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1. Az abszolút bizonyossághoz való viszonyról
M o d e r n , m o d e r n i z m u s , m o d e r n i t á s , m o d e r n s é g , korai és késői
modernitás, pre- és posztmodern kategória-kavalkádjában hazánkban Jürgen
Habermas
modernség-koncepciója adaptálódott. Mellette a nyolcvanas
években előszeretettel használták a Kuhn-féle paradigmaváltás terminust, ma
pedig a Jauss-féle hermeneutikai paradigmatikus megközelítés, a Lyotard-féle
narratíva, valamint a Foucault-féle episztemé és diskurzus terminológia vált
divatossá (Bókay Antal, Az irodalomtudomány
alapjai. Szombathely, 1992.
27-30). Akármelyik nyelven beszélünk, más-más terminológiai körben, de
mégis mindegyik ugyanarról szól: azaz milyen az a tágabb kontextus,
látásmód, az életet átfogó szemléletmód, amelybe mint metanarratívába a
műalkotásról szóló szöveg elhelyezhető, legyen az naiv olvasati, irodalomtörténeti, irodalomelméleti, esztétikai vagy művészetfilozófiai megközelítésű.
Az abszolút bizonyosság problémaköréről szólva a habermasi teóriát
használtam fel (Habermas, Modernitás - egy befejezetlen tervezet. 1981. In:
A posztmodern. Gondolat, 1992. 167-82). Habermasnál a modernitás egy több
évszázados kulturális szakasz, mely a reneszánsztól kezdődően fokozatosan
bontakozik ki, és valójában a XVII. századtól napjainkig beszélhetünk
átfogóan a modernitásról. A három évszázadot egyaránt jellemzi, hogy az
értelemteremtő Isten helyébe, az élet transzcendens „narratívája" helyébe az
immanens valóság „narratívája" lépett - itt Lyotard fogalmát használtam (F.
Lyotard, A posztmodern feltétel - beszámoló a tudásról. 1979. 12-32). A
modernitáson belül - Habermas szerint - elkülöníthető egy kezdeti, mint
premodern korszak (XVIII-XIX. század), egy csúcskorszak, mint modern vagy
modernizmus (XX. század elejétől a 60-as, 70-es évekig) és egy kései, az
előbbi kettőt egyaránt megkérdőjelező modernitás-korszak, mint posztmodern,
azaz a j e l e n ü n k . A p r e m o d e r n látásmódot a kialakuló m o d e r n i z m u s
f e l b o m l a s z t j a a XX. század elejére. így megkérdőjelezi a premodern
diadalmas észemberének univerzális, az egész létet átfogó, leíró, mindent
megmagyarázható szemléletét, a cél-racionalitást, a stabil értékrendeket, a
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közösségi történelmi haladásban való hitet, megkérdőjelezi az emberi
megismerés igaz voltát, az objektivitásra törekvő t u d o m á n y o s s á g o t .
Magyarországon a XX. század elején a premodern és a modernizmus határán
a kultúrobjektivációk - hasonlóan Európa más térségeihez - az individuum
magára maradottságát r e f l e k t á l j á k . Hirtelen m i n d e n b i z o n y t a l a n ,
megfoghatatlan, szubjektív és relatív lesz. A fő kérdések századunk elején így
fogalmazódnak meg: van-e a dolgoknak objektív lényege, az megismerhető-e,
létezik-e az abszolút bizonyos, vagy csak az irracionális, a szubjektív, az
intuitív, a relatív van? Magyarországon, a XX. század első felében, az
abszolút bizonyossághoz való viszony minősíti a gondolatrendszereket, így a
művészetfilozófiai, esztétikai, irodalomelméleti gondolkodást is.
Az abszolút bizonyossághoz való viszony elemzése és összehasonlítása
az abszolútum-állító és az abszolútum-kereső esztétikai modellek meglétét
igazolja: korunk abszolútum-tagadó szellemiségének nézőpontjából. Ez
utóbbin azt értem, hogy napjainkban az univerzális és objektív igényű
művészetfilozófia helyett a szubjektív szintézisen alapuló szemlélet a
meghatározó, akár a hermeneutikára, akár a dekonstruktivizmusra, a
recepcióesztétikára vagy a perszonalizniusra gondolunk. Az abszolútum-állító
és -kereső, - egyszóval abszolutizáló esztétikák - gondolatrendszerének
struktúrája leírható, modellezhető. Itt ezt most csak kijelenthetem, de
igyekeztem más esztétikatörténeti írásaimban bizonyítani is. Többek között
két könyvemben: „Abszolútum
a művészetfilozófiában
századunk
első
felében" (1994), és a „Szép eszéről, szép lelkéről... Tanulmányok a fiatal
Fülep Lajosról és művészetfilozófiájáról"
(1995). Az abszolútum-állító
művészetfilozófusok - mint például a két világháború közötti magyar
esztétikatörténeten belül Pitroff Pál, Brandenstein Béla, Schütz Antal, Pauler
Ákos - spekulatív, deduktív módon a művészet pragmatikus kötöttségét
nélkülözve a neotomista filozófián belül maradva építették fel teóriájukat. A
felvetődött ellentmondásokat, paradox tényeket kívülről, a keresztény Istenben
mint abszolútumban oldották fel, objektív szintézisre törekedve. Pauler Ákos
kivételével metafizikus esztétikát alkottak meg, a középpontban a műalkotás
létmozzanata, ontológiai státusa állt. Az esztétika önállóságát tételező Sík
Sándor, a fiatal Fülep Lajos és a fiatal Lukács György abszolútum-keresése
egy olyan modellt hozott létre, amelyben egyaránt benne van az abszolútumállítás és -tagadás mozzanata is. Nézzük meg például ebből a szempontból a
Sík Sándor-i koncepció egészét! Sík Sándor élményközpontú esztétikájában a
művészetfilozófián belül maradva több lényeges esztétikai problémát a szubjektum nézőpontjából old meg. Azonban az így felfedett, a szubjektumközpontúságból adódó esztétikai dualitásokat, bizonytalanságokat, bizonyíthatatlanságokat univerzalitásra törekvő gondolkodásmódja képtelen elfogadni,
így esztétikáját hirtelen lezárja egy neotomista filozófiával, az abszolútum mint Isten - minden ellentmondást feloldó létét állítva. Ezért nevezhető ez a
koncepció alapvetően abszolútum-keresőnek, hiszen magában rejti az
abszolútum-tagadás és az abszolútum-állítás mozzanatait is.
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2. Teória és élet, ismeret és műalkotásélmény
Az esztétikában vagy az irodalomelméleti szempontú műelemzéseknél az
egyik
állandósult probléma az, hogy hogyan egyeztethető össze a
műalkotásról nyert ismeret, az elméleti tudás magával a müalkotásélménnyel
és az ezen alapuló esztétikummal. Többen úgy vélik, így például Hauser
Arnold is (Hauser Arnold, A művészettörténet filozófiája. 1978. 15-34), hogy
a művészet bármely tudományos vizsgálata a müvészetélmény elveszítésével
fizet az általa nyert ismeretért. Hasonlóképpen Susan Sontag, Az értelmezés
ellen (1964) című esszéjében szintén a műelemzés, az interpretálás ellen
érvel, mivel az mintegy „kényelmesebbé" teszi, megszelídíti a művet. Tehát
úgy tűnik, hogy a műalkotásról szerezhető tudományos igényű ismeret és a
műélmény kizárják egymást a fenti vélemények szerint, vagy legalábbis
oppozícióban állnak.
Ha ezt az esztétikai és részben irodalomelméleti vonatkozású problémát
felemeljük egy átfogóbb narratívába, egy filozófiai szintre, akkor hasonló
ellentmondást, szétszakítottságot tapasztalhatunk a filozófiai teória felállítása,
valamint a megélt gondolat gyakorlata között. Az alapkérdés: lehet-e úgy élni,
ahogy gondolkodni? Esztétikai terminológiára áttéve ezt a kérdést, így hangzik:
megmarad-e műélmény életszerűsége, az esztétikum, miközben a műről
teoretikus ismereteket szerzünk? A görög filozófusok a 'theória' szón még teória
és élet, teória és tett egységét értették, azaz úgy élhettek, ahogy gondolkodtak.
Valamint a műalkotás-ismeret és a műélmény sem állt szemben egymással, mivel
e kettő összhangja a művészet életintegrativitásából származott, mivel ma már
elképzelhetetlen m ó d o n a mindennapi élet szerves egységet alkotott a
művészettel. Tehát, teória és élet, műélmény és müismeret összhangban állt.
Többen Kr. előtt a VI. századra teszik a teória és az e szerint való létezés, az e
szerint való élet széthasadását. Hogy pontosan mióta kérdezzük ebből a
széthasadottságból fakadó, ismétlődő kérdéseinket, nem tudom. De azt igen,
hogy még mindig a megoldhatatlan metafizikai kérdéseink között tartjuk számon
azt, hogy át lehet-e élni a teóriát, van-e megélt gondolkodás, vagy csak az élet, a
gyakorlat és a teória, az eszme kettészakítottságában gondolkodhatunk?
Ismételten esztétikai terminológiára áttéve ezt a kérdést: lehet-e egyensúly az
életszerű műalkotásélmény, az esztétikai élvezet és a műalkotásról nyert
elméleti, tudományos ismeret között? Vagy a kettő mára már széthasadt? Mert
ma már oly erős a megértési válság a befogadó és a műalkotás között, hogy
szükségünk van ismeretekre, de ezek megszerzése során az esztétikai élmény
szertefoszlik? Érdemes egy pillanatot vetni ismét a görög filozófiára, de most
már a Kr. előtt VI. század utáni állapotra, élet és teória széthasadottságának
egyik epizódjára. Az biztos, hogy az első, historikus nyomot hagyó, kudarcot
valló filozófus ezen a téren Kr. e. 395-ben az a Platón volt, aki megírta az Állam
című könyvét, és azzal Szicíliába, Dionüsziosz uralkodóhoz ment, hogy
megvalósíthassa teoretikus elméletét az uralkodó államában. Azonban az
uralkodó úgy felbőszült a platóni teória hallatán, hogy nemhogy nem akarta
megvalósítani ezt, hanem bosszúállásképpen Platónt a rabszolgapiacon adatta el.
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Képzeljük el Platónt, amint ott áll a napon, nyakában egy 'írástudó' feliratú
ormótlan táblával, és azon emészti magát, hogy miért is juttatott az Állam
könyvében a rabszolgáknak olyan méltatlan helyzetet. Hiszen ha a könyveben
legalábbis felszabadította volna a rabszolgákat, akkor most kedvezőbb
helyzetben lehetne, mivel bízhatna a megélhető teóriájában. Visszatérve a
históriához, tudjuk, hogy arra járt egy szokratikus filozófus, Anmkerisz, aki
'megvásárolta' Platónt, és így az szabadon visszatérhetett Athénba. Platón a pénzt
elküldte Annikerisznek, azonban ő nem fogadta el. Majd Platón ezen vásárolta
meg az Athén melletti Hérosz Akadémosz nevü árnyas ligetet, amely mintegy
900 évig adott helyet a bölcselkedő sétáknak, vitáknak.
Ha a filozófia történetében alaposabban körbenézünk, két jelenség
biztosan nem kerüli el a szemlélő figyelmét. Az egyik, hogy számtalan
gondolkodó egész élete maga is bölcselkedés azzal az antikvitásból
eredeztethető szándékkal, hogy nagyszabású elméletét meg akarja élni,
valósítani a hétköznapi, reális életben. Azaz megélni, átélni a teóriát. A
fentebbi példa nyomán talán Platónnal kezdhetnék a hosszú felsorolást,
akiknek ez nem sikerült, folytatva Giordano Bruno, Morus Tamás, Galilei
nevével, akik közül többen belehaltak a teória megélésének a szándékába. Az
újkortól a gondolataikat megélni szándékozó filozófusokra már kegyesebb
halál várt, mégpedig az őrület, mint Nietzschére vagy Schopenhauerre.
A másik jelenség, amit a laikus szemlélő észrevehet a filozófia
történetében az az, hogy a teória életintegrációja sorozatosan kudarcba
fulladt. Úgy akartak élni, ahogy élni nem lehetett. Bár tapasztalhattuk, több
esetben a teória életképtelensége a 'csak akkor és ott' lehetetlenségén múlott.
A teória praxissá tévő szándék, az átélhetőség igénye mögött észre kell
vennünk az elveszett, de homályosan még létező életintegráció vágyát. Az
átélhetőség igénye talán abból a mitologikus-kultikus korból maradt ránk,
amelyben művészet és filozófia, teória és élet, műélmény és müismeret még
nem szekularizálódott, nem hasadt szét, amikor még mindegyik tökéletesen
integrálódott az életbe. Ősfilozófia, mítosz és művészet antropomorf
homogenitása, egysége felbomlott ugyan, de a tudás az egységről, a vágy ez
irányban megmaradt (Poszler György, Eszmék, eszmények, nosztalgiák. 1989.
466. 507-12). Sík Sándor Esztétikájában e szekularizáció, a széthasadottság
visszavételére tesz kísérletet; művészet, filozófia, tudomány és vallás
egységében gondolkodva, abszolutizáló, élmény-esztétikát alkotva. Egyben
folyamatosan bizonyítva azt, hogy a müismeret, a műlakotás 'tudása' és az
élmény összetartozása és összhangja az esztétika hajtóereje. Célja, hogy úgy
nyerhessünk művészetfilozófiai ismeretet a műalkotásról, hogy közben ne
veszítsük el a műélményt. A Sík Sándor-i esztétika életszerű, mert az
esztétikai élményen alapuló, valamint a műalkotással dialogikusságra törekvő
teória. Több más vonatkozás mellett ez az életszerűség és élményközpontúság, a műalkotás és befogadó közötti dialóguson alapultság teszi
aktuálissá a Sík Sándor-i elfeledett teóriát.
Ezt a célt szolgálja metodológiája is. Ma érvényes fogalmainkkal' a Síkfele esztétika a deduktív, spekulatív teóriából közelítő vagy a csak induktív,
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kísérleti, lélektani esztétikai irányzatok csoportjának egyikébe sem sorolható.
Egy komplexebb szemlélet érvényesül benne, egy induktív-deduktív-induktív
spirális módszer. így a Sík Sándor-i esztétika praktikus alapja nem devalválja a
teoretikus megállapításokat, sőt inkább érthetővé, egyértelműbbé teszi a
koncepciót; stílusában pedig könnyeddé és élvezetesen olvashatóvá. így nyernek
kétszeres pragmatikus alapot irodalomesztétikai gondolatai is. Hasonlóképpen a
mai irodalomelméleti irányzatokhoz, Sík Sándor irodalomesztétikai gondolatai
inkább egy müalkotáshasználati modellt közvetítenek, mintsem egy deduktív,
csak teoretikus gondolati képződményt.
Sík Sándor mindig szem előtt tartja, hogy a műalkotásról szólva sosem
mondható ki az egy igazság, mindig csak az éppen aktuális nézőpontból látott
oldalát mutatja meg az adott műalkotás. Hogy ez mennyire érvényes
meglátás, bizonyítható azzal is, hogy az elmúlt másfél évszázadban
irodalomesztétikai irányzatok sokasága követte
egymást, és tudjuk, hogy
egyik sem tartalmazza az egy igazságot a műalkotásra vonatkozóan, de
ugyanakkor egyik sem hamis a maga rendszerén belül. Sík Sándor szavait
idézve e gondolathoz „Az esztétikai elméletek tanulsága" című részből: „Úgy
tetszik nekem, hogy a nagy, korszakos esztétikai rendszerek többé-kevésbé
mind megtaláltak valamit az esztétikum mivoltából. Mind igazak és helyesek,
mert mindegyikben van igazság. Korlátja valamennyinek csak az, ami Lucifer
történetlátásáé Az ember tragédiájában: nem adhatnak mást, mint mi
lényegük; egy szempontból nézik a vizsgált jelenséget, egyetlen ismert máshonnan ismert - szempontból. Minthogy pedig az esztétikum más, mint
más jelenségek, egy ilyen máshonnan merített szempont csak a feléje fordult
oldalát, a vele rokon részeit világíthatja meg, nem az egészet. így aztán, bár
mind igazat mondanak, valamennyien együtt sem adhatják a műre vonatkozó
egész igazságot, mert ez nemcsak több, de más is, mint az ő szempontjuk."
(Sík Sándor, Esztétika. Universum Kiadó. Szeged. 1990. 23. A továbbiakban:
Esztétika=E.)
3. A bizonyítható tudományos ismeret nem az esztétikai ismeret
kritériuma
Sík Sándor egy másik gondolatát emelem ki a továbbiakban: a művészi
alkotás lényege épp abban rejlik, hogy mindig egyéni (alkotásban, befogadásban
egyaránt), és így mindig utánozhatatían, megismételhetetlen marad. Sík Sándor
ezt felismerve többször is hangsúlyozza: a műalkotásokról ismereteink többsége
csak egyéni módon állítható, de nem bizonyítható. A bizonyosság, a bizonyítható
ismeret nem az esztétikai ismeret, hanem a tudományos ismeret kritériuma,
mivel az esztétikai ismeret a műalkotás intuitív átélésén, élményén alapul,
melynek egyedüli objektív mércéje maga a mű.
Az elmúlt ötven év kedvezőtlen ítélete, tudomásul nem vétele a Sík-féle
esztétikát illetően feltehetően összefügg azzal is, hogy Lukács György is aki az 50-es, 60-as, 70-es évek esztétikai gondolkodását alapvetően

