
Horkay Hörcher Ferenc

Arány, harmónia, megfelelés

Roger Scruton az építészeti és a politikai rend kapcsolatáról

Bevezetés

Ha az arány és a mérték fogalmának művészetelméleti használa-
tára vagyunk kíváncsiak, a zene és az építészet különösen fontos 
művészeti ágaknak tekinthetők  A zene és az építészet ugyanis 
szemmel láthatóan közeli kapcsolatot ápol a matematikával, il-
letve a geometriával  Az én szándékom ebben a tanulmányban 
viszont az, hogy arra világítsak rá, milyen értelemben mutat túl 
a matematikai belátásokon az arány, a mérték, a harmónia fo-
galmának használata a művészetelméletben  A matematika és 
a művészetek viszonya mellett ugyanis e fogalmak a moralitás 
és a művészetek átfedési pontjain is előkerülnek  Persze nem 
a moralizáló, és főleg nem a doktriner művészet érdekes ilyen 
szempontból, vagyis nem a moralitás matematikája  Inkább arra 
vagyok kíváncsi, hogy a művészettel kapcsolatos ítéleteinkben 
mennyire támaszkodunk a moralitás nyelvére, s a moralitás 
nyelvén belül épp az arány fogalmára  De az is érdekel, hogy 
ha ez az átfedés jelentősnek mondható, milyen következtetések 
adódnak ebből a művészetek sajátos természetére vonatkozóan  

Ha arra a kérdésre keressük a választ, miként jelenik meg az 
arány és a mérték fogalma a morálfilozófiában, valószínűleg so-
kaknak elsőként Arisztotelész neve jut az eszébe  Hiszen a helyes 
cselekvés megtalálásnak módjára vonatkozó arisztoteliánus taní-
tásban kulcsszerepet játszanak a fentebb kiemelt fogalmak  Ám a 
jelen dolgozatban nem Arisztotelész lesz a kulcsszereplő, hanem 
egy kortárs brit filozófus, a nemrég elhunyt Sir Roger Scruton  
Filozófiájában Scruton – nem függetlenül egyébként Ariszto-
telésztől – mélyrehatóan elgondolkodott moralitás és építésze-
ti gondolkodás kapcsolatán  Azt szeretném megmutatni, hogy 
ilyen irányú gondolkodásának miért s milyen értelemben fontos 
összetevője az arány, a harmónia fogalma  De azt is szeretném 
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megmutatni, hogy számára ez még nem a vége a gondolatme-
netnek  Egy további fogalomra is szüksége van – ez pedig a meg-
felelés (appropriateness). Úgy gondolom, valójában a megfelelés 
fogalmával tudja a brit filozófus igazán érzékletessé tenni, ho-
gyan látja és milyen értelemben tételezi fel (és milyen értelemben 
zárja ki) az építészet és a moralitás szoros kapcsolatát  

Az alábbiakban először Scruton építészetelméleti gondol-
kodásának forrására szeretnék röviden kitérni  Amellett fogok 
érvelni, hogy az eddigi szakirodalom nem fordított elég figyel-
met arra a tényre, hogy Scruton doktori kutatásait a cambridge-i 
Peterhouse College-ban folytatta  Itt pedig az a David Watkin 
volt rá meghatározó hatással, aki építészettörténészként maga is 
részese volt a Peterhouse jobboldali értelmiségi körének  Watkin 
neoklasszicizmust pártoló építészeti gondolkodása igen közel áll 
Scrutonéhoz, az antik és neoklasszikus építészeti gondolkodás 
mint kiindulópont és mérce az ő történeti narratívájában is kulcs-
fontosságú volt  Ráadásul Watkin történeti vizsgálódásai alapján 
ugyanolyan éles kritikát fogalmazott meg a kortárs építészettel 
kapcsolatban, mint amilyenre később Scruton vállalkozott  

Scruton és Watkin kapcsolatának elemzése után az építé-
szettel kapcsolatos esztétikai ítélőképesség és a morális ítélőké-
pesség összefüggéseiről szeretnék szólni  E tekintetben Scruton 
kétségkívül leginkább Kant filozófiai rendszerére támaszkodik, 
de számára az is fontos, hogy az ítélőképesség fogalmának meg-
vannak az antik filozófiai előzményei  Az antik vonatkozásokra 
figyelve térek rá Scruton Alberti-elemzésére, amely a reneszánsz 
híres aránytanára vonatkozóan fogalmaz meg fontos állításokat  
Ezt követően pedig az építészet politikai filozófiájának keretében 
esik majd szó a megfelelés fogalmáról, amikor amellett fogok ér-
velni, hogy ebből a nézőpontból látható be a megfelelés fogalmá-
nak a scrutoni gondolkodásban betöltött szerepe 

Scruton és Watkin

Meglátásom szerint az angol filozófusról szóló elemzésekben 
nem hangsúlyozzák kellőképp azt a tényt, hogy Scruton doktori 
hallgatóként kapcsolatba került kora meghatározó konzervatív 
szellemi műhelyével, a Peterhouse Rightnak nevezett körrel  Ez a 
kör a Cambridge-i Egyetem Peterhouse nevű kollégiumához kö-
tődött  A kör tagjainak többsége a kollégium oktatója volt, vagy 
azokhoz csatlakozott  Elősorban történészek voltak, vezetőjük 
Maurice Cowling volt  De hozzájuk tartozott egy építészettörté-
nész is, David Watkin  

Nos, Watkin igencsak mély benyomást gyakorolt a dokto-
ri kutatásain dolgozó Roger Scrutonra, aki e kötődésről a The 
Classical Vernacular című könyvében adott hírt: itt jelent meg Da-
vid Watkin nagy vihart kiváltó Morality and Architecture (1977) 



című könyvéről írt elemzése 1 Ám kettejük együttgondolkodá-
sát még jobban kidomborítja, a mesternek Scruton esztétikai 
gondolkodásában betöltött szerepét még jobban megvilágítja a 
Watkin emlékére összeállított kötetben megjelent David Watkin 
and the Classical Idea című dolgozata, illetőleg az a gyászbeszéd, 
amelyet Scruton Watkin halála alkalmából mondott 2 Scrutonra 
először is Watkin személyisége: stílusa, viselkedés- és öltözkö-
désmódja hatott  Aztán az a kapcsolat, ami Watkint a katolikus 
egyházhoz, s annak meghatározó személyiségéhez, Monsignor 
Alfred Gilbeyhez kötötte  Ezt írja a filozófus a Watkin szellemi 
mentorának számító Gilbey vallásos felfogását jellemezve: „azt 
tanította, hogy körülöttünk mindenen a káosz uralkodik, és hogy 
első kötelességünk, hogy rendet teremtsünk e káosz helyett – 
amilyen rend egyáltalán lehetséges –, legyen bár az spirituális, 
morális vagy esztétikai természetű” 3 Mint látható, már e kato-
likus egyházi vezető is épp abban a kategóriarendszerben gon-
dolkodik, amelyről az alábbiakban szó lesz – a rend és a káosz 
viszonyáról, spirituális, morális és esztétikai vonatkozásban egy-
aránt  Ezért egyáltalán nem érdektelen részlet, hogy Watkinnak 
épp Gilbey volt a lelki vezetője, míg Scruton számára a nála há-
rom évvel idősebb Watkin szolgált példaképként 

De miben állt Scruton és Watkin együttgondolkodása? Scruton 
filozófus volt, esztétikai témában kutatott már doktori tanulmá-
nyai során is, míg Watkin építészettörténészként tevékenykedett, 
s épp ekkor kapott végleges állást a – mint említettem, konzer-
vatív szellemiségű – kollégiumban  Watkint jellemezve Scruton 
az öltözködés és az építés között vont párhuzamot  Szerinte té-
vesen állították a modernista és posztmodern építészet teoreti-
kusai, hogy a klasszikus építészet a díszeivel túlöltöztet, s ezért 
le kell vetkőztetni az épületeket, ahogy azt D  H  Lawrence-től 
tanulták  Valójában minden épület szükségszerűen öltözetet vi-
sel, a kérdés csak az, hogy jól (correctly) van-e öltöztetve az épü-
let, vagy ízlésünket sértő (offensive) stílusban  A helyesen felöl-
töztetett épület példáit Watkin számára Terry és Simpson művei 
adták  Ezen építészek alkotásai „udvarias és közösségi szellemű 
magatartást” tanúsítanak  Az általuk képviselt neo-klasszikus 
építészet pedig a rend, a méltóság és a kellem irányába mozdul 
el, „egy olyan építészet felé, amely nem akar kiemelkedni, ha-
nem beleillik, udvariasan elfoglalja helyét a város árnyékában” 4

1 Scruton, Roger: David Watkin: Morality and Architecture, in Scruton, Roger: 
The Classical Vernacular. Architectural Principles in an Age of Nihilism, Carcanet 
Press, Manchester, 1994, 123–130 

2 Scruton, Roger: David Watkin and the Classical Idea, in Salmon, Frank: The 
Persistence of the Classical. Essays on Architecture Presented to David Watkin, 
Philip Wilson, London, 2008, 56–69; Scruton, Roger: Professor David Watkin 
Eulogy, 24th September, 2018, KingsLynn, Norfolk, www roger-scruton com 
(Utolsó letöltés: 2020 10 20 )

3 Scruton: David Watkin and the Classical Ideal, i  m  (Sajnos, a tanulmányból 
csak oldalszám nélküli részletek állnak rendelkezésemre )

4 Uo 
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A Scruton által itt használt nyelv (udvariasság, közösségi 
szellem, rend, méltóság, kellem, beleillés) valójában a cicerói 
„decorum” morálfilozófiai nyelve, amely viszont maga az antik 
görög gyakorlati filozófiára és erénytanra épül 5 Scruton nagyon 
is tudatosan használja ezt a klasszikus erénytani szótárat, amikor 
a klasszikus építészeti ideált jellemzi, amelyet számára Watkin 
hozott közelebb  A klasszikus vitruviusi hagyományokra épülő 
építészetelmélet maga is a morálfilozófia nyelvéből alakult ki, 
ahogy a művészetekkel és az irodalommal kapcsolatos esztétikai 
ítéletek nyelvhasználata is 6 Ezért Scruton valójában nem újít ez-
zel a nyelvhasználattal, hanem visszatér ahhoz a gyakorlathoz, 
amely a reneszánsztól kialakult diskurzust jellemezte  Amikor 
Scruton a klasszikus építészeti elveket ismerteti, világossá teszi, 
hogy a klasszikus város újkori megjelenése nem azt várja tőlünk, 
hogy tógában jelenjünk meg az utcáin, de bizonyos viselkedési 
mintákat mégiscsak diktálni tud  Az utcák megjelenése és rendje 
az utcán közlekedőket is befolyásolja, elvárásokat fogalmaz meg 
velük szemben, és irányítja magatartásukat  „A tömeg, amely 
ezeken az utcákon közlekedik, az udvariasságot szabálynak te-
kinti”, szemben a modern várossal, amelynek épített környezete 
nem fogalmaz meg ilyen igényeket az ott közlekedőkkel szem-
ben  Scruton épp e hiányt teszi szóvá, amikor arról beszél, hogy a 
kortárs város „ítélőképesség (judgement) nélküli város”, amelyet 
nem lehet köztérnek (public space) nevezni, mivel pusztán ma-
gánterületek összessége, amelyek hátukkal fordulnak egymás 
felé, tehát szóba sem állnak egymással 

Scruton az esztétikai és a politikai ítéletről

Az eddigiekből úgy tűnhetne, Scruton és idősebb társa, akivel 
a hetvenes évek elején együtt gondolkodtak a témáról, valami-
fajta moralizáló kritikát fogalmaztak meg a kortárs építészettel 
kapcsolatban  De nem erről van szó, hanem bizonyos értelem-
ben épp ezzel ellentétes dologról  Amikor Watkin saját témave-
zetőjét, a kor nagy építészettörténeti és -elméleti szaktekintélyét, 
Nikolaus Pevsnert megtámadta a Morality and Architecture lapja-
in, valójában épp a moralizálás hibáját rótta fel neki  E gyakorlat 
helyett ő inkább a stílus és a moralitás fogalmainak megkülön-
böztetése mellett tör lándzsát  A stílust saját keretei között kell 
megítélnünk, a moralitás ehhez képest viszont külső szempont  
Erre a megkülönböztetésre azért van szükség szerinte, mert az 
esztétikai minőség autonóm, önálló értékvilág, s ennek megítélé-

5 Kapust, Daniel: Cicero on Decorum and the Morality of Rhetoric, European 
Journal of Political Theory, 2011, 10(1) 92–112 

6 Vitruvius építészetelméleti szótárának mai összefoglalása: Lefas, Pavlos: On 
the fundamental terms of Vitruvius’s architectural theory, Bulletin of the Ins-
titute of Classical Studies March, 2010, 44(1):179–197 
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sét nem bízhatjuk külső nézőpontra, legyen bár e külső nézőpont 
a hegeli történetelmélet vagy a marxizmus gyakorlati morálja  

Másfelől Scruton saját könyvének, az 1979-ben kiadott The 
Aesthetics of Architecture-nek épp a már említett morálfilozófiai 
nyelvhasználata adja az igazán sajátos jellegét  Igaz, nem amellett 
érvel, hogy az esztétikai ítélet és a morális ítélet azonosak lenné-
nek  Inkább az a célja, hogy megmutassa az alapvető összefüggést 
a klasszikus stílusok és egy bizonyos életforma, valamint ezen élet-
forma s az emberi kiteljesedés egyfajta víziója között, vagyis a gya-
korlati filozófia és a klasszikus stílusok leírásának nyelve közötti 
átfedéseket  Visszakeresi a két terület (stílus és moralitás) közös 
szókincsét  És nincs ebben ellentmondás  A két álláspont – hogy 
egyrészt a művészetekkel kapcsolatos diskurzusban kerülendő a 
direkt moralizálás, s hogy másrészt a moralitás nyelve nagyon is 
jól hasznosítható, sőt, valószínűleg nélkülözhetetlen a művésze-
ti alkotások esztétikai megítélésekor – nemcsak nem mond ellent 
egymásnak, hanem kiegészíti, feltételezi egymást 

A moralitás nyelvének kölcsönzése Scruton szerint kife-
jezetten hasznosnak bizonyul az építészeti értékek megítélé-
se kapcsán  Talán ezzel is magyarázható, hogy The Aesthetics of 
Architecture című könyve végén maga is külön fejezetben elemzi 
az építészet és a moralitás viszonyát  Az alábbiakban ezzel fog-
lalkozva próbálom kibontani, milyen jelentőséget tulajdonít az 
ítélőképesség fogalmának Scruton  

Bár hivatkozásként csak egy lábjegyzet árulja el, Scruton 
Arisztotelész filozófiájából indul ki e kérdés tárgyalásánál  Az 
elméleti és a gyakorlati ész közötti különbségtételt ősi megkü-
lönböztetésnek nevezi, tényleges forrásaként Arisztotelész Niko-
makhoszi etikáját határozza meg  De amikor tovább viszi a gon-
dolatot, az érzés és a cselekvés megkülönböztetésére alkalmazva 
azt, akkor is arra hivatkozik, hogy Arisztotelész is elfogadta vol-
na a megkülönböztetést 

Scruton azt állítja, a filozófiai esztétika legnehezebb kérdése 
a kritikai ítélet objektivitásának problémája  Szerinte a kritikai 
ítélet a helyes és a helytelen (right and wrong) ügyében dönt az 
építészetben, s az ízlés szubjektivitása nehezen kétségbe vonha-
tó  Ám a két állítás a következőképp hozható összehangba: az 
ízlés szubjektív, abban az értelemben, hogy egyéni tapasztalat az 
alapja, de objektívvá tehető, ha a mellette felhozható érveket is 
felsorakoztatjuk, amelyek viszont mások számára is érvényesek 
és hozzáférhetőek 

Ezen megfontolások alapján a következő meghatározást kap-
juk a kritikai ítélettel kapcsolatban: „A kritikai ítélet egyfajta gya-
korlati érvelés, amely abból áll, hogy igenlünk vagy kritizálunk 
egy tapasztalatot, tárgyának megfelelőségére vagy nem megfele-
lő mivoltára tekintettel ”7 A kritikai ítélettel kapcsolatban rögtön 

7 Scruton, Roger: The Aesthetics of Architecture, Princeton University Press, Prince-
ton, 1979, 237.
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a gondolatmenet elején előkerül Kant kritikai rendszere, azon be-
lül pedig mind az etikai, mind az esztétikai értekezése  Scruton 
mindkét mű esetében ugyanazt a problémát látja az objektivitás 
vonatkozásában  Ám értelmezésében még a morális ítélet eseté-
ben is lehetséges az objektivitás – amennyiben figyelembe vesz-
szük, hogy egy helyes morális ítélet igenis megvitatható, s ezért 
érvényesnek tekinthető minden racionális lény számára  

A nehézséget az jelenti, hogy sem az esztétikai, sem a morá-
lis ítéletalkotás esetében nem tudunk úgy eljárni, hogy előzete-
sen megállapítjuk a helyesség szabályait, majd azokat a konkrét 
esetre alkalmazzuk  Ehelyett a morális döntések esetében azt az 
utat járhatjuk, hogy az erényes embert keressük, s az ő cseleke-
detét tekintjük helyesnek  Persze, az ítéletalkotás folyamatában 
arra is szükség van, hogy meg is értsük az erényes embert, mert 
csak ha ez sikerül, akkor tudjuk majd döntési helyzetben elkép-
zelni, ő az adott helyzetben hogyan járna el, s csak így lesz majd 
az erényes ember cselekvésünk zsinórmértéke  Márpedig az eré-
nyesség eszménye nem szubjektív, hanem racionálisan igazol-
ható, hiszen – a természetjog tanítása szerint – morális ítéleteink 
érvényességére vonatkozó helyes érvelésünket racionálisan nem 
lehet elutasítani  

Amikor Scruton az arisztotelészi és a kantiánus gyakorlati 
filozófiát összekapcsolva a morális döntés kérdésében az előre 
lefektetett normáknak való megfelelés helyett az erényes ember 
példájára helyezte a hangsúlyt, valójában azt állította, hogy he-
lyes morális döntésünk társiasságunk függvénye  Csak ha képe-
sek vagyunk megérteni annak a gondolkodásmódját, aki a közjó 
érdekében cselekszik – márpedig mi másért cselekedne az eré-
nyes ember? –, akkor válhatunk képessé a helyes morális dön-
tések meghozatalára  Vagyis a helyes cselekvés valójában annak 
megtalálása, hogy miként tudunk megfelelni az implicit társa-
dalmi elvárásoknak, vagyis azoknak az elvárásoknak, amelyek-
nek a többség esetleg nincs is tudatában, mégis, amikor cselek-
szik, igyekszik ezek szerint cselekedni 

A scrutoni gyakorlati bölcsesség tehát nem a morális hérosz-
szá válást követeli meg az egyéntől – szemben Kant elméletével, 
amely sokszor olyasmit követel, amire, ha józan ésszel belegon-
dolunk, egyikünk sem lehet képes  Scruton viszont a józan ész 
szavára való odafigyelésre tanít; azt az érzéket gyakoroltatja be, 
amelynek segítségével képessé válunk a másik ember nézőpont-
jába való belehelyezkedésre  Másképpen szólva, abban segít ez a 
gyakorlati racionalitás, hogy megtaláljuk helyünket – a nekünk 
megfelelő helyet – a társadalomban, a minket körülvevő emberi 
világban 

Bár mást ítél meg, az esztétikai ítéletnek ugyanez a logikája 
a kanti harmadik kritika szerint  Az ítélőerő (Urteilskraft), amit 
a mű korábbi változatában Kant maga is egyszerűen ízlésnek 
(Geschmack) nevezett, nem a helyes, hanem az esztétikailag érté-
kes, a szép vagy a fenséges kiválasztását végzi el  A kanti ítélőerőt 
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Baeumler vezette vissza a iudicium kora modern fogalmára, Ba-
umgartenen, Gottscheden és Königen keresztül Graciánig 8 Eb-
ben a kora modern német diskurzusban Baeumler szerint „[a] 
kritika fogalmát az a definíció írja körül, amely szerint a kedély 
ítélő ereje, ha jó állapotban van, képes megkülönböztetni a szé-
pet a rúttól, a kellemest a kellemetlentől” 9 Ez a hagyomány az 
antik morálfilozófiát újjáélesztő reneszánszig is visszavezethető, 
s a gondolat alapját az udvari kultúrára jellemző társas viselke-
dés kifinomultabbá válásával kapcsolatos belátások adják, ahogy 
erre Elias utal  A kantiánus formában filozófiai mélységűvé vált 
gondolatmenet lényege, hogy a szépség megítélésekor a képze-
lőerőnkre kell támaszkodnunk, s azt kell elképzelnünk, hogy a 
kifinomult ízlésű ember, a kritikus hogyan ítélné meg az adott 
jelenséget vagy objektumot  Vagyis az erényes ember helyére a 
kifinomult ízlésű ember állt, de a viszonyunk hozzá, s az ítélet-
alkotás folyamata szerkezetileg nagyon hasonló  Itt az erényes 
embert, ott a kritikust tekintjük standardnak, ám az általa meg-
testesített érték nem önmagában válik állandó referenciaponttá, 
hanem az érdekel bennünket, hogy az ilyen döntési képességgel 
rendelkező ember hogyan döntene a helyünkben egy-egy adott 
esetben  Ha képzelőerőnk elég jó munkát végez, s el tudjuk kép-
zelni az adott helyzetet immár az ideális kritikus nézőpontjából, 
ezzel lényegében kulcsot kapunk a megfelelő esztétikai ítéletal-
kotáshoz  

Végül még egy fontos dolgot érdemes leszögezni  Scruton 
ugyan hangsúlyozza a kétféle (esztétikai és morális) ítélet párhu-
zamosságát, hasonló szerkezetét, s amellett száll síkra, hogy esz-
tétikai ítéletünknek morális vonatkozása is van, ám egyáltalán 
nem gondolja mindkét irányból átjárhatónak a moralitás és az 
esztétikai ítélet közti válaszfalat  Kerülendőnek tartja azt, amit ő 
moralizálásnak tart  Szerinte a kapcsolat többé-kevésbé egyirá-
nyú: míg az esztétikai értékek sejtetni tudnak valamit a morális 
érzékből, a morális értékek egyáltalán nem sejtetnek semmit esz-
tétikai megtestesítésük mikéntjéről 10 Azt a gyakorlatot, amely 
a morális elvekből próbálja levezetni a stíluskövetelményeket, 
esztétikai standardokat, tévedésnek tartja  Watkinhoz hasonló-
an az esztétikai szféra autonómiája mellett tör lándzsát, mivel 
úgy véli, a külsődleges elvárások megfogalmazása a művészet, 
így az építészet doktriner és ideologikus befolyásolását jelenti, és 
sérti ezek fejlődésének belső logikáját  

 8 Baeumler, Alfred: Az irracionalitás problémája a XVIII. századi esztétikában és lo-
gikában Az ítélőerő kritikájáig, ford  V  Horváth Károly, Enciklopédia Kiadó, 
Budapest, 2002 , 96ff 

 9 Uo  97 
10 E gondolatot az Aesthetics of Architecture 253  oldalán fejti ki Scruton 
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Scruton Albertiről

Scruton elképzelése önmagában még túl általánosan hangzik, s 
talán nehezen is értelmezhető  Ezért aztán megpróbálta konkrét 
példákon is igazolni azt  Ezek közül most az Albertiről szóló írá-
sára vetünk egy pillantást 11 A reneszánsz humanista építészet-
teoretikus és építész Leon Battista Alberti példája alkalmasnak 
tűnt számára annak bemutatására, hogyan gondolkodott a rene-
szánsz idején egy építész, aki gyakorlati tapasztalatokkal is ren-
delkezett  Ekkor még nem létezett autonóm esztétikai diskurzus, 
a szépről való beszéd eleve morális és metafizikai keretek között 
mozgott 

Az eredetileg 1977-ben publikált, majd a The Classical 
Vernacularban újra közzétett dolgozat elején a filozófus leszöge-
zi, hogy Alberti megmutatta, milyen „mély és nehezen megha-
tározható az a kapcsolat, amely a hogyan építsünk? és a hogyan 
éljünk? kérdése között fennáll” 12 Szerinte az 1443-ban elkezdett, 
és 1452-ben befejezett De re aedificatoria olyan szerző munkája, 
aki a klasszikus értelemben vett filozófus (még ha nem is éppen 
rigorózus gondolkodó) volt, de a művet saját archeológiai és fi-
lológiai kutatásainak tapasztalata alapján írta  Bizonyos értelem-
ben a gyakorló építész-építő reflexióit tette közzé, vagyis – antik 
olvasmányai mellett – gyakorlati tapasztalatokból próbált elvi 
következtetésekre jutni 

Scruton szerint az a hagyományos kép, amely szerint Alberti 
püthagoreus alapon magyarázza a szépséget, az arányok tanára 
koncentrálva, a zene és az építészet analógiáját alkalmazva, ha-
mis, de legalábbis egyoldalú  Az a szépségmeghatározás, ame-
lyet Alberti ad, s amelynek lényege, hogy rész részhez fűződő or-
ganikus kapcsolatából adódik a harmónia, persze régóta ismert 
– például Dante Vendégségéből (Convivio, 1, v )  Ám szerinte ez az 
őt ért hatások egyike csak, mondhatni Alberti gondolkodásának 
leginkább középkorias eleme  De nem ez az elképzelés – amely 
meghatározta úgy a gótikus katedrálisok építészetét, mint a ke-
resztény újplatonizmus gondolkodásmódját – adja Alberti gon-
dolkodásmódjának igazán fontos részét  Scruton elismeri, hogy 
az építészetnek a zenével való összevetése Alberti számára is 
fontos, s ez már implikálná az arányok kérdésének matematikai 
alapokra helyezését  Ám szerinte Alberti igazából nem matema-
tikai alapon magyarázza az arányok jelentőségét az építészet-
ben  E matematikai alapok keresése helyett helyesebbnek látja, 
ha Alberti szótárára, az általa használt nyelv fontosabb kifejezé-
seire fordítjuk figyelmünket 

Itt van mindjárt az az első látásra nehezen érthető tény, hogy 
az arány fogalmára nincs Albertinek egyetlen, bevett kifejezé-

11 Scruton, Roger: Alberti and the Art of the Appropriate, in Scruton, Roger: 
The Classical Vernacular. Architectural Principles in an Age of Nihilism, Carcanet, 
Manchester, 1994, 85–95 

12 Uo  86  
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se (például proportio)  Scruton szerint a folytonosan hivatkozott 
concinnitas mellett számos más kifejezést is találunk szövegében, 
mint amilyen az aptus, commodus, decens, dignus, integer, nume-
rus, proprius etc  Ezek mindegyikében megjelennek olyan jelen-
tésegységek, mint a megfelelő, a mérték szerinti (measured) és a 
helyes  

Az egyes épületekkel kapcsolatos esztétikai ítéletünk kialakí-
tása során olyan gondolkodási folyamaton megyünk keresztül, 
amelyben a megfelelő (appropriate) és az illő (fitting) játssza a leg-
nagyobb szerepet  A megfigyelés során arra figyelünk, hogy az 
épület egyes részletei között milyen jelentéses vizuális viszony 
áll fenn  Vagyis arra, hogyan magyarázza az egyik részlet a má-
sikat  Ehhez az Alberti-féle elképzelés szerint arra van szükség, 
hogy kialakuljon bennünk megfigyelőként az „alkalmas (apt) és 
jelentéses részlet” iránti érzékenység  

Scruton nem habozik újraértelmezni Alberti szépségdefiníció-
ját sem, amelyet így fordít: „azon részek harmóniája (concinnitas), 
amelyeket az értelemre támaszkodva úgy illesztettek össze, hogy 
nem lehet semmit hozzájuk adni, elvenni belőlük vagy változtat-
ni rajtuk anélkül, hogy el ne rontanánk viszonyukat” 13 Scruton 
szerint ez a definíció sem pusztán a részek közötti, matemati-
kailag megragadható összefüggésre utal  A concinnitas fogal-
ma ugyanis arra vonatkozik, ami kellemteli (graceful) és ízléses 
(decorous), és ennek megállapítása olyan spontán ítéletalkotás 
eredménye, amely az általunk nyert érzéki benyomásokon ala-
pul  Vagyis Alberti nem a szépség egy bizonyos tulajdonságáról 
beszél, amkor meghatározza azt, hanem a szépérzékre, s az ezen 
érzék működtetéséhez szükséges gondolatokra és észlelésekre 
hagyatkozik  

Scruton felhívja figyelmünket arra, hogy ez a szépérzék (sense 
of beauty) nem azonos a szubjektív benyomással, a romantika ál-
tal emlegetett efemer személyes élménnyel  A szépérzék a rene-
szánszban ugyanis elválaszthatatlan a racionális diskurzustól  
Ahogy Alberti fogalmaz: „a valamely dolog szépségéről általad 
hozott ítélet nem puszta vélekedés szülötte, hanem az elmébe 
ültetett titkos vita és megbeszélés eredménye” 14 

Azáltal, hogy a racionális megfontolás is részét képezi az íté-
letalkotásnak, világossá teszi Alberti, hogy a korrespondencia 
nemcsak a vizsgált tárgy részletei között áll fenn, hanem a külső 
és belső, az épület és az azt megfigyelő szemlélő között is  Hiszen 
az illeszkedés megítélésének eredete az emberi természetben ke-
resendő  Ám amikor erre a szubjektum-objektum harmóniára 
felhívja a figyelmet, Scruton a wittgensteini privátnyelv-érvelés 
alapján azt is mondja, hogy az esztétikai ítélet ily módon kö-

13 6. könyv, 2. fejezet, 93–94. 
14 9. könyv, 5. fejezet: „Ut vero de pulchritudine iudices non opinion; verum animis 

innata quaedam ratio efficiet.” A fordítás alapja: Gorringe, T. J.: The Common Good 
and the Global Emergency: God and the Built Environment, Cambridge University 
Press, Cambridge, 56. 53. lj.
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zössé, nyilvánossá (public) is válik  Hiszen a szemlélő racionális 
megfontolásai közösségének közös javai  De ráadásul nemcsak 
a befogadó oldaláról válik közössé az esztétikai érték, hanem az 
alkotó, az építő oldaláról is  A tervezőnek ugyanis az a felada-
ta, hogy az építmény és minden részlete számára megtalálja „a 
megfelelő helyet, a pontos arányt, az alkalmas diszpozíciót és a 
harmonikus rendet” 15 Ezek a jelzők pedig nem tisztán esztétika-
ilag értelmezendők, hanem a társadalmi megítélés közvetítői is 

Amikor Scruton azt hangsúlyozza, hogy Alberti számára még 
nem érhető el egy tisztán esztétikai jelentéstartományú szótár, 
akkor azt is mondja, hogy az ítéletalkotás leírásához kénytelen 
a gyakorlati érvelés nyelvét és logikáját is alkalmazni  Scruton 
példája a concinnitas kifejezése  Ez a fogalom, egyik legtöbbször 
visszatérő eleme esztétikai mondandójának, alapvetően morá-
lis jelentésű kifejezés  Scruton Ciceróra utal, akinek Szónok című 
művében a kifejezés a hang édességét és meggyőzőerejét jelenti  
Szerinte, ennek megfelelően, a reneszánsz szerző Della Famiglia 
című munkájában is a civilizált viselkedés harmóniájára és bá-
jára utal  Ily módon, amikor Alberti a fogalmat az építészettel 
kapcsolatban használja, általa az adott tárgynak nemcsak eszté-
tikai értékét, hanem morális jelentőségét is ecseteli  A fogalom az 
esztétikai ízlés és a gyakorlati érvelés között közvetít, a dolgok 
kinézete és morális mibenléte között hoz létre átfedést  

Scruton erős tétellel fejezi be Albertiről szóló elemzését  Azt 
állítja, hogy amikor Alberti azt várja el, az épület megjelenése 
értelemmel teli (intelligible) legyen, azt is elvárja, hogy e megje-
lenés harmonizáljon az élet más (építészeti és nem építészeti) te-
rületeivel is  Ennek alapján pedig úgy látja, Alberti érzékelte az 
esztétikai ítélet azon dimenzióját, amely mindennapi életünkön 
belül jelöli ki a megítélt tárgy helyét  Hogy ezt az erős állítását 
megpróbáljuk értelmezni, végül a megfelelés fogalmára kell ki-
térnünk 

A megfelelés (approriateness) fogalmának 
város- és politikaelméleti alkalmazása

Kezdeti megállapításunk szerint Scruton tagadja, hogy az eszté-
tikai érték középpontjában álló arány, harmónia fogalma tisztán 
matematikai eszközökkel megragadható volna  Szerinte „az az 
elképzelés, amely szerint az »arány« jelentése valamilyen mate-
matikai paradigma révén megragadható lenne, végül szükség-
szerűen alig több mint naivitás” 16 Az építészettel kapcsolatos 
arányfogalmat hiba lenne túlságosan pontosan meghatározni  
Albertire utal, aki szerinte egy egész fogalombokrot próbált kö-
rülírni, amelybe, mint emlékszünk, olyan kifejezések tartoznak, 

15 Idézi Scruton: Alberti, i. m. 93. 
16 Scruton: The Aesthetics of Architecture, i. m. 69.

 arány, harmónia, megfelelés 83



mint a „harmónia, illés, megfelelő részlet és rend”  Mint láttuk, 
ezek a fogalmak korábban, például Cicerónál, a morális diskur-
zusban szerepeltek, s itteni használatuk az esztétikai ítélet és a 
morális ítélet közötti szerkezeti hasonlóságra utal  

E gondolatmenet utolsó lépéseként most azt szeretném meg-
mutatni, hogyan tágítja ki az arány, a harmónia, a rend fogalmát 
Scruton az épületről először az épület és befogadója viszonyára, 
majd az épület és épített környezete viszonyára, végső soron a 
város egészére  E gondolatmenetet az Építészet és a polisz című 
tanulmánya alapján rekonstruálom 17 A dolog érdekességét az 
adja, hogy itt az építészetteoretikus Scruton találkozik a politika-
filozófus Scrutonnal, s ez mindkét énjének mondanivalóját meg-
győzőbbé teszi 

A megfelelés (appropriate) kifejezés elemzése során Scruton 
megmutatta, hogy ki kell lépnünk a tárgyon belüli részletek vi-
szonyrendszerének elemzési köréből  Először a befogadó eszté-
tikai tapasztalatára és annak racionalizációjára utalt, majd ezen 
keresztül a társadalmi közös standardra e fölött az ítélet fölött  
Az említett tanulmányban viszont elhagyja az egyes épületet, 
s a politikai közösség letelepedésének narratív keretében teszi 
vizsgálat tárgyává a megfelelést mint esztétikai elvárást  Ezzel 
egyben átlépi a választóvonalat az építészet és a városépítészet 
között, vagy úgy is mondhatjuk, hogy lebontja a köztük emelt 
mesterséges válaszfalat, azért, hogy a két diskurzust összekap-
csolja, megmutassa kölcsönös kitettségüket egymás logikájának  

A letelepedés erős kockázatot jelent a nép túlélésére vonat-
kozólag, ezért a döntéshez isteni segítségre van szükség  A kivá-
lasztott letelepedési hely ezért szent hellyé fog válni  A letelepe-
dési hely megszentelt jellegével kapcsolatban Scruton név szerint 
is hivatkozik Durkheimnek a közösségi vallási életre vonatkozó 
befolyásos munkájára, de érzékelhető e gondolat mögött Fustel 
de Coulanges Az antik városállam című könyvének hatása is 18 
Scruton erős tétele szerint „az építészet elsődleges formái ezért 
megszenteltek” 19 A városépítés kiindulópontja ezért a szent 
hely, az antik görög templom építészete, de Mózes ószövetségi 
történetét is felidézi, aki a Sinai hegyen nemcsak a népe rendjét 
meghatározó isteni törvényeket kapta meg, hanem az építendő 
templom tervét is  De a közösség és a megszentelt hely viszo-
nyát Scruton tovább elemzi  Úgy látja, egy letelepült közösséget 
két kötelék tart össze: a tagság köteléke, amely alapvetően vallási 
alapú, és a rítus, az ima és az istentisztelet formájában nyilvá-
nul meg, valamint a törvény  Az egyik a közösségi, a nyilvános 
szféra, a másik az egyén privát szférája rendjét határozza meg  

17 Scruton, Roger: Architecture and the Polis, in Scruton: Vernacular, i  m  85–95  
18 Émile Durkheim: A vallási élet elemi formái, L’Harmattan, Budapest, 2004 , 

Fustel de Coulanges: Az ókori község, Budapest, A Magyar Tudományos Aka-
démia Könyvkiadó Hivatala, 1883  (Repr  Az antik városállam címen, ELTE, 
Eötvös Kiadó, 2003 )

19 Scruton: Vernacular, i  m  105 
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Scruton szerint az isteni megszenteltség által védett közösség 
megteremtésén túl az antik városállamban a személy eszméje 
is megszületett  Ez utóbbi az emberi élet olyan formája, amelyet 
törvény szentesít  A közösségi és az egyéni szféra építészeti meg-
jelenése a középület és a magánház megkülönböztetése  Ám az 
egész várost alapvetően a templom mint egyszerre földrajzi és 
metafizikai központ rendezi el  A fenti kettősség nyomán aztán 
lassan elkülönül a vallási és a szekuláris életforma  A megszen-
telt hely otthonosságérzetet kölcsönöz a város egészének, hiszen 
a templom lépcsőin fellépve, majd az oszlopsoron át a szentély-
be belépve, minden teljes jogú polgár megközelítheti az isteni 
lakhelyet  A templom a közösség központja, hiszen maga köré 
gyűjti az egész közösséget, amelynek tanácskoznia kell a közös-
séget érintő kérdésekről  Ezzel kezdetét veszi a városi politika, 
természetesen a döntő kérdéseknél kikérve az isten véleményét, 
de a polgárok közösségére bízva mind a döntést, mind annak 
végrehajtását  

A templom és a köréje telepedett város viszonyrendszerében 
Scruton háromféle szintjét különbözteti meg a harmónia érvé-
nyesülési lehetőségének  Egyrészt az eredeti harmónia az, ame-
lyik megteremtette a közösség egységét, s amely e közösséget 
isteneihez kötötte  Vonatkoztatott harmóniának nevezi a törvény 
és a politika harmóniáját, ahogy istensége védelmében növeke-
désnek indul a városi közösség  Végül a harmadik szint a (város)
építészet tényleges szintje: e tekintetben a város egyes részlete-
inek viszonyát is meghatározza a rend és a szimmetria  E szint 
végső építőeleme az épület klasszikus alkotórésze, az egyszerű 
oszlop, lábazatával és architrávjával  E szinten jön létre az a vi-
zuális harmónia, amely a másik két szintet tárgyiasítja és tartóssá 
alakítja  

Összefoglalás

A templom, mint láttuk, az egész város foglalata  Nemcsak tér-
ben, hanem időben is összefogja a közösséget  A közösség ugyan-
is minden polgárt (más megközelítésben minden lakost) magá-
ban foglal, és nemcsak a ma élők nemzedékét, hanem a holtakat 
és a meg nem születetteket is  Az antik polisz építészete, majd 
az ezek nyomán kibontakozó európai városépítészet ezt a tér- és 
időbeli távlatosságot tudja érzékelhetővé tenni  A templom, az 
előtte nyíló tér, s a térbe futó utcák rendje szilárd és áttekinthető, 
értelmes vázat ad a közösség életének, amelyet persze annak tag-
jai rendeznek be, ezáltal adva életet a holt anyagnak  A közösség 
rendjén, hierarchiáján keresztül jutunk el a templom magasából 
az utolsó házikóig, az építészeti remekművek fennkölt oszlop-
rendjétől egy olyan beleértett rendig (implied order), amely a min-
ta-könyvek révén öröklődött nemzedékről nemzedéke, s kulcsot 
adott arra, hogyan tehető otthonossá a magánházak építészete, 
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a párkányzatok és szegélyek, valamint a hagyományos homlok-
zati megoldások alkalmazása révén  Scruton számára a rend e 
három dimenziója (a megszentelt hely, a politikai közösség és az 
építészeti elemek strukturált harmóniája) adja a város esztétiká-
ját, biztosítja a helyes arányok megtalálását s azt az otthonosság-
érzetet, amely rávezet bennünket annak kimondására, hogy ez a 
hely valóban megfelelő, valóban a mi otthonunk 
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