
filozófus-irodalmár szerzőpáros együttes mun
kásságát az igen rangos közös fordításkötetek is
jelzik. Igy például Oswald Spengler: A Nyugat
alkonua (1994), Miguel de Unamuno: 0011 Quijote
és Sancho Panza élete (1998), Karl Jaspers: A filo
zófiai hit (2004), José Ortega y Gasset: Elmél
kedések Leibnizről (2005) című munkáinak fordí
tásával és kiválóan elemző és eligazító utószó
kommentárjaival ajándékozták meg a hazai
filozófiai közéletet. Csejtei Dezső tanulságos
könyvei pedig - Filozófiai etűdök a végességre.
Schopenhauer, Kierkegaard és Nietzsche a halálról
(Veszprém, 2001); A halál hermeneutikája. A korai
Heidegger filozófiai thanatológiája. (Veszprém,
2001); Filozófiai metszetek a halálról. (Budapest,
2002) - az emberi határoltság határhelyzetével
szembesítették az olvasót.

Hasonlóan ajándék a Találkozások és törésvo
nalak című könyvük mindazok számára, akik
egyaránt beszélik a filozófia és az irodalom
nyelvét. Irodalom és filozófia közel kerülése tár
gyában, az emberi létezés minőségeineka meg
ismerésében, megértésében és értelmezésében
lelhető fel. Akár az irodalomban, akár a filozófi
ában a mese rólunk szól, az emberről, így vala
mennyiűnkról, a könyv néhány témakörével
folytatva: a női és férfi látószögekről és azok
"széthasadtságáról", a szeretetró1 és a szerelernró1,
a bűnről, a megértés lehetőségeiről,a hagyomá
nyozottság mikéntjéről, az "eszmék szétporla
dásáról" r az ember és a természet viszonyáról.
Annak nyomán, ahogy ezt például Lou Salomé,
Ortega y Gasset, Goya, Scheler, Nietzsche, Ril
ke, Spengler, Heidegger, Unamuno, Németh
László, Bibó István, Nemes Nagy Agnes gon
dolta. Juhász Anikó és Csejtei Dezső, a filozó
fus-irodalmár szerzőpáros nemcsak bizonyos
egzisztenciális problémakörök értelmezésére
vállalkozik a fentebbi 19. és 20 századi alkotók
vonatkozásában, hanem a teret és az időt átívelő

szellemi hálózatok feltérképezésére is, az olvasó
számára különös intellektuális élményt nyújtva:
az "Utak, ha egyszer összeérnek... " Egész-él
ményét.

E könyv látszólag szerteágazó, éppen ezért
külön-kűlön.de együttesen is izgalmas tizenhat
fejezetéből csupán hármat villantanék fel. A
versmegértés, -értelmezés és gondolati összeha
sonlítás szellemi élményét nyújtja a J' Lét és líra
- Rilke - Heidegger - Nemes Nagy Agnes" feje
zetben a filozófiai és költői látásmód összetarto
zásának a megmutatása, s mindezt egyetlen
költemény ívébe foglalva, Nemes Nagy Agnes
az Éjszakai tölgyfa értelmezésén keresztül. "A
bűn disszeminációja" fejezet az irók, költők és
filozófusok "intellektuális bűnőzésének" termé
szetét analizálja, hiszen amodernitás intellek-
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tus-központúsága a 'minden lehetséges beke
belezésén' alapulva a bűnt sem tartja kivétel
nek e folyamat alól. A rendkívül tanulságos és
gondolatébresztő "Spengler Európa-képének
nietzschei gyökerei" fejezetet olvasva pedig
minduntalan felvetődheta kérdés: vajon e két, a
20. századra oly nagy hatást tévő gondolkodó
miképpen analizálná korunk mai emberét, mi
lyen kérdésfelvetéseknek erednének nyomába,
milyen Szókratész és Jézus-képet fogalmazná
nak meg korunk kontextusában? Vagy csak a
fausti kultúra beteljesedett, végső fázisáról dia
logizálnának, középpontban korunk emberéről,

mint a spengleri gép (technika) és a pénz rab
szolgájáról, a nietzschei csordaerkö1csű tömeg
emberről? (Attraktor Kiadó, Gödöllő, 2005)

MÁTÉ ZSUZSANNA

JOSÉ ORTEGA Y GASSET: REGÉNY,
SZÍNHÁZ, ZENE
Esszék a művészetról

José Ortega y Gasset (1883-1955) filozófiai mun
kássága, elsősorban A tömegek lázadása című

könyve, valamint irodalmi igényességgel meg
írt esszéi nagy hatást gyakoroltak a 20. századi
szellemi életre. Népszerű volt a két világháború
közőtti Magyarországon, s többek között Né
meth László is hatása alá került. A szocializmus
évtizedei alatt nem jelenhetett meg, hiszen filo
zófiai és szociológiai elképzelései szöges ellen
tétben álltak az egyeduralkodó marxista ideoló
giával. (Némi kivételt jelentenek a Gerinctelen
Spanyolország és A történelem mini rendszer című
írások, melyek Két történelmiesszé címmel az Eu
rópa Kiadónál jelentek meg 1983-ban.) A rend
szerváltás után viszont sorra jelentek meg mun
kái, s elindult összes műveinek kiadása is.

A Regény, szinhdz, zene című esszékötet legje
lentősebb, átfogó elméleti alapvetést körvonala
zó írása A művészet dehumanizálódása (1925),
amelyben a szerző a modern művészetet állítja
szembe a régi, elsősorban romantikus művé

szettel. (Ortega a "romantika" és a "realizmus"
terminusokat tág értelemben használja: a "ro
mantikus" az érzelemmel gazdagon telített mű
vekre, a "realista" pedig a részletező, színes, va
lóságos miliőt imitáló művészetre vonatkozik.)
Az "új művészet", azaz a modern, 20. századi
művészet ellenére van a tömegnek, mert nem
képes azt befogadni, és ez irányban nem is na
gyon hajlandó erőfeszítéseket tenni: a régebbi,
főleg romantikus művek sokkal közelebb állnak
hozzá, mivel könnyebb azokat átélnie és befo
gadnia. A modern művészetet csak egy törpe
kisebbség, egy szellemi elit képes élvezni, mely-



nek tagjai Ortega szerint bizonyos értelemben
maguk is művészek, amennyiben szemléletük.
világlátásuk. érzékenységük művészi. "Az új
művészet (... ) lényegét tekintve népszerűtlen,

sőt népszerűségellen es - írja. - A közönség
ből bármely mű, amely ebben a szellemben fo
gant, különös társadalmi reakciót vált ki, szinte
automatikusan. Két részre osztja a közösséget;
egy korlátozott számú kisebbségre, ahol kedve
ző fogadtatásra talál, illetve egy megszámlálha
tatlanul nagy többségre, amely ellenséges vele
szemben. (Most figyelmen kívül hagyjuk a
sznobok kétes értékű faunáját.) Vagyis a műal

kotás társadalmi hatóerő, két egymással szem
ben álló csoportot hív életre, s a sokaság alakta
lan masszáját két különböző fajtára osztja fel,
illetve különíti el."

Ortega szerint a modern művészettel szem
beni társadalmi ellenállásnak a gyökere a mű

vészet újszerű felfogásában keresendő. A mo
dern művészet "dehumanizálja" a művészet

tárgyát, a műalkotást megtisztítja az érzelmek
től, így az emberi komponenst a minimálisra
csökkenti. A romantika művészetekényelmessé
tette a befogadót, mert az érzelmeket közvetle
nűl ábrázolta és átélhetővé tette, a közönségnek
nem kellett önálló esztétikai véleményt formál
nia. Ezzel szemben a modern művészet ezt
megköveteli tőle. A modern művészet fontos is
mérve a humor és az irónia, olyannyira, hogy
még önmagát (mármint a művészetet magát) is
ironikus fenntartással kezeli. Igy elvész a mű

vész vátesz-szerepe és a műalkotás patetikus
jellege, a művészet jelentéktelenné válik, de az
által, hogy ezt folytonosan hangsúlyozza, jelzi
önnön tudatosságát. A "dehumanizálódás" fo
galma természetesen nem jelenti az ember töké
letes eltűnését a műalkotásból, csak központi
szerepe szűnik meg, és ábrázolása sokszor átté
telessé. jelzésértékűvé válik. Míg például egy
romantikus festményen a ház és az előtte fekvő

sétány a maga konkrétságában, jól felismerhe
tően jelent meg, addig az "új művészet" mind
ezt csak utalásszerúen, absztrahálva fogja meg
jeleníteni - ha egyáltalán megjeleníti.

Az új zenéró1 című esszében (1921) Ortega az
új, modern zenére alkalmazza a fentebb vázolt
befogadásesztétikai koncepciót. Véleménye sze
rint (s ez a vélemény természetesen vitatható) a
romantikus zene esztétikai szempontból alacso
nyabb rendű, mint a modern zene. Míg az előb

bi közhelyes érzelmeket fejez ki magas szintű

kompozícióban. addig a modern zenében a tisz
ta esztétikum tűnik elő, a mű nem próbál meg
érzelmeket megjeleníteni. Ez az érzelemmentes
ség - amely persze nem teljes, és nem is azt je
lenti, hogya befogadónak ne lehetnének a zene.
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hallgatása közben bizonyos érzelmei - azt
eredményezi, hogya modern zene, mint példá
ul Sztravinszkij vagy Debussy hallgatásakor a
befogadó kifelé figyel, nem befelé. Ez azt jelenti,
hogya hallgató lelkében lejátszódó folyamato
kat nem közvetlenül a zene irányítja, mint a ro
mantikus zene esetében, így a hallgató magára
a zeneműre tud koncentrálni. Ezzel szemben a
romantikus zeneműnél a befogadó teljesen a
zene hatása alá kerül, és befelé figyelve arra re
zonál, hogy lelkében milyen hatásokat vált ki a
hangzás. A zene szinte csak ürügyül szolgál
arra, hogy a befogadó alámerülhessen lelkének
eldugott járataiba. Vagyis a modern zene Ortega
szerint azért értékesebb esztétikailag és művé

szileg, mint a romantikus, mert nem a tudat
alattira próbál közvetlenül befolyást gyakorol
ni, hanem tiszta esztétikumot hordoz.

Noha Ortega gondolatai az új zenéről érde
kesek és újszerűek, s nagyrészt ma is érvénye
sek, mindazonáltal néhány kitételével aligha
nem lehetne vitatkozni. Vitathatónak tűnik

például az az állítása, hogya modern zene érté
kesebb, mint a romantikus vagy régi zene, vala
mint az is, hogy Beethovent könnyebb befogad
ni, mint egy modern zeneművet, például
Debussyét, akinek zenéje az azóta eltelt idő so
rán klasszicizálódott, s befogadása már kevésbé
jelent problémát a mai zenehallgató számára.

A Gondolatok a regényró1 című esszében
(1925) Ortega történeti áttekintést ad a regény
mint műfaj alakulásáról, és felvázolja a modern
regény lehetőségeit. A regény kialakulásakor
(körülbelül a 17. században) nem vált el egy
mástól jó és rossz regény, illetve az újdonság
varázsa miatt minden regény jónak hatott. Ez a
helyzet a regény hanyatlásának, vagy változá
sának időszakában (azaz a 20. század első har
madában) megváltozik: a témák kimerülőfélben

vannak, a jó és rossz regények élesen elkülönül
nek egymástól, és sokkal nehezebb jó regényt
írni. Mindazonáltal, ha valaki megfelelő témát
talál és azt megfelelő kompozícióba rendezi, sok
kal jobb regényt - akár remekművet is - írhat,
mint a műfaj kialakulásának időszakában. A re
gény változásának legfóbb jellemzője az, hogy a
fordulatos cselekményről a hangsúly a szerep
lők, a jellemek ábrázolására tevődik át, maga a
téma pedig szinte jelentéktelenné válik. Ortega
Dosztojevszkijt hozza fel példaként, aki hosszú
fejezeteken keresztül írt le egy-két nap időtarta

mú cselekményt, azt viszont a végletekig részle
tezve, kiszínezve. A regényidő és a cselekménye
megváltozott viszonyát fejezi ki Ortega frappáns
állítása, mely szerint "a regény lomha rmífaj".

Cervantes, Dickens, Stendhal, Dosztojevszkij
és Proust azok a szerzők, akik Ortega szerint a



regény fejlődésirányátkijelölik: az Ő műveikben

találja meg a szereplök olyan lélektani ábrázolá
sát, amely végül a modem regény kialakulásához
vezethet. Az írónak egy zárt világot kell felépí
tenie, hasonlót egy vidéki kisváros mindennapi
életéhez, egy, a valóságos világtól teljesen elkü
lönült kvázi-valóságot, mely szinte rabul ejti az
olvasó képzeletét. A regény, s főképpen a mo
dem regény a szereplők mindennapi életének,
tevés-vevésének. lelki működésének részletező

leírásával képes elvarázsolni az olvasót. s kisza
kítani őt a hétköznapi életből. A műfaj jövőjét il
letően Ortega alapvetően optimista: "A regény
műfajának legígéretesebb jövőjét én nem »cse
lekmények«, hanem érdekes lelkek kitalálásá
ban látom."

A Mi a színház? című előadást Ortega 1946
ban tartotta Madridban. Megközelítése és gon
dolatmenete igen eredeti és szórakoztató, s ezen
az sem változtat, hogy az utóbbi évtizedek so
rán a színház alakulástörténete más irányt vett.
A "színház" szó első jelentéseként magát az
épületet jelöli, melyben a színjátszás zajlik. Má
sodik jelentése: egy olyan hely, ahova el kell
mennünk. Ebből az egyszerű és pragmatikus
megállapításból bomlik ki a tárgy filozófiai ve
tülete, ugyanis ha egy olyan teret képzelünk el,
ahová el kell mennünk, akkor ez azt is jelenti,
hogy ki kell lépnünk szokásos mindennapi éle
tünk keretei kőzül, és egy illuzórikus világba
kell átlépnünk. Itt kapcsolódik a gondolatmenet
a regényről írottakhoz: annak is egy kvázi-való
ságot kell létrehoznia, mely a befogadót kisza
kítja a mindennapi, valóságos életből és időből.

Filozófiai értelemben ez a színház lényege: egy
olyan látszat-világ létrehozása, ahol kilépve sa
ját hétköznapi időnkből egy időtlen szórakozás,
egy felhőtlen kikapcsolódás részesei lehetünk.
Ilyen értelemben a színház Ortega szerint alap
vetően játék, melynek meghatározott keretei,
szabályai vannak, melyek különböznek a való
ság szabályaitól. A színjátszás résztvevőiközött
vannak hiperaktívak, ezek a színészek. és van
nak akik hiperpasszívak, ezek a nézők. A két
fél, a színjátszók és a nézők, vagyis a befogadók
együttműködéséből jön létre az az illuzórikus
világ, mely ideig-óráig elszakíthatja a nézőt a
hétköznapoktól.

Ritkán érintett témát dolgoz fel Az Elmélke
dés a képkeretró1 (1921) című rövid esszé. A kép
keret nemcsak ráirányítja a figyelmet a benne
foglalt képre, hanem el is határolja azt a külvilág
tól, a faltól. melyen lóg, és ezzel ablakot képez a
külső világ és a kép kőzőtt, melyen át rálátha
tunk a kép belső világára. Legjellegzetesebb ke
retfajta az aranykeret. mely hosszú évszázad
okon át uralkodó volt, és ezt Ortega szerint
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annak köszőnhette, hogy erős csillogásával
semmiféle tárgyra nem emlékeztet, így a legal
kalmasabb anyag és szín a festmény tökéletes
elszigetelésére, kiszakítására a környezetéből. A
szerző ebben a látszólag másodlagos jelentősé

gű művészeti tárgyban is a "kint" és a "bent",
az illúzió és valóság dichotómiájának problé
máját veti fel a műalkotás befogadásával kap
csolatban.

A Kommentár Platon Lakomájához című esszé
szintén 1946-ban jelent meg. Mielőtt Ortega rá
térhetett volna a tulajdonképpeni kommentá
lásra, a szöveg félbeszakad. Ebben az (elég
hosszú) bevezető szakaszban filozófiai problé
mákat fejteget, mint például a lét szó jelentései
egészen az ógörög kortól kezdve, vagy a dolgok
szó jelentése, amely szintén jelentésváltozáson
ment át az ókori Görögországban a Kr. e. 6. szá
zad környékén. Az olvasásról két ellentmondá
sosnak tűnő állítást tesz Ortega: ,,1) Minden be
széd hiányos - kevesebbet mond annál, mint
amennyit akar. 2) Minden beszéd terjengős 
többet ad értésünkre annál, mint amennyit
szándékozott."

Szerb Antal ekképp méltatja Ortega kima
gasló esszéírói képességeit: "Esszéi nagyszerű

en eltalálják a helyes középutat filozófia és líra
közt, az értelem és az érzelem latin harmóniá
ban egyensúlyozódik ki benne." Ortega stílusa
erősen retorizált, plasztikus képekben gazdag,
gyakran metaforikus. Szemléletes példákkal il
lusztrálja mondandóját, amely gyakran költői

képek, hasonlatok formáját ölti magára. Ez az
írásmód, a szerző terminológiája szerint inkább
romantikus, mint modern, mindenesetre igen
élvezetes, és megkönnyíti a befogadó dolgát.

Sajnos nem mondható el ugyanez a magyar
fordításról, melynek hiányosságai olykor meg
nehezítik, néha pedig szinte lehetetlenné teszik
a szöveg megértését. Nehézkes, rosszul szer
kesztett mondatok, nyelvi és stiláris hibák még
a manapság szokásosnál is gyakrabban fordul
nak elő a szövegben. (Illusztrációképpen a 39.
oldal egy mondatát idézem. "Ugyanakkor pél
daszerűen tűnik elő az a nagyközönséget uraló
nehézség, hogy látását e fordított perspektívá
hoz igazítsa.") A szerkesztés is számos kívánni
valót hagy maga után: egyik legfóbb hibája,
hogy az idegen nyelvű szövegrészek, címek
nagyrészt lefordítatlanul maradtak. Ortega
esszéi, melyek a mai olvasó számára is érdeke
sek és tanulságosak, ennél alaposabb szöveg
gondozást érdemeltek volna. (Ford. Csejtei De
zső, Juhász Anikó és Scholz László; Nagyvilág,
Budapest, 2005)
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