kettő nem azonos. A célmegvalósítás 
(Goalattainment) esetében szintén számításba jönnek anyagi kényszerítő hatások, de ez a 
funkció alapvetően eszmei kontroll által működtetett. Ehhez az alrendszerhez kapcsolódik 
a szervezet fogalma, a hozzá legközelebb eső empirikus szféra pedig a politika. Az integ-
ráció (Integration) azokat a hatásokat képviseli, amelyek a szolidaritás iránti elkötelezett-
ségből jönnek létre. A szolidaritás csoportspecifikus jelenség, szervesen kötődnek hozzá 
normák, távolabb áll az instrumentális megfontolásoktól, mint az előző két alrendszer. 
A mintafenntartás (Latencia) az általános értékek alrendszere, szubjektív jellegű, de kap-
csolódik az objektívebb alrendszerekhez. Egyik alrendszer sem teljesen anyagi, s nem 
is teljesen szellemi. Önállóak, de önállóságuk környezetükkel folytatott kommunikáció 
eredménye. Az alrendszerek egymás környezetét alkotják, inputok és outputok segít-
ségével hatnak egymásra. Az outputokat mindegyik az inputokból hozza létre, az így 
kialakuló cseremédiumok − pénz, hatalom, normák általi befolyásolás, értékek − tartják 
fönn a rendszer egyensúlyi állapotát.

1. ábra
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Az inputok és az outputok cseréjére épülő interdependencia-modellben kiküszöbölődik 
a marxista alap–felépítmény viszony és technikai determinizmus. Rendkívül szofiszti-
kált koncepció ez, amely túllép az archaikus őselv keresésen. A „végső fokon” kérdése 
itt értelmét veszíti, ezért a „ki tartja a teknősbékát” frivol relevanciája is elenyészik. 
A szofisztikáltságot fokozza, hogy a rendszert felépítő alrendszerek önmagukban is négyes 
logika alapján tagolódnak, így az AGIL-séma egy celláján belül újabb AGIL-séma konst-
ruálható és ez folytatható elvileg a végtelenségig, gyakorlatilag addig, amíg az elemző ér-
deklődése kitart. Az alrendszerek cseremédiumai közül külön figyelmet érdemel a célmeg-
valósításhoz kötődő hatalom. Parsons elismeri, hogy a hatalom egyik forrása lehet az erő-
szak, de – oly sok más gondolkodóhoz hasonlóan – az a meggyőződése, hogy a rendszer 
sokkal stabilabb, ha az emberek önként teszik azt, amit tenniük kell. Ez úgy lehetséges, 
ha a polgárok hisznek a hatalom legitimitásában. A legitimitás forrása azonban szerinte 
nem vagy nem elsősorban a választók hasznossági kalkulációja, és nem is a rendszer ma-
nipulatív működése. A hatalom a többi alrendszertől érkező inputokból áll össze, pénzre, 
kulturális legitimációra, hűségre és támogatásra van szüksége. De ahhoz, hogy ilyenekre 
tegyen szert, a másik három alrendszer által nagyra értékelt outputokat kell kibocsátania. 
A hatalom tehát akkor legitim, ha a kölcsönös csere hatékony, ha a körforgás egyenletes.

A Parson-féle cseremodell eredményei alkalmazhatóak a művészeti kommunikáció 
Jauβ által preferált háromszögmodelljére,20 az így kiegészített modell (2. ábra) pedig 
lehetőséget nyújt a művészet kommunikatív társadalomelméletének kidolgozására, 
Habermas eredményeinek beépítésére is. A háromszögmodell explicit módon kiegészül 
az AGIL-séma által ábrázolt kölcsönös cserével, a csúcsok által kibocsátott outputok az 
őket érő inputok kreatív feldolgozásából, mondhatni szintéziséből állnak össze, bár ez 
a szintézis mindig átmeneti marad. Ez az elmélet lehetőséget ad valamennyi esztétika 
értelmezésére a különböző determinista felfogásoktól kezdve egészen a szélsőséges 
zsenikultuszig, a kollektivizmustól az individualizmusig. Ugyanígy alkalmassá válik a 
legkülönbözőbb stílusú műalkotások elemzésére a teljesen piacorientált terméktől kezd-
ve a legzártabb és legtisztább avantgárdig. Alkalmas a politikus ember és az esztétikai 
ember, illetve a politikus művész és az esztétikai művész viszonyának különböző törté-
neti szituációkban szükségessé váló elemzésére.

2. ábra

Egy konkrét példával illusztrálom azokat a vitalehetőségeket, amelyek a háromszög-
modell alkalmazása során adódhatnak. Természetes módon felvethető a sémával szem-
ben, hogy „mégsem járja Beethovent úgy beállítani, mint aki állandóan a közönség és 
a kritikusok elvárásaira koncentrál, amikor komponál”. Erről értelemszerűen szó sincs, 
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a modell nem kívánja felszámolni az alkotó függetlenségét, pont védelmébe veszi azt 
a determinista teóriákkal szemben. Ugyanakkor figyelembe veszi azt a vonatkozást is, 
hogy az sem állítható minden további nélkül, hogy a művész lelke teljesen légüres 
térben lebeg a vizek felett.

(Konklúzió: a művészet gyakorlati autonómiája) A neohegeliánus frankfurti gondolko-
dóknál, így Marcuse és Adorno esetében is, virtuóz dialektikus bűvészkedés folyik az 
objektív–szubjektív, negatív–pozitív, immanens–transzcendens, de mindenekfölött a ra-
cionális–irracionális oppozícióval. A racionális–irracionális párt egyszerre kell állítani, 
illetve tagadni az instrumentális célracionalitásról mint az individuális cselekvés egy 
típusáról, s arról a rendszerről, amely az ilyen cselekvésekkel együtt valahogy kiépül, 
majd meghatározza azokat. Nem arról van szó, hogy a racionalitás és az irracionalitás 
nézőpont kérdése lenne, mert egyszerre hatják át a vizsgált dolgot, de azért a konkrét 
elemzésben mégis el kell azokat választanunk. Ha a fejlett ipari civilizációt vizsgáljuk, 
akkor annak „egyik legnyugtalanítóbb aspektusával: irracionalitásának racionális jelle-
gével találkozunk”.21 Azt már nagyjából értjük, hogy társadalmunk irracionális, mivel 
represszív. De ez miért racionális? Két okból. Egyrészt mert kialakulása történetileg 
érthető, sőt szükségszerű a filozófiai reflexió számára, másrészt mert ez a reflexió azt is 
konstatálja, hogy az emberek ezt a rendszert a jólét és a béke rendszereként értékelik, 
még akkor is, ha tudják, hogy a permanens háborús fenyegetéssel is együtt kell élniük. 
Talán még azt is sejtik, hogy a rendszer keresztül-kasul manipulatív, de úgy ítélik meg, 
hogy ennek dacára elfogadhatóbb, mint az erőszakos uralom. De ez az ítélet a követ-
kező lépésben a filozófiai kritika számára tökéletesen irracionális, mert hézagmentesen 
illeszkedik a represszív manipulatív rendszer elvárásmintázatába.

Teljes joggal veti az ilyen stílusú érvelés szemére például Charles Taylor, hogy abban 
az emberek nem félig-meddig racionálisak, mint a valóságban, hanem a „manipuláció 
irracionális tárgyai”.22 Velük szemben áll a „neoleninista élcsapat”23, aki egyedül birto-
kolja a filozófiai racionalitást, s csak ő képes felszabadítani a többséget, ha kell, akár 
sokkterápia segítségével is. Az ilyen vádra viszont Marcuse azt válaszolná, hogy csak 
az mond ilyet, akit már beszippantott a rendszer, mint az összes analitikus filozófust. 
Ez arra világít rá, hogy a totális közeg elmélete teoretikusan nem cáfolható, mert min-
den empirikus ellenérv rögtön visszájára fordul, és a rendszer működését bizonyítja. 
Szerencsére gyakorlati oldalról más a helyzet. Ebben a megközelítésben a totális kö-
zeg manipulációelmélete szigorú formájában biztos, hogy helytelen, mivel ellenkező 
esetben a morál és a művészet alapfogalmai jelentésüket vesztenék. Nem beszélhet-
nénk olyanról, mint morális felelősség vagy belső törvényszerűségekkel rendelkező 
művészeti alkotás. A dialektikus paradoxon amúgy csodálatos képződmény. Erre éppen 
Marcuse, Adorno és Spengler szövegeinek azon helyei világítanak rá, ahol a moderni-
tás totális közegét a legszigorúbb fogalmi szinten kívánják elemezni: az látjuk, hogy 
pont itt hagyják el a társadalomtudomány területét, itt kerülnek legközelebb természe-
tes szövetségeseikhez, Orwellhez, Huxley prózájához és a művészethez. Ez azért nem 
rossz társaság. Nem paradoxon viszont az, hogy tökéletesen autonóm művészet el sem 
gondolható. A modern autonóm művészet fogalma dekontextualizáció eredményeként 
jött létre. A művészetet kiemelték azokból az összefüggésből, amelyek a valláshoz és az 
egyházhoz, a középkori rendi feudális politikai rendszerhez, a kézművesiparhoz vagy a 
humanista képzéshez kapcsolták. Dekontextualizáció rekontextualizáció nélkül azonban 
logikailag nem lehetséges. Nincs kontextus nélküli fogalom. Ennek a logikának enge-
delmeskedik a történelem is. A modern művészet régi összefüggései közöl újakba került. 
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Összekapcsolódik (hatnak rá és ő is hat rájuk) különböző társadalmi, gazdasági, kulturá-
lis és egyéb tényezőkkel. René Magritte ars poeticájáról írja egy kitűnő elemzője, hogy 
„nem a festő dolga tagadni a fizikai vagy szociálpszichológiai meghatározottságot, neki 
e meghatározottságot a jelentésétől kell megfosztania, hogy megszülethessen a bizony-
talannak, a titokzatosnak termékeny talajt biztosító mesterséges költői, új jelentés”.24 
Ilyen értelemben beszélhetünk a művészet autonómiájáról.
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