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Előszó
A rút esztétikája? Miért is ne? Az esztétika fogalmak nagy csoportjának gyűjtőnevévé vált, amely három osztályra bontható.
Ezen osztályok közül az első a szép eszméje, a második a szép létrehozása, azaz maga a művészet, harmadik osztálya pedig a művészetek rendszere, a szépség eszméjének művészeten keresztül és
meghatározott médiumon belül történő ábrázolása. Az első osztályba sorolandó fogalmakat hajlamosak vagyunk „a szép metafizikája” cím alatt összefoglalni. A szép eszméjével való foglalkozás
azonban elválaszthatatlan a rúthoz kapcsolódó vizsgálódástól. A
rút fogalma a szép negatív ellentéteként tehát az esztétika részét
képezi. Nincs még egy tudomány, melynek feladatkörébe utalhatnánk, így tehát helyénvaló a rút esztétikájáról beszélni. Senki
sem csodálkozik, ha a biológia a betegséggel, az etika a gonosszal,
a jogtudomány a jogtalansággal, a vallástudomány pedig a bűnnel
foglalkozik. „A rút elmélete” kifejezés a tudományos genealógia
szempontjából azonban kevéssé körvonalazható. A téma kifejtésével kell igazolnunk a címválasztást.
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Azon fáradoztam, hogy a rút fogalmát mint a szép és a komikus közti átmenetet a kialakulásától addig a kiteljesedéséig
bontsam ki, amely már sátáni alakban jelenik meg. Mintegy feltárom a rút kozmoszát, kezdve az első kaotikus ködfoltjaitól,
amorfiájától és aszimmetriájától egészen a legintenzívebb formációkig, melyek végtelen sokféleségben jelennek meg a szép – karikatúra okozta – szétzilálódása miatt. A torz képtelenség formátlansága, szabálytalansága és deformitása alkotja az átalakulás önmagában következetes sorának különböző fokozatait. Megkíséreltem rámutatni, hogy a szép miként lesz pozitív előfeltétele a
rútnak, amely a fenségest közönségessé, a tetszetőst visszássá, az
eszményit pedig karikatúrává torzítja. Sorra vettem a legkülönfélébb népek valamennyi művészetét és művészeti korszakát, hogy
a fogalmak fejlődése olyan megfelelő példákon keresztül tisztázódjon, amelyek akár eme nehéz téma jövőbeni kutatóinak is
hasznos anyagként, tájékozódási pontként szolgálhatnak. Remélem, hogy ezzel a munkával, melynek tökéletlenségeit véleményem szerint én magam ismerem legjobban, egy ez idáig roppant
módon érezhető hiányosságot orvosolok, mivel a rút fogalmát

7

korábban csupán elszórva és mellékesen vagy nagy általánosságban tárgyalva említették, ami magában hordozza annak veszélyét,
hogy értelmezése szerfelett egyoldalú meghatározások alapján
történjen.
Még ha a jó szándékú, önmagát képezni kívánó olvasó
mindezt elismeri is, felmerülhet benne a kérdés: szükséges-e egy
ennyire kellemetlen és irtóztató tárggyal ilyen behatóan foglalkozni? Kétségtelenül, hiszen a tudomány az utóbbi időben újra
és újra érintette ezt a problémát, amely ezért feltétlenül megoldást
kíván. Természetesen nem óhajtok semmi olyat leszögezni, miszerint én megtaláltam volna a választ. Ahogyan más téren, úgy itt is
megelégszem azzal, ha az olvasó csupán annyi elismeréssel adózik
nekem, hogy legalább egy lépést tettem előre. Gondolkozhatunk
erről a tárgyról ekképp is:
Fagylalnak a mélység rémei
S ne kisértse ember az isteneket
És sohase vágyjék látni a szörnyet,
Amit ők kegyes éjbe s iszonyba födtek.ii

Amennyiben így gondolja az ember, olvasatlanul félreteheti a rút
tudományát. A tudomány maga azonban csak saját szükségszerű-
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ségét követi. Előre kell haladnia. Charles Fourier a munkamegosztásról elmélkedve meghatározott egy típust, melyet „travaux
de dévouement”-nakiii nevezett. Ennek a feladatnak az elvégzésére
nem eredendő belső indíttatás, hanem egyfajta értő belenyugvás
készteti az egyént, mivelhogy felismeri eme fáradozás szükségességét a közjó érdekében. E kötelesség teljesítésére teszek itt kísérletet.
De valóban ennyire elrettentő ez a téma? Valóban nem tartalmazna fénypontokat? Nem rejlik benne valamiféle építő jelleg
a filozófusok és a művészek számára? Meggyőződésem, hogy
igenis rejlik, hiszen a rútság csupán a szépség és a komikum között elhelyezkedő fogalomként ragadható meg. A komikus nem
jöhet létre a rútság alkotórésze nélkül, melyet felold és újraformál
a szépség szabadságában. Vizsgálódásunknak ez a mindenben felsejlő, derűs végkimenetele kárpótlást nyújt majd némely fejezet
tagadhatatlanul kellemetlen voltáért.
A tanulmány során egy ponton szabadkoztam, amiért oly
gyakran példákban gondolkodom. Ám ez nyilvánvalóan szükségtelen is volt, aminthogy minden esztéta, még Winckelmann, iv
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Lessing, Kant, Jean Paul,v Hegel és Vischer,vi valamint maga
Schiller is, aki pedig a példák takarékos használatát javasolja,
ugyanígy járt el. Mellesleg az anyagnak, melyet példaként történő
alkalmazás céljából több év során felhalmoztam, nagyjából mindössze a felét használtam fel, megállapíthatom tehát, hogy igen takarékos voltam. A példák kiválasztásakor mindenekelőtt a sokoldalúságra törekedtem, nehogy használatukkal, amint valamennyi
tudomány történetében előfordul, az általános érvényűség korlátolt felfogását erősítsem.
A mód, ahogyan ezzel az anyaggal foglalkozom, kissé maradinak, talán túl aprólékosnak tűnhet. A modern szerzők figyelemre méltó idézési módot találtak ki maguknak: úgynevezett
macskakörmöket használnak, de hogy hol találták az idézetet, rejtély. Már egy név feltüntetése is túlzás számukra. Már-már pedánsnak tűnnek, ha az író neve mellé a könyv címét is odaírják.
Kétségtelenül kicsinyes volna mindig minden köztudott vagy lényegtelen dolgot pontos utalással alátámasztani. Azonban a kevésbé ismert, ritkán érintett, a köztudottól távol eső és még vitatható idézetek jóval pontosabb adatok feltüntetését igénylik, hogy
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az olvasó, amennyiben úgy kívánja, maga is összevethesse azokat
egymással, és bírálhasson az idézethez kapcsolódó gondolatok segítségével. Az elegancia sohasem lehet tudományos tárgyalás
célja, csupán egyik eszköze, s a többi eszköz között is csak alárendelt szerepet játszhat. Az alaposság és a bizonyosság mindig fölötte kell, hogy álljon.
Ijedten tapasztalom most, a nyomdai munkák befejeztével,
hogy a példák közül igen sok közelmúltban megjelent művekből
származik, mert emlékezetemben természetesen ezek élnek legfrissebben, és mert élénken foglalkoztatnak annak az érdeklődésnek köszönhetően, amelyet ezen művek szerzőinek irányában
táplálok. A szerzők azonban, kik közül többen személyes barátaimnak számítanak, nem veszik-e rossz néven ezt, nem gondolnake majd rám keserűséggel? Amennyiben igen, az nagyon fájó
volna. A tiszteletre méltó érintetteknek azonban mindenekelőtt
meg kell kérdezniük maguktól, hogy meglátásom igaz-e. Ha az,
semmiféle kárt sem okozok nekik. Jóindulatú feddésem gyengéd
voltából, illetve ahol kiérdemlik, illő dicséretemből látják majd,
hogy baráti érzésem irányukban mit sem változott. Tisztán em-
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lékszem, hogy megállapításaim legtöbbjét levél formájában közöltem velük, így tehát nem csodálkozhatnak, ha nyomtatott formában is ezeket képviselem. Ezt a rövid magyarázatot el is hagynám, ha nem tudnám tapasztalatból, mennyire ingerlékenyek a
modern elmék, mily kevéssé tűrik, ha ellentmondanak nekik,
mennyire rettentően dicséretre vágynak jó szándékú kioktatás helyett, és milyen metszők a kritikában, ha az mást ér, míg ők maguk
a kritikusoktól mindenekelőtt és legfőképp szimpátiát és odaadást, egyszóval csodálatot követelnek.
Úgy gondolom, művem nem csupán iskolák falain belül,
de szélesebb körben is olvasható lesz. Csupán a tárgy természete
szab majd bizonyos határt ennek az olvashatóságnak. Ocsmány
anyagokat kellett érintenem, és némely dolgot a nevén neveznem.
Teoretikusként tartózkodtam attól, hogy minden egyes szennycsatornába leereszkedjem, és megelégedtem azzal, hogy – nevezetesen Szótadészvii obszcén alkotásainak vizsgálata során – csupán
célzok valamire. Történészként ezt nem tehettem volna meg, filozófusként szabad választás előtt álltam. Azonban rendkívüli
elővigyázatosságom dacára is lesznek majd néhányan, akik elítél-
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nek, mondván, semmi szükség nem lett volna ilyen fokú őszinteségre. Bizton állíthatom azonban, hogy abban az esetben ez a kutatás egyáltalán nem jöhetett volna létre, és nem is lett volna szabad elkészülnie. Szomorú, hogy már nálunk is belopakodott a tudomány területére egyfajta prüdéria, amely abban gyökerezik,
hogy bizonyos tárgyak esetében, nevezetesen az állatias természetben és a művészetben, az illendőséget teszik meg kizárólagos mércének. Miként lehet manapság legkönnyebben megfelelni ennek
az illemnek? Úgy, hogy az ember egyszerűen nem beszél bizonyos
jelenségekről. És úgy tesz, mintha ott sem lennének. Lelkiismeretlenül kirekeszti őket, hogy szalonképes maradhasson. Képzeljük el, hogy valaki fővárosi hölgyek és urak körében tart előadást,
melynek nyomtatott változatában, teszem azt, mikroszkopikus
részletességgel készült ábrákat, fametszeteket alkalmaz – hiszen
napjainkban a modern tudományosság szinte elképzelhetetlen fametszetek nélkül –, melyek a fiziológia, az élettan megnyilvánulásait hivatottak szemléltetni, de egy árva szót sem ejt a nemzőszervekről és legkevésbé a szexuális funkciókról. Valóban roppant
illendő. A leányneveldék és internátusok igényeire szabott német
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irodalomtörténetünk már egészen kasztrálttá vált, mert a törékeny és szűzi asszonyi lelkekhez szólva a hangsúly folyton a nemesre, tisztára, szépre, felemelőre, serkentőre, kellemesre, kedvesre és nemesítőre került – és a hívószavak sorát folytathatnánk.
Ez pedig teret adott az irodalomtörténet hihetetlenül nagymérvű
meghamisításának, amely már a pedagógiai szempontokon túl is
torzítja a felfogást, és igazolásképp végtelenül egyoldalúan kiválasztott műveket szed csokorba. Mily szerencse, hogy megjelenik
most egy mű Kurz tollából,viii amely önállóságának köszönhetően
arra sarkallja az irodalom iparosait, hogy végre megint más tárgyakat is érintsenek, más rendszerben és más megítélésben, mint
ahogyan a már undorodásig ismételt gyakorlat diktálja. Belátó olvasóim megértik majd, hogy minden illendőség ellenére sem írhattam sápatag, intézeti stílusban, hadd hagyatkozzam tehát Lessing szavaira:
Nem ifjakhoz szól írásom éppen,
Kik büszkék, ha az iskolába betérnek,
S ülnek Ovidiusszal a kézben,
Akit tanáraik fel nem érnek.ix

Königsberg, 1853. április 16.

Karl Rosenkranz
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A rút esztétikája
Te is hallgass rám, ne szeresd a napnak
fényét tulontul, és a csillagoknak:
jöjj, szállj a vak világba énvelem!
Goethex

Bevezetés
Nagy emberábrázolók a gonosz borzongató szakadékaiba alászállva jelenítettek meg elborzasztó alakokat, akik e szakadékok
sötétjéből léptek eléjük. Nagy költők, mint például Dante, tovább rajzolták ezeket az alakokat; festők, mint Orcagna, xi Michelangelo, Rubens, Corneliusxii érzéki jelenvalóságukban mutatták be őket, és olyan zenészek, mint Spohrxiii eljuttatták hozzánk a kárhozat förtelmes hangjait, amelyekben a gonosz rikoltva-bőgve nyilvánítja ki szelleme ziláltságát.
A pokol nem csupán vallási-etikai, hanem esztétikai minőségű is. A gonosz és a romlott kellős közepén állunk, ám ugyanakkor a rút közepén is. A formátlanság és az ormótlanság rémségei, a közönségesség és ocsmányság számtalan alakban vesznek
körül minket az idomtalan kezdetektől a hatalmas torzításokig,
amelyekből vicsorítva vigyorog ránk a pokoli gonoszság. A szép-
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nek ebbe a poklába kívánunk itt alászállni. Mindez lehetetlen
anélkül, hogy egyszersmind ne mártózzunk meg a gonosz poklában, az igazi pokolban, mert a legrútabb rút nem az, ami a természetben, az ingoványokban, az elkorcsosult fákban, a varangyokban és gőtékben, szemüket meresztő halszörnyetegekben és nagytestű vastagbőrűekben, patkányokban és majmokban taszít minket, hanem az önmagunk előli menekvés az, aminek őrülete az álnok és szemérmetlen viselkedésben, a szenvedély barázdáiban, a
szem sanda tekintetében és a bűntettben nyilvánul meg.
Jól ismerjük ezt a poklot. Mindenki részesül gyötrelmében.
A legkülönfélébb módon érinti az érzést, szemet és fület. A törékeny szervezetű, finomabb műveltségű ember gyakran elmondhatatlanul szenved ettől, hiszen a nyerseség és közönségesség, a
torzság és idomtalanság ezerféle alakváltozatban nyugtalanítja a
nemes érzéket. Csakhogy akad egy tény, amely hiába eléggé ismert, mégsem kellően felismert a maga teljes jelentésében, hatásában. Így van ez a rút esetében. A szépművészetek elméletét, a jó
ízlés törvénykezését, az esztétika tudományát az európai kultúrnépek egy évszázad alatt széles körben tökélyre fejlesztették,
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ugyanakkor a rút fogalma, habár mindenütt vitáztak róla, mégis
igencsak kezdetleges maradt. Immár rendjén valónak tekintik,
hogy a szép tündöklő alakjának árnyoldala ugyanúgy az esztétikai
tudomány része, mint a betegség a patológiában, a gonoszság az
etikában. Ám, mint mondottuk, nem mintha a nem esztétikai a
maga megjelenéseiben nem lenne kielégítően ismert. Hogyan is
lehetne ez másképp, amikor a természet, az élet és a művészet erre
emlékeztet minket minden pillanatban? Ám arra még nem tettek
kísérletet, hogy átfogóbban kifejtsék a rút összefüggéseit, és behatóan megismerjék felépítését.
Mindamellett a német filozófiát megilleti az a dicsőség,
hogy elsőként bátorkodott elismerni a rútat esztétikai elleneszményként, az esztétika fontos mozzanataként, és azt is felismerte,
hogy a szép a rúton keresztül jut el a komikusig. 1 Immár nem vitatható el a német filozófiától az a felfedezés, melynek köszönhe-

Ha alaposan belegondolunk, akkor itt is, ahogyan sok más dologban, tulajdonképpen Lessing tette meg az első lépést, ugyanis már a Laokoón 23–25.
fejezetében értekezett a rútról és az undorítóról. Az érdem, hogy a rút fogalmát a szép eszményének organikus mozzanataként tudatosan bevezette a tudományba, Christian H. Weißét és a Das System derÄsthetik (Az esztétika
rendszere) című munkáját illeti; első kiadás, Lipcse, 1830, 163–207. o.
1
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tően létjogot nyert a negatív szép. Csakhogy mindeddig a rút fogalmának tárgyalása lecövekelt a rövidre zárt, felületes általánosságoknál vagy a túlságosan is egyoldalú, spirituális értelmezéseknél. Kizárólag arra törekedett, hogy Shakespeare és Goethe,
Byron és Callot–Hoffmannxiv egyes alakjait magyarázza.2

Azonban Weiße a rút elleneszményét lényegében túlságosan is a spirituálissal
kapcsolta össze, és ezt az egyoldalú értelmezést, amelynek során a morális mozzanatot a kísérteties, a gonosz, az ördögi hazugságaként vette főként figyelembe, utódai is átvették. Ezek között elsősorban Arnold Ruge Neue
Vorschule der Ästhetik (Az esztétika új előiskolája) című műve említendő;
Halle, 1837, 88–107. o. Ruge – aki élénk koponya, tele néhány naiv meglátással, amelyektől igyekezett megválni – felbuzdulva a hegeli írások számára új
olvasatán, szerencsésen járt el a szemléltetésben, ugyanakkor sok kívánnivalót
hagyott maga után az érthetőségét tekintve. A 93. oldalon ezt írja: „Ha a véges
szellem a maga végességében saját igazságával szemben, az abszolút szellemmel
szemben ragad le és szerez magának érvényt, akkor ez az önmagának eleget
tenni akaró szellem mint megismerés igazságtalansággá válik csakúgy, mint
amikor az akarat, amely elszakad az abszolút szellemtől, és csupán saját végességében szándékozik lenni, a gonosszá lesz, és e kettő, ha megmutatkozik, a
rúttá.” Ez a szűk körülhatárolás azt eredményezi Rugénél, hogy a rút leírásakor szinte kizárólag Hoffmann és Heine költészetére gondol. – [August Wilhelm] Bohtz (Über das Komische und die Komödie [A komikusról és a komédiáról], Göttingen, 1844, 28–51. o.) a rút fogalmát valamivel szabadabban
és általánosabban, de még mindig „kifordított szellemként”, „feje tetejére állított szépségként” értette. – Kuno Fischer a Diotima oder die Idee des Schönen
(Diotima avagy a szép eszménye) című, Pforzheimban 1849-ben megjelentetett munkájában a 236–259. oldalakon ugyancsak Rugét és Weißét követte.
A fenséges fonákjaként értett rút őnála abban áll, hogy az érzéki lét határozottan tagadja az eszményt; szerinte csak az erkölcsi szellemnek van meg a rútra
2
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A rút esztétikája némelyek fülében úgy csenghet, mintha
fából vaskarika lenne, mivel a rút a szép ellentéte. Csakhogy a rút
elválaszthatatlan a szép fogalmától, mert a szép, amikor kibontakozik, állandóan olyan eltévelyedésként foglalja magában a rútat,
amelyet a gyakran elhanyagolható túlzás vagy mérséklés okoz.
Minden esztétika arra kényszerül, hogy a szép pozitív meghatározásának leírásával valahogyan a rút negatív meghatározását is
érintse. Legalább azzal a figyelmeztetéssel találkozhat az ember,
hogy ha eljárásában nem tesz eleget ennek a követelménynek, a
szépet elvéti, és helyette a rútat alkotja meg. A rút esztétikájának
a rút eredetét, lehetőségeit, fajtáit kellene leírnia, és ezáltal válna
használhatóvá a művész számára is. Természetesen mindig az
lenne a nagyobb feladat, ha az alkotó a hiánytalan szépséget ábrázolná, mintsem hogy erőit a rútra pazarolja. Egy istenalakon tűnődni végtelenül fenségesebb és élvezetesebb, mint egy ördögi,

való képessége, és csak az emberi világban létezik számára a rút mint esztétikai
valóság. A 259. oldalon így ír: „A szeméremsértő rómaiak és a merev zsidók a
letűnt ősvilág végső megjelenítői, ahogyan az élveteg szerzetesek és az eltunyult
kalifák a rút győztesei a hívő katolicizmus és a bátor iszlám ideáljai fölött. Így
lesz a rút egy pillanatra a fenséges sorsa nemcsak a szép fogalmán belül, hanem
az emberiség történelmén belül is.”
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torz pofát ábrázolni. Ám a művész nem tudja mindig elkerülni a
rútat. Sőt, gyakran szüksége van rá az eszme megjelenítésében
használandó közvetítő pontként és felületként. A komikust alkotó művész pedig végképp nem kerülheti ki a rútat.
Mégis a művészetek közül itt csak azokat vonhatjuk be vizsgálódásainkba, amelyek szabad művészetekként öncélúak, és elméleti síkon a fül és szem érzékeléséhez szólnak. A többi művészetet, amely a tapintás, ízlés és szaglás gyakorlati érzékeit szolgálja, itt figyelmen kívül hagyjuk. Rumohr úr Vom Geist der
Kochkunst (A konyhaművészet szelleméről) című munkájában,
Anthus az étkezés művészetéről szóló érdekes előadásában, valamint von Vaerst a gasztronómiáról szóló szellemes művében,xv
amelynek különösképp etnográfiai szempontból maradandó értéket tulajdoníthatunk, magasabb szintre emelte ezt a szibaritaxvi
esztétikát. Eme munkákból meggyőződhetünk arról, hogy az általános törvények, amelyek a szépre és rútra egyaránt érvényesek,
ugyanígy meghatározók a jó asztal esztétikáját tekintve is, amely
sokak számára a legfontosabb. Ám ebbe itt nem bocsátkozhatunk bele. – Magától értetődik, hogy egy miénkhez hasonló tu-
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domány kedélyünk teljes komolyságát megköveteli, és hogy csak
akkor vizsgálhatjuk meg alaposan, ha az ember nem a zsúrasztalesztétika ósdi eleganciáját teszi meg mércéül, és nem is kívánja kényeskedőn elkerülni a cinikust és ocsmányt. Máskülönben maga
a dolog vész el. A rút esztétikája kötelességgé teszi az olyan fogalmakkal való foglalkozást is, amelyeknek tárgyalása vagy csupán
említése máskülönben a jó modor elleni vétségnek tekinthető.
Aki betegségek patológiájáról és terápiájáról szóló könyvet vesz
kézbe, felkészül az undorítóra is. Így van ez itt is.

Nem nehéz belátni, hogy a rút olyan fogalom, amely – mivel relatív – csak egy másikkal összehasonlítva határozható meg. Ez pedig a szépé. A rútság csak addig terjedhet, amíg azt a szépség pozitív előfeltételként lehetővé teszi. Ha nem lenne szép, rút egyáltalán nem is létezhetne, mert az csak mint az előbbi tagadása létezik. A szépség az isteni és eredendő eszmény, míg a szép tagadásaként értett rút létezése csupán másodlagos. A rút csak a szépséggel szoros egymásmellettiségben létezik, abból kel életre. Nem
mintha a szép, ha valóban szép, egyben rút is lehetne. Azok a meg-
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határozó vonások, amelyekben megnyilvánul a szép szükségszerűsége, a rút esetében az ellentétükbe fordulnak át.
A két fogalom szerves kapcsolata, amely révén a rút hiányában megsemmisül a szép, azt a lehetőséget hordozza magában,
hogy a rút megszűnve megőrződhet, és hogy – mivel a rút negatív
szépként létezik – felszámolhatja a széphez képest való ellentmondását, és újra egységként létezhet vele. A szép ebben a folyamatban olyan hatalomként nyilvánul meg, mely a rút lázadását viszszatereli saját uralma alá. Ez a megbékélés végtelen derűt teremt,
mely mosolygásra, nevetésre sarkall minket. A rút ebben a mozgásban megszabadul önnön gőgös, öncélú természetétől. Elismeri saját tehetetlenségét, és komikus lesz. Minden komikus dolog megragad magában egy mozzanatot, amely a tiszta, egyszerű
eszményhez negatívan viszonyul; de ez a tagadás látszattá, semmivé lesz. A pozitív eszmény elismerést kap a komikumban, mert
és amennyiben illékonnyá válik negatív megjelenése.
A rút szemlélését saját lényege határolja le. A szép a rút létezésének pozitív előfeltétele, és a komikum az a forma, amely által megszabadulhat kizárólagosan negatív jellegétől. Az egysze-
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rűen szép éppenséggel negatívan viszonyul a rúthoz, mert előbbi
csak annyiban szép, amennyiben nem rút, a rút pedig csak annyiban az, amennyiben nem szép. Nem mintha a szép ahhoz, hogy
az legyen, ami, rászorulna a rútra. A szép minden további nélkül
szép, miközben a rút az a veszély, amely a szépet belülről fenyegeti, vagyis az ellentmondás, hogy a rútat saját lényegében hordozza. A rúttal más a helyzet. A rút az, ami önmagából kifolyólag
empirikusan magától értetődő, ám mivel a rútról van szó,
mindennek mértékét a széphez való kötődése határozza meg. A
szép tehát, mint a jó is, abszolútum, míg a rút, ahogyan a gonosz
is, csupán relatívum.
Ugyanakkor nem szabad ebből arra következtetnünk, hogy
adott esetben kérdésessé válhat, mi rút. Ez azért lehetetlen, mert
a szépség szükségszerűsége önmaga által meghatározott. A rút viszont relatív, mert nem önmaga által, csak a szép által mérhető. A
hétköznapi életben mindenki követheti a saját ízlését, amely szerint ő valamit szépnek gondol, amit más rútnak, illetve valamit
rútnak tart, amit valaki más szépnek. Ha az empirikus-esztétikai
megítélés véletlenszerűségét meg akarjuk fosztani bizonytalansá-
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gától és esetlegességétől, szükségünk van a kritikára és egyben a
legfontosabb alapelvek felidézésére. A hagyományosan szép, a divat területe tele van olyan jelenségekkel, amelyeket a szépség elmélete alapján ítélve csakis rútnak nevezhetünk, ám amelyeket
időszakosan mégis szépnek tartunk. Nem azért, mert önmagukban szépek lennének, hanem mert az adott korszellem éppen
ezekben a formákban találja meg saját jellemzőinek megfelelő kifejezési módját, és hozzászokik ezekhez. A divatban mindenekelőtt arról van szó, hogy ez a szellem megfelelően tudja kifejezni
saját kedélyállapotát, amelyben akár a rút is az ábrázolás alkalmas
eszközéül szolgálhat. Korábbi divatok, különösen az épp letűntek, rendszerint rútnak vagy nevetségesnek ítéltetnek, mert ez a
kedélyállapot-változás csak ellentétekben képes megmutatkozni.
A köztársaságkori rómaiak, akik leigázták a világot, borotválkoztak. Caesar és Augustus sem viselt szakállat, és csak Hadrianus
romantikus korszaka óta, amikor a birodalmat a betörő barbárok
egyre inkább leigázták, lett a dús szakáll divatos, mintha a férfiak
– gyengének érezve magukat – szakállviseléssel akartak volna bizonyosságot szerezni férfiasságukról és bátorságukról. A divat

24

esztétikailag legemlékezetesebb átalakulását az első francia forradalom hozta el. Ezt Hauff filozófiai szempontból részletezte.3
A rút kivonul a szépből, és áthalad a komikusba, hiszen e
kettő határolja két oldalról. A szépség kizárja magából a rútságot,
a komikus viszont kacérkodik vele, megfosztja őt a taszítótól oly
módon, hogy – a széppel ellentétben – láttatja viszonylagosságát
és érvénytelenségét. A rútság fogalmának vizsgálata, ennek esztétikája tehát pontosan kirajzolódik. E vizsgálatot a szépség fogalmára emlékezve kell elkezdeni, de nem azért, hogy teljes valójában
bemutassuk, hiszen ez a szép metafizikájának kötelessége. Meg
kell viszont adnunk a szépség alaptulajdonságait, amelyekből és
amelyek tagadása által a rútság előbújik. De vizsgálódásunkat
azon átalakulás fogalmával kell zárnunk, amelyet a rútság azáltal
szenved el, hogy a komikum egyik eszköze lesz. Természetesen a
komikust itt nem teljes részletességében jelenítjük meg, hanem
csak annyiban érintjük, amennyiben az átmenet bizonyítása megköveteli.
[Hermann] Hauff: Moden und Trachten. Fragmente zur Geschichte des
Costüms [Divatok és ruhaviseletek. Töredékek a kosztüm történetéről]. Tübingen – Stuttgart, 1840, 17–23. o.
3
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A negatív általánosságban
Hogy a rút valami negatív dolog, kellően kiderül a mondottakból. De a negatív általános fogalma nem áll a rúttal szorosabb
kapcsolatban annál, mint hogy a rút is valami negatívat fejez ki.
A negatív általános gondolatának a maga tiszta megnyilvánulásában egyáltalán nincs érzéki formája. Ami nem képes érzéki megnyilvánulásra, az nem is lehet esztétikai tárgy. A semmi, a más, a
mértéktelen, a lényegtelen és a negatív fogalmai, mivel logikai
absztrakciók, nem kezelhetők általános szemléletként és elképzelésként, mert mint ilyenek semmiképp sem érzékelhetők. A szép
az az eszme, amely úgy hat az érzékiség alkotóelemében, hogy szabadon létrehozza a harmonikus totalitást. A rút a szép tagadásaként osztozik ebben az érzéki elemben, és ezért nem fordulhat elő
kizárólag eszmei területen, ahol a létezés csupán a létezés fogalmaként létezik, ahonnan a létezés realitása – mint teret és időt kitöltő realitás – még ki van zárva. A negatív fogalmát általánosságban pont oly kevéssé nevezhetjük rútnak, mint a-mennyire azt a
negatívumot, amely a tökéletlen.
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A tökéletlen
Ha azt az álláspontot képviseljük, mely szerint a szép lényegileg
eszme, akkor elmondhatjuk róla azt is, hogy a szép a tökéletesség.
Az előző évszázadi esztétikákban sokan, kiváltképp Baumgarten,xvii azonosnak tekintették a tökéletesség és a szépség fogalmát.
Csakhogy a tökéletesség olyan fogalom, amely a szépség fogalmával nincs közvetlen összefüggésben. Egy állatnál elképzelhető,
hogy nagyon célirányos felépítésű, tehát eleven lényként teljesen
tökéletes a szervezete, de éppen ezért nagyon rút is lehet, mint
például a teve, kétujjú lajhár, tintahal, pipabéka stb. Egy hiba a
szubjektív gondolkodásban, egy helytelen fogalom, tévedés, téves
ítélet, hibás következtetés – ezek mind az intelligencia tökéletlenségei, de nem tartoznak az esztétika kategóriái közé. Az épphogy
elsajátított erények, vagyis azok, amelyek még nem bontakoztak
ki a megszokás virtuozitásává, etikai szempontból a tökéletlenség
benyomását keltik, holott esztétikai szempontból valami végtelen
bájos rejlik abban a törekvésükben, hogy valamivé váljanak.
Mindeközben a rút jellemen gonosz jellemet értünk.

27

A tökéletlen fogalma relatív. Mindig az a mérce fontos,
amelyből az értékelés kiindul. A levél tökéletlen a virággal szemben, a virág pedig a terméssel szemben, ha az ember a növény normál egzisztenciájaként értett termést veszi alapul a virág értékének felméréséhez. Esztétikai szempontból a botanikai vagy inkább gazdasági értelemben vett tökéletlen virág rendszerint előkelőbb helyen áll, mint a termés. A tökéletlenség ebben a vonatkozásban oly kevéssé azonos a rútsággal, hogy akár felül is múlhatja azt, ami a maga valósága és totalitása szerint tökéletesebb.
Ha a tökéletlenben működik a valódi, az igaz és szép ösztöne, akkor ez szép is lehetne, habár mégsem olyan szép, mint amilyen kiteljesedettként lehetne. Egy igazi művész első alkotásai például
még sokféle hiányosságot mutathatnak, de már látni engedik a géniuszt, aki nagyobb teljesítményre hivatott. Schiller és Byron fiatalkori költeményei még tökéletlenek, mégis árulkodnak már
szerzőjük jövőjéről, gyakran éppen a tökéletlenségük alakjában.
A kezdetlegesség értelmében vett tökéletlent tehát nem
szabad a rossz fogalmával összekeverni, még ha kétségtelen is,
hogy szépítő szándékkal inkább azt használjuk. A szükséges fejlő-
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dési fokként értett tökéletlen mindazonáltal a tökéletességhez vezető út része. A rossz viszont az a realitás, amely nemcsak kívánnivalót hagy maga után, nemcsak felébreszti a vágyódást a fokozottabb kiteljesedés iránt, hanem fogalmilag is megragad a pozitív
ellentmondásban. A tökéletlen pozitív értelemben véve csupán a
további megformálásnak van híján, amely által teljesen olyannak
mutathatná magát, mint amilyen. De a rossz a negatív értelemben vett tökéletlenség, amely még valami mást, valami nem lenni
kellőt is magában foglal. Egy rajz lehet tökéletlen, de szép, viszont
egy rossz rajz hibás, amely az esztétikai törvényeknek ellentmond.
Vizsgálatunkhoz különösen a szép középfokát kell megfelelően érteni, amely megvan magában a művészetben, és úgy fejezhetjük ki, hogy valami szebb, mint egy másik valami, de ebből
nem az következik, hogy a kevésbé szép rút lenne. Sokkal inkább
arról van szó, hogy ez egy fokozati különbség, amely a szép minőségét még nem befolyásolja.
Elsősorban arra kell emlékeznünk, hogy minden faj koordinált viszonyban áll a nemmel, még ha alá- vagy fölérendeltségi
is ez a viszony. A nemhez képest minden faj egyenjogú, de ez nem

29

zárja ki azt, hogy összehasonlítva őket az egyik faj objektíve nem
állhat feljebb egy másiknál. Az építészet, szobrászat, festészet,
zene és költészet mint a művészet fajtái maradéktalanul egy szinten helyezkednek el, de az is igaz, hogy ebben a sorrendben egyúttal fokozatosságot is kifejeznek, amelyben a soron következő
művészet felülmúlja az előtte lévőt azt a lehetőséget tekintve,
hogy a szellem lényegét, a szabadságot megfelelőbben ábrázolja.
Az egyes művészeteken belül ugyanezek a meghatározások
érvényesülnek, mert egy művészeti ág minőségi különbségei úgy
viszonyulnak a művészethez, mint a fajok. Ha az ember ezt fontolóra veszi, úgy minden vitát feloldhat azzal kapcsolatban, hogy
melyik fajt részesítse előnyben, mert az alárendelés miatt sohasem
fog megfeledkezni a koordinációról. A költészet például drámaként objektíve kiteljesedett, és ennyiben az epika és a líra a költészet alá rendeltek. De ebből nem az következik, hogy az epika és a
líra, mivelhogy szükséges formái a költészetnek, ne lennének
ugyanolyan abszolútak. Relatívan véve tehát az építőművészet tökéletlenebb, mint a szobrászat, és az tökéletlenebb, mint a festészet, stb. De minden egyes művészet elérheti az abszolútumot for-
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májának és anyagának sajátosságain belül. Más szóval ez azt jelenti, hogy az alárendelt önmagában véve semmilyen kapcsolatban nem áll a rúttal. Ha tehát az ember – helyesen – egy művészeti ágat vagy egy művészeti ág valamelyik nemét alacsonyabbként vagy tökéletlenebbként jellemez, akkor nem fejez ki semmiféle esztétikai lefokozást. Ez csak viszonylagosan tett állítás, anélkül, hogy a fokozati viszonyból szükségképp előálló rútság fogalmát is magában foglalná. Az egyes művészeti alkotásokat szemlélve az ember gyakran egyszerű mennyiségi elnevezések segítségével fejezi ki a szépség középfokát. Például azt mondja, hogy a
Münchhausen Immermannxviii legnagyobb műve, és ezzel kétségtelenül azt is akarja mondani, hogy ez a legszebb műve. A kevésbé
szép viszont még semmi esetre sem azonos a rúttal.

A természeti rút
A természetben, melynek eszméjéhez lényegileg hozzátartozik a
tér- és időbeli létezés, a rút számtalan formában ölthet alakot. A
valamivé válás, melynek a természetben minden alá van rendelve,
önnön szabad folyamatán keresztül minden pillanatban lehetővé
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teszi a túlzott mértéket és a mértéktelenséget, így rombolva szét
azt a tiszta formát, amelyre a természet önmagában törekszik, ezzel pedig létrehozza a rútságot. Az egyes természeti létezők, mivel
színes összevisszaságukban kíméletlenül a létet hajszolják, gyakran megakasztják saját morfológiai folyamataikat.
A geometriai és sztereometriai formák, például a háromszög, négyszög, kör, prizma, a kocka vagy a golyóbis a maguk egyszerűségében, valamint arányaik szimmetrikusságából adódóan
tulajdonképpen szépnek nevezhetők. Persze mint absztrakt tisztaságba ágyazott általános formák csupán a szellem képzeletében
tekinthetők eszmei létezőknek, a gyakorlatban ugyanis kizárólag
meghatározott természeti alakok formáiként tűnnek fel kristályokban, növényekben és állatokban. A természeti folyamat jelen
esetben abban áll, hogy az egyenes és sík arányainak merevsége átmegy a görbe hajlékonyságába, valamint az egyenes és a görbe csodálatos összeolvadásába.
A pusztán nyers tömeg, amíg csupán a fizikából ismert nehézségi erő uralja, esztétikailag meglehetősen semleges állapotot
tükröz. Nem szükségszerűen szép, de nem is szükségszerűen rút,
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kinézete véletlenszerűen alakul. Vegyük például Földünket, melynek ahhoz, hogy mint tömeg szép legyen, tökéletesen gömbölyűnek kellene lennie, ám nem az. Pólusainál ellaposodó, az Egyenlítőnél kiszélesedő, felszíne pedig roppant egyenlőtlen. A földkéreg
oldalirányból történő szemrevételezése sztereometrikusan megmutatja nekünk a magaslatok és mélyedések véletlenszerű összevisszaságát, ezek kiszámíthatatlan körvonalait. Éppen ezért a
Hold felszínéről sem állíthatjuk magaslatainak és mélységeinek
összevisszasága láttán, hogy szép lenne. A Hold ezüstkorongja távolban csillogó égitestként figyelve szép, kúpjainak, árkainak és
völgyeinek kuszasága azonban nem. A vonalakra, melyeket az égitestek különféle elliptikus spirálmozgásuk során leírnak, nem tudunk esztétikai tárgyakként tekinteni, mert ezek csak a mi rajzainkon jelennek meg vonalak formájában. A csillagok számának
végtelensége azonban nem a tömegen, sokkal inkább a fényen keresztül hat látásunkra. A ragyogó éjszakai égbolt némely csodálójában a csillagképek neve a fantázia bizonyos illúzióját is felébresztheti; Lant, Hattyú, Bereniké Haja, Herkules, Perszeusz stb.
– micsoda hangzása van ezeknek a neveknek! Az új keletű asztro-
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nómia igencsak prózaivá vált az elnevezések terén, hiszen szextánst, teleszkópot, légpumpát, könyvnyomó műhelyt és hasonlóan fontos találmányokat dicsőít a csillagok csoportjaiban.
Az, hogy a mechanikus mozgások – mint a lökés, dobás,
esés, lengés – szépek lehetnek, nem csupán a mozgás formájától,
hanem a tárgyak jellegétől és sebességük fokától is függ. Egy meglendülő hinta nem válik éppen rúttá, de szépnek sem nevezhető.
Ha azonban elképzeljük, amint egy fiatal lány kecsesen ide-oda
lendül ezen a hintán a tiszta, tavaszi szellőben, úgy ez derűs, szép
látvánnyá válik. Az éjszaka sötétjét beragyogó rakéta merész röppályája, amikor a rakéta a legmagasabb ponton szétdurranva a
csillagos éggel látszik barátkozni, nem csupán a mechanikus mozgás, hanem a fény és sebesség miatt is szép.
A természet dinamikus folyamatai önmagukban állva nem
lehetnek sem szépek, sem rútak, mert esetükben a forma nem kifejező. A kohézió, mágnesesség, elektromosság, galvanizmus és
más vegyi folyamatok a maguk hatásában egyszerűek. A belőlük
származó eredmények azonban lehetnek szépek, gondoljunk csak
az elektromosság keltette szikra pattogására, sebes villanásának
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cikkcakk vonalára, az égzengés fejedelmi morajára vagy a kémiai
folyamatok eredményezte színváltásokra stb. Nagy teret kapnak
ezek között azon fantasztikus képződmények, melyeket a gáz a
maga rugalmas mozgásának köszönhetően létrehozhat. Az ebből
fakadó szabadság éppúgy eredményezhet szép, mint rút formákat. Bár a gáz kiterjedésének alapvető formája gömb alakú, és
minden irányba azonos mértékben kiterjedő, ám mivel a gáz a
végtelenbe tágul, gömb alakja elvész – vagy mert eléri a vele szembeállított szilárd test határát, vagy mert más gázokkal keveredik, s
így kaotikusan szétfolyik. Az egyúttal mindenre és semmire sem
emlékeztető szellemalakoknak micsoda végtelenül gazdag és kimeríthetetlen játékával ajándékoznak meg minket ezek a gázfelhők!4
A howardi elmélet nyomán a felhők illékony változékonyságát bizonyos
alapformákra vezetik vissza. Itt azokat a felhőket vesszük tekintetbe, amelyeknek esztétikai élvezetét az utazók és a költők oly gyakran és sokszínűen ecsetelték, és amelyek többek között Novalis Heinrich von Ofterdingen című alkotásában szerfelett hangsúlyosan jelennek meg: „Amint vonulnak [a felhők], hűs
árnyukban el akarnak vinni magukkal; s ha színes és kedves az alakjuk, mint
bensőnk egy-egy előgomolygó kívánsága: úgy ismeretlen, kimondhatatlan
szépség előjelének látszik tisztaságuk is, az a szépséges fény, amely a földön
uralkodik. De vannak borús és komoly és rettentő fellegzetek is, amelyekben
támadni látszik a letűnt éjszakának minden iszonyata. Mintha sohasem akarna
4
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A szerves természetben egy adott alak befejezettsége alkotja
önnön létezésének alapelvét. Ebből következik tehát, hogy a szépség elszakad az ábrándos véletlenszerűségtől, amely a szervetlen
természetben rátapadt. Valóságos, egyedi alakként a szerves képződmény azonnal határozott esztétikai jellegre tesz szert. Ám éppen ezért lehetséges a rút sokkal konkrétabb formában történő
megnyilvánulása is. A természeti szépre irányuló sajátságos vizsgálódás célja tehát, hogy a természet folyamatait ebből a szemszögből kövesse. Csakhogy mivel nem mélyedhetünk el bennük,
Bernardin de Saint-Pierre,xix Ørstedxx és Vischer témába vágó
munkáira utalunk.5 Általánosságban kijelenthető, hogy a forma

újból felderülni az égbolt; odalőn derűs kékje; s félelmet és rettegést ébreszt
minden kebelben a feketére tornyosuló fakó rézveres.” Novalis: Heinrich von
Ofterdingen. Ford. Márton László. Budapest: Helikon, 1985, 138–139. o.
5
Az itt említett nevek közül Ørstedé az utóbbi években nálunk is elég ismertté
vált a nagyközönség előtt, mivel a németek rögeszméje, hogy az idegenért rajongjanak, versengést indított Ørsted népszerű műveinek fordítói körében.
Bernardin de Saint-Pierre ugyan név szerint nálunk is közismert, mivel Paul
és Virginie című elbeszélése révén jó ideje a szórakoztató irodalom része, és a
rézmetszeteknek, sőt a baletteknek köszönhetően a szerző ezen alkotása és
neve is széles körben elterjedt. Viszont az a könyv, amelyről itt szólunk, a háromkötetes Études de la nature (Tanulmányok a természetről) a birtokunkban lévő 1838-as, chez Desbleds-féle párizsi kiadásban. Jóllehet a könyvben a
sarkköri övezet kapcsán tarthatatlan feltevések fordulnak elő, ám a mű a leg-
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euritmiája, szimmetriája és harmóniája a természetben számtalan
alakban mutatkozik meg: az egyszerű kristályos képződményektől kezdve a növényvilág görbe és egyenes vonalai közt dúló csatározáson át egészen az állatvilág számtalan alakjáig, ahol ezernyi
kilengéssel és összeolvadással diadalmat arat a felívelés. Egy előrefelé haladó folyamatról van szó, amely egyszerre foglalja magában
a színek végtelen változását és fokozódását.
Az egyes kristályok önmagukban véve szépnek nevezhetők.
Más halmazállapotú anyagokkal keverve gyakran fantasztikus
kombinációt alkotva tűnnek fel, ahogyan ezt Schmidt Mineralienbuche (Ásványok könyve) című, kristályokkal foglalkozó művének szép példáin szemügyre is vehetjük.6
sokoldalúbb megfigyelések tárházát és a legszebb természetábrázolások bőségét tartalmazza; utóbbit, úgy tűnik, csak kevesen élvezik és használják. F.
Vischernek a természeti szépről szóló értekezése megtalálható esztétikájában
(Ästhetik, II. k., első rész, 1847), és az e tárgykörről szóló legkitűnőbb munkák
egyike. Ha a németek emlékezetükbe idézték volna ezt a munkát vagy csupán
Kant Az ítélőerő kritikája című művének teleológiával foglalkozó szakaszát,
akkor nem képzelték volna azt, hogy Ørstedtől valami egészen újat tudnak
meg.
6
F[riedrich] A[lbert] Schmidt: Mineralienbuch, oder allgemeine und besondere Beschreibung der Mineralien [Ásványok könyve, avagy az ásványok általános és különös jellemzése]. 44 színes ábrával. Stuttgart, 1850, 4. o. Mindeddig az állatokat és a növényeket elég gyakran, míg az ásványokat ritkán ábrá-
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A földfelszín óriás képződményeit a legkülönfélébb és legmeghatározhatatlanabb formák teszik ki. A hegyek lehetnek szépek, amint lágyan hullámzó, tiszta vonalakat írnak le; fenségesek,
amikor sáncszerű falkolosszusként, eget ostromló, óriási kúp
alakjában tornyosulnak; rútak, amikor a tekintetet magányos
szurdokokba és jellegtelen kuszaságba terelik; komikusak, ha bizarr és groteszk kicsapongásaikkal tréfálják meg a fantáziát. A
közvetlen valóságban, a megvilágítás következtében ezen formák
még sajátosabb bájjal bírnak. Mennyire fokozza a varázst a holdfény, amint megtörik a kínai Vu-ma-tun, az öt lófejet formázó
hegyvonulaton, a Bohea fekete teát termő dombjain és a Qixing,

zolták, ezért e könyv megjelenése szerencsés fejlődésre utal. A kiadó jogosan
mondja: „Az ásványok lefestése egyáltalán nem könnyű feladat, és bár rátermett művészek vállalkoztak rá, fel is adták a megkezdett munkát. A merev,
élettelen testek ellenszegülnek a művészi érzékeknek, a beállításon történő
apró változtatás más-más visszaverődést és teljesen különböző színárnyalatokat eredményez, a ragyogás erősségéről nem is beszélve, amelyet pedig teljességgel lehetetlen szemléltetni. Ilyen munkák esetében egy kiváló festő türelme
– belső motivációk híján – többnyire kevéssé kitartó, ráadásul a gnómok eme
világának némely színe minden igyekezet ellenére is teljesen ábrázolhatatlan.
Könnyen elképzelhető, hogy ilyen körülmények között már a tárgyak kiválasztása is milyen nehézségeket okoz.”
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a Hét csillag csúcsain! 7 A forma és a kémiai sajátosságok között
fellelhető azonban egy összefüggés, amelyet Hausmann xxi egy
klasszikus tanulmányában bizonyított egy adott földrajzi terep
vegetációhoz és állatvilághoz fűződő viszonyában. Az egykoron
izzó földkéreg kihűlése, valamint a víz és a levegő játéka rajzolta
meg bolygónk felszínének vonalait.8

Ilyen figyelemre méltó tájak grafikái láthatók a Karlsruhéban megjelent acélmetszeteken: China, historisch, romantisch, malerisch (Kína történetileg, romantikusan, festőien). Sem a címlap, sem az előszó nem tartalmaz évszámot,
így azt mi sem tudjuk megadni.
8
[Johann Friedrich Ludwig] Hausmann tanulmánya, amelyre gondolunk, a
Die Zweckmäßigkeit der leblosen Natur (Az élettelen természet célszerűsége)
címet viseli, és abban a kis kötetben olvasható, amelyet Hausmann a következő szerény címmel jelentetett meg: Kleinigkeiten in bunter Reihe (Apróságok színes sorozata), Göttingen, 1839, I., 20–226. o. A szerző korábbi értekezése, az Über die Schönheit der belebten und unbelebten Natur (Az élő és élettelen természet szépségéről), szintén kiváló. Mindkettő mintaszerűen megírt,
nemzeti irodalmunk igazi ékességei, jóllehet irodalmáraink, akik most tucatjával gyártva adják ki „nemzeti irodalmunk” történeteit, mit sem sejtenek erről.
Hausmann, te kiváló férfiú, ha külföldi volnál, ha először rossz fordításokon
keresztül vándoroltál volna be hozzánk, akkor sokkal többet tudnának az emberek ezekről a pompás tanulmányokról! – A táj földrajzának esztétikája, melyet nálunk A[lexander] von Humboldt a Természettudományi értekezések
című művében alapozott meg, azóta nagyot fejlődött. Csakhogy itt is fájlalható a tudatosság azon hiánya, amely minket, németeket mindig megfoszt a
nagyobb összefüggések megismerésétől, s amely miatt százszor kell elvégeznünk ugyanazt a munkát. Akad azonban egy igazán kiváló értekezés az esztétikai földrajzról, amely nemcsak az esztéták, hanem a földrajztudósok előtt is
7
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A növények szinte mindig szépek. A mérgező növényeknek
az elavult hittudomány szerint rútnak kellene lenniük, ám éppenséggel kecses formák és káprázatos színek féktelen gazdagságát kínálják számunkra. Kábító hatásuk egyébként halált is okozhat,
ámde ennek mi köze a növényekhez? Vajon azt foglalja magában
a fogalmuk, hogy képesek ölni? Ahogy a narkózis végzetes következményekkel is járhat, úgy akár elbűvölően mámoros hangulatot is képes előidézni; így akár megmentheti az életet különböző
betegségektől. A méreg nagyon relatív fogalom, a görög pharmakon egyszerre jelent mérget és gyógyszert.9

nagyrészt ismeretlen maradt, és amelyet az ábrázoló művészetet tekintve is a
legjobb művek közé sorolhatunk. Ez egyébként egy gyűjteményben áll, és emiatt nem méltatták még kellő figyelemre. Amire gondolunk: G[eorg] L[udwig]
Kriegk: Schriften zur allgemeinen Erdkunde [Írások az általános földrajzról].
Lipcse, 1840, 220–370. o. A Föld fiziognómiájának esztétikájáról szóló írások
– Humboldttól a Kozmoszban, [Matthias Jacob] Schleidentől (Die Pflanze
und ihr Leben [A növény és élete]), [Hermann] Masiustól (Naturstudien
[Természeti tanulmányok]) és másoktól – ismertebbé váltak. Közéjük tartozik
még [František Tomáš] Bratranek: Beiträge zu einer Ästhetik der Pflanzenwelt [Tanulmányok a növényvilág esztétikájáról], 1853.
9
A növényi formák esztétikáját tulajdonképpen [Antoine-Laurent de] Jussieu
alapozta meg a családtípus kutatásának útján; lásd továbbá A[lexander] v[on]
Humboldt: Ideen zu einer Physiognomik der Gewächse [Gondolatok a növények fiziognómiájáról]. Tübingen, 1806, 8. o. – Van egy rézmetszetekkel illusztrált kézikönyv a mérgező növényekről, amelyben legkiválóbb példáit lát-
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De mivel a növények élőlények, úgy rútak is lehetnek. Az
élet mint a megformálás szabadsága szükségképp kínálja fel számukra ezt a lehetőséget. A növények – ami a csoportos megjelenésüket illeti – elburjánozhatnak, és így önnemző alaktalanságban rúttá válhatnak. Erőszakos támadás érheti őket kívülről, önkényesen átalakítva és elrondítva őket. Azonban belsejükben kialakuló betegség is okozhat sorvadást és elfajzást. A megbetegedéssel elsatnyulhatnak, elszíneződhetnek, így válhatnak rúttá.
Minden ilyen esetben a rútság természetes oka teljesen nyilvánvaló. Nem az élettől és a növényektől idegen, sátáni elvről van szó,
hanem sokkal inkább arról, hogy maga a növény – mivel élőlény
– beteg lehet, és daganatos betegség, kiszáradás, törpenövés és
összenövés következményeként elveszítheti szabályos formáját,
hatjuk e növények részben elbűvölő formáinak és színeinek: [Friedrich] Berge
– [Victor Adolph] Riecke: Giftpflanzenbuch [Mérgező növények könyve].
Stuttgart, 2. kiadás, 1850, 4. Hogy a mérgező növények a rossz szagukról ismerszenek fel, csak részben igaz, miközben az ibolya, a cseresznye, a babér,
melyek mérge nagyon erős, kitűnő illattal rendelkeznek. – Az ősvilág vizsgálata során növények és állatok között azt a különbséget állapíthatjuk meg,
hogy itt a növények szépek, sőt fenségesek. Vö. [Franz] Unger Urwelt (Ősvilág) című művét és [Josef] Kuwassegk ennek alapján írt munkáját, amelyről
jómagam a Prutz-féle 1852-es Deutsches Museum (Német múzeum) 62–69.
oldalain adtam áttekintést.
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valamint a kifakulás és az elszíntelenedés megfoszthatja normális
színhatásától. Magában véve idegen a növények számára az az erő,
amellyel a vihar, a víz, a parázs, az állatok és emberek hatnak rájuk.
Ezek az erők képesek rúttá tenni a növényeket, ám meg is szépíthetik őket – attól függ, pontosan miként is hatnak. A vihar lehúzhatja a tölgyfa lombját, szilánkokra törheti az ágakat, és a
büszkén álló fát teljes egészében megnyomoríthatja. Ugyanakkor
a lombos ágakban ritmusos lökésekkel is vájkálhat, így a fa mozgása lesz az, ami a maga szépségében megmutatja az erőteljes energiát. A növények metamorfózisában a normális változások rútságtól mentesek, mivel nem feltétlenül kórosak. A rügy és a virágzat, illetve a virágzat és a termés közti átmenetet csendes, leírhatatlan hatás kíséri. Amikor ősszel a klorofill elillan a levelekből, és
azok ezernyi sárgás, barnás és vöröses színben pompáznak, végtelen festői hatásokat hoznak létre. És nincs is szebb az aranyló vetésnél, amikor a tápláló gabona érlelődik és sárgállik, vagyis hervad!
A rút inkább lehetséges az állatvilágban, mint a növényeknél, mert itt a formák gazdagsága a végtelenbe nyúlik, és az élet
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energikusabb és önzőbb is. Hogy az állati forma rútságát helyesen
érthessük, meg kell fontolnunk, hogy a természet mindenekelőtt
arra törekszik, hogy az életet és a nemet védje, és emiatt a szépséggel és az egyediséggel szemben közömbösen viselkedik. Erre vezethető vissza, hogy a természet tényleg rút állatokat is létrehoz,
olyanokat, amelyek nem csonkítás, öregség vagy betegség útján
lettek rútak, hanem mert számukra a rút forma konstitutív. Az
esztétikai ítéletünkbe olykor belopakodnak tévedések, részben
egy bizonyos típushoz való hozzászokás miatt, amelyet aztán hajlamosak vagyunk szépnek tekinteni, az ettől eltérőt pedig rútnak
tartani; részben az állatok absztrakt értelemben való elkülönítése
miatt, mint amikor egy rézkarcon vagy egy gyűjteményben látjuk
az állatot. Teljesen máshogy jelenik meg egy élő állat a természetes
környezetében, a béka a vízben, a gyík a fűben vagy a szikla hasadékában, a majom a fán mászva, a jegesmedve a jégtáblán, stb.
A kristályok a maguk merev szabályosságával empirikusan
tökéletlenül fejlődhetnek, amennyiben megzavarjuk megszokott
formálódásukat, a fogalmukban azonban ott rejlik a sztereometrikus alak szépsége. A növényeket meg lehet csonkítani, elhervad-
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hatnak, eltorzulhatnak, fogalmuk szerint mégis szépek. Még ha
némely formájukban rútnak tűnhetnek is, csökkenti a formátlanságukat egy-egy komikus vonás; ezt látjuk a kaktuszok, répák és
tökök nemzetségénél, mely utóbbiakat különösképp a festészetben egyre gyakrabban fantasztikusan komikus figurákként ábrázolnak.10 Az állatoknál ezzel szemben tagadhatatlan, hogy eredendően rút formák mutatkoznak, és a borzalmas látványt semmilyen komikus vonás sem vidítja fel. Az efféle megjelenés valódi
oka az, hogy a természet szükségképp a különböző elemek, zónák
és talajformák részévé teszi az állati szervezetet, és különböző földtörténeti időszakokon átívelve tartja fenn őket. E szükségszerűségnek alávetetten a természet kénytelen megteremteni ugyanazon a típus – például a kutya – végtelen variációit. Bizonyos medúzák, tintahalak, hernyók, pókok, ráják, gyíkok, békák, varangyok, rágcsálók, ormányosak, majmok pozitív értelemben mond-

[Jean-Jacques, vagyis Jean Ignace Isidore Gérard] Grandville a Fleurs animées-ben (Élő virágok) hangsúlyozta az állatok számára termesztett répa és cukornád esetében megmutatkozó komikumot, amelyet aztán [Amadé] Varin a
tökfélékre és répafélékre alkalmazott, de véleményünk szerint kevésbé sikeresen.
10
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hatók rútnak.11 Az efféle állatok közül sok fontos számunkra,
vagy legalábbis érdekes, mint például a zsibbasztó rája. Mások a
rútságuk mellett a nagyságukkal és erejükkel imponálnak nekünk, mint a víziló, az orrszarvú, a teve, az elefánt vagy a zsiráf.
Olykor az állati alak váratlan fordulatot vesz, és komikussá válik,
mint néhány gémfajta, szarvascsőrű madárféle, pingvin, egyes
egér- és majomfajták. Sok állat szép. Mily szépek a mészhéjú állatok, pillangók, bogarak, kígyók, galambok, papagájok, lovak! Látjuk, hogy a rút formák az állatvilágban bekövetkező átmeneteknél jelentkeznek, mert ilyenkor szükségképp az alakban is megmutatkozik egy bizonyos ellentmondás, az eltérő fajták közti ingadozás. Számos kétéltű például azért rút, mert szárazföldi és vízi
állat is egyszerre. Még hal, de már mégsem hal, és ez az amfibólia
nyilvánvalóvá válik belső és külső felépítésében és viselkedésében.

Az állatok esztétikai megfigyelése még sokkal visszamaradottabb a növényekéhez képest. Vischer fentebb említett értekezésén kívül aligha tudnék akár
egy fontos munkát is megnevezni, amely eleget tett volna általánosabb szempontok tárgyalásának. A természetkutatók által írt munkák közül legjobbnak
talán [Peter] Scheitlin Versuch einer vollständigen Thierseelenkunde (Kísérlet
egy hiánytalan állatlélektanra, 1840) című kétkötetes munkája tűnik, ha nem
akarunk visszanyúlni egészen Arisztotelész Állattanáig.
11
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Az ősidők szörnyalakjai főként azért születtek meg, mert a gigantikus organizmusok kénytelenek voltak alkalmazkodni a talaj és a
hőmérséklet szélsőséges változásaihoz. Csak a halszerű és szárnyas
gyíkok, szárnyszerű uszonyokkal rendelkező óriáshüllők voltak
képesek túlélni ezeken a mocsaras lápokon, a perzselően forró,
párás atmoszférában. A szárazföldi körülmények akkori kétértelműsége eredményezte az állati alak kétértelműségének kialakulását. Ott, ahol a talajforma éretlen és a vegetáció szűz, még ma is
találunk olyan hibrid élőlényeket, mint amilyen például a kacsacsőrű emlős Ausztráliában.
Az állat tehát – már közvetlen típusát tekintve is – lehet
rút. Csakhogy akkor is rúttá válhat, ha – bár típusa primitíven
szép – a növényekhez hasonlóan rendellenesség áldozata lesz, ha
kívülről valami megcsonkítja, vagy belülről megtámadja valamilyen betegség. Rútsága mindkét esetben messze meghaladja a növényekét, mert organizmusa sokkal összetettebb, sokkal zártabb
rendszer, míg a növények a meghatározatlanba nyúlhatnak ki, és
eközben alakjuk kontúrja a véletlenszerűségnek van alávetve. Az
állat tagozódása önmagában véve meghatározott. Ha egy testré-
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sze megsérül vagy megsemmisül, úgy az állat azonnal rúttá válik.
Az állat esetében semmi sem hiányozhat a szervezetéből, kivéve a
szőr és a szarvak s az ehhez hasonlók vegetatív többletét, amelyet
az állat képes újranöveszteni. Egy rózsabokorról letéphetünk egy
szál rózsát anélkül, hogy a növény maga kárt szenvedne, vagy
alakja elcsúfulna. Egy madár szárnyát, egy macska farkát nem lehet csak úgy eltávolítani anélkül, hogy ne tenné formátlanná az
állatot, és ne károsodna életének élvezete. És fordítva: alakjának a
priori lezárt tagolása miatt az állat rúttá válik a fölösleg által,
amely nem tartozik a fogalmába. Számuk és elhelyezkedésük tekintetében az állati szervezet részei pontosan meghatározottak,
mert ezek harmonikus kölcsönhatásban állnak egymással. Ha egy
testrésszel több van, vagy egy testrész másik helyre kerül, mint
ahogy a fogalom alapján elvárható lenne, az ellentmond az alapformának, és rúttá teszi. Ha például egy birka nyolc lábbal születik, akkor a szükséges szám megkétszereződése rémséges hatást
kelt, és rúttá teszi az állatot.
Az állatalakok pontos, önmagából, belülről kifejlődő arányossága azt eredményezi, hogy minden testrésznek normális, a
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szervek úgynevezett egyensúlyában rejlő mérete van, és hogy ha
ez mértéken felül megnövekedik vagy csökken, az torz arányt hoz
létre, amely szükségszerűen rút lesz. Ugyanakkor az ilyen túlzott
növekedés vagy csökkenés általában már betegség következménye, melynek eredete örökölhető, a legsajátságosabb élet mélyéből
kifejlődő hajlam lehet. A torzulás már a petesejtben, a spermában, az anyaméhben, a magzati periódus alatt kezdetét veheti. A
betegség az organizmust először részlegesen, majd teljesen tönkreteszi, és ezzel a pusztítással általában színvesztés és torzulás jár
együtt. Minél szebb az állat a maga fogalma szerint, annál rútabb
lesz elcsökevényesedett, lesoványodott, feldagadt, sápatag, a teljes
testfelületén kelésekkel borított alakjának látványa. A ló vitathatatlanul a legszebb állat, de ezért az az állat is, amelyik betegen,
megöregedve, váladékozó szemekkel, lógó hassal, kiálló csontokkal, kilátszó bordákkal, foltokban kihullajtott szőrrel rendkívül
visszás látványt nyújt.
Az eddigiekből következik, hogy kielégítően magyarázható
az állatalak rútsága – akár eredendően, akár véletlenszerűen és betegség által alakult ki. Ezért Daub Judas Ischarioth (Iskarióti Jú-
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dás)12 című művével ellentétben nem a természetben rejlő természetellenességet feltételezzük a rútság kiváltó okaként. A termé[Carl] Daub: Judas Ischarioth oder das Böse im Verhältnis zum Guten [Iskarióti Júdás, avagy a gonosz a jóhoz fűződő viszonyában], második füzet, I.
rész. Heidelberg, 1818, 350 o. skk. Az egyik fő szöveghely a 352. oldalon olvasható: „Az erőszakos halál, például egy egész, egykoron a tenger habjaiba veszett állatvilág halála nem kevésbé erőszakos, valamint nem kevésbé természetellenes, csak mert az állatvilág talán próbaképpen keletkezett, és a halál, miután
a vízözön meglelte csatornáit és medencéjét, szándékosan és előre megfontoltan helyet biztosított egy másik világnak, talán éppen a földet benépesítő emberi nemnek, de nektek lehetőséget adott arra, hogy ezen ősállatok (?) csontváza kielégítse kíváncsiságotokat, és állkapcsaikat szellemetek csiszolására használjátok. Talán megérdemelték, hogy megfulladtak, vagy valamilyen módon
elpusztultak ahelyett, hogy végigélték volna az életüket; erőszakos kiirtásuk
ennek ellenére nem más, mint gyilkolás, amely a természetben rejlő természetellenességnek, nem pedig magának a természetnek köszönhetően, és főként
nem az istenségnek köszönhetően történt. Ez az álnok erőszak, amely ott (ld.
Lk 8,33) egy csorda kocát a vízbe taszít, hogy megfulladjon, itt a vizeket küldte
rá mamutjaitokra és barlangi medvéitekre, valamint óriáslajháraitokra és más
ilyesféle bestiákra, és nem a természeti elem, hanem éppen ez az erőszak, amely
minden elemi erőben – úgyszólván rejtekezve – ott leselkedik, az, ami például
földrengések által előidézett helyi árvizek és egyéb viszontagságokon keresztül
tanítja meg, hogy az állatok élete, az ember alkotásai, sőt az embernek, a föld
királyának az élete, aki szabadsággal és ésszel van felruházva, mindig és állandó
jelleggel veszélyeztetett, hiszen – hogy a költővel szóljunk – »viharban minek
is kérdeznék a süvöltő hullámok a király nevét?«. A természet ijesztő tud lenni,
de az, ami ijesztővé válik benne, nem maga a természet, amely valójában az
örök szeretet gyümölcse, és nem is a természetfölötti, amely maga az örök szeretet; és ha nincs meg bennetek az isteni hatalomba vetett hit, amely szélnek és
tengernek parancsol, ami által nagy csend lesz (Mt 8,26), akkor e hitet pótolni
fogja az úgynevezett fizikai romlás fizikai szükségszerűségéről alkotott véleményetek? Vagy talán olyan biztosan tudjátok, hogy eme ijesztő dolgok nem
12
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szet azon szükségszerűsége, hogy ellentéteket kapcsoljon össze
egy organizmusban, hogy emlősöket bálnákként és fókákként
vessen a vízbe, hogy repülőhártyásokat dobjon a levegőbe, hogy a
tengeri teknőst, a szauruszokat és mindenféle farkatlan kétéltűt
képessé tegyen mind a vízben, mind a földön való tartózkodásra,
ugyanúgy világos, mint a véletlen szükségszerűsége, amely külsőleg egy állatot erőszakkal megnyomoríthat, vagy belsőleg betegség
által eltorzíthat. Felesleges is ehhez hozzátennünk, hogy a ragadozók vérszomja és egyes állatok mérge, beleszámítva a büdösséget,
melyet némelyek önvédelemből árasztanak, a szépséggel vagy a
rútsággal oly kevéssé áll összefüggésben, mint egyes növények
mérge formájukkal. Ha igaz lenne az a szupernaturalisztikus feltevés, mely szerint a rút a természetet megrontó gonoszból ered,
akkor a mérgeskígyóknak és a ragadozóknak is alapvetően rútnak
kellene lenniük, ami nagyon kevés esetben van így. Mi több, a méregfoggal rendelkező kígyók és a vadmacskák kitűnnek a maguk

érinthetnek titeket?” Ennek a tézisnek a cáfolatára tettem kísérletet az Über
die Verklärung der Natur (A természet átszellemítése, in: Studien I, 1839, 155
o. skk.) című tanulmányomban, és a rútságot, amennyire itt a témába vág, a
185–192. o. között érintettem.
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szépségével, sőt pompájával. A természetellenesnek viszont a természetben semmi értelme sincs, mivel a tudatosság és az akarat
szabadsága nélkül képtelen önkényesen törvényt szegni. Az állatok számára nem létezik az önbecsülés és a kegyelet törvénye, azaz
bűncselekmény sem. Az önfertőzés, a vérfertőzés és a gyerekgyilkosság mind olyan fogalom, amely a szellem világához tartozik, és
helytelen szentimentalizmusról van szó, ha megbotránkozunk az
állatok gaztettein, amelyek tulajdonképpen nem is léteznek a természetben.
Általában nem is gondolunk ezekre a részletekre, ha a természet szépségéről és rútságáról beszélünk, mert többnyire a táj
szépsége lebeg a szemünk előtt, amely minden természeti formát
sajátos egységbe gyűjt össze. A táj nevezhető monotonnak, ha egy
természeti forma – mint a hegy, vihar, erdő, sivatag stb. – elemi
erőként uralja, vagy ellentmondásosnak tekinthetjük, ha két
forma egymással szemben áll, vagy harmonikusnak mondhatjuk,
ha egy ellentét egy magasabb egységben oldódik fel. Ezen alapformák mindegyike a napok és évszakok váltakozásának megfelelően
a fázisok végtelen sokféleségén mehet keresztül. Főként a fényvi-
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szonyoktól függ, hogy egy táj miféle esztétikai benyomást tesz
ránk. Egy sivatag lehet fenséges, borzasztóan fenséges, ha a trópusi napsütés úgy világítja meg, mint a mélyen fekvő Szaharát, de
lehet melankolikusan fenséges is, ha a mérsékelt zóna holdja,
ezüstfényével megcsillogtatja, mint a magasan fekvő Góbi sivatagot. De minden tájjellegű alapforma tud szép és rút is lenni. A
monotonitás, melyet rútsággal vádolnak, csak az abszolút alaktalanság közömbösségével szolgál rá erre, akár a szürke égbolt alatt
elterülő, ólomszínű, sima tükrű tenger teljes szélcsendben.

A szellemi rút
Ha áttérünk a természetről a szellemre, előre kell bocsátanunk,
hogy a szellem abszolút célja az igazság és a jóság, amelyeknek
ugyanúgy aláveti a szépséget, mint a szerves természet a maga abszolút célját az életnek. Krisztust, a szabadság eszményét nem képzeljük éppen rútnak, ám görög értelemben vett szépnek sem.
Amit a lélek szépségének nevezünk, az a jóság fogalma és az akarat
tisztasága; ez pedig olyan testben is tud élni, amely jelentéktelen,
sőt rút. Szentségének komolysága miatt az önmagában vett akarat
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túlmutat az esztétikumon. A dicséretes tartalmakat hordozó
gondolkodásmód nem kérdez rá arra a formára, amelyben megjelenik. A szeretetteljes érzés bensőségessége feledteti a cselekvő
ember merev modorát, öltözetének szegényességét, esetleges beszédhibáit stb. Azonban természetes, hogy az akarat igazsága és
jósága a személyes tartás méltóságát eredményezi, amely a külsődlegesen is érzékelhető megjelenésig terjed, és ennyiben érvényes a
szellemre az a lichtenbergi tétel, mely szerint minden erény megszépít, és minden bűnös késztetés rúttá tesz.xxii
Ezt a magában véve igaz tételt még általánosabban tudjuk
kifejezni, ha azt állítjuk, hogy a szabadság minden érzése és tudatossága megszépít, és a szabadság bármiféle hiánya rúttá tesz. A
szabadságot itt csupán az önmagában végtelen önmeghatározás
értelmében vesszük, és tartalmának igazságától elvonatkoztatjuk.
A szervezet arra rendeltetett, hogy ne önmagában hordozzon jelentést, hanem a szellem eszközeként önmagán keresztül mutassa
meg a szellemet. E fogalom igazságát felismerhetjük a fajok és a
rendek példáján. A növekvő szabadsággal nő a jelenség szépsége
is. Az arisztokrata nemzetségek szebbek lesznek, mert szabadabb-
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nak érzik magukat, mert természeti kötöttségeiktől függetlenebbek, mert több szabadidejük van, amelyet játékkal, szerelemmel,
fegyvergyakorlattal, költészettel tölthetnek ki. A csendes-óceáni
szigetlakók szépek voltak mindaddig, amíg a szeretet, a tánc és a
harc kedvéért és a fürdőzés élvezetéért éltek. A dahomey-i és benini négerek szépek, mert az érzéki jóléttel összekötik a harcosok
bátorságát és a merkantilis vállalkozószellemet. Ezért már a szépség iránt is felébredt az érdeklődésük. A királynak több ezer amazonból, valóban szép és bátor lányból álló testőrsége van – róluk
A. Bouéxxiii készített rajzokat. Aki a királytól ajándékot kap, háláját tánc formájában fejezi ki, tehát egy esztétikai aktussal, nyilvánosan az egész nép előtt.
A morális tekintetben bizonyos mértékig rossz, sőt gonosz
emberben is megmutatkozhat a szépség, amennyiben erénytelenségei és bűnös késztetései mellett is erényes, sőt jóindulatú lehet.
Ő ugyanis gyakorta formálisan szabad, okos, elővigyázatos, megfontolt, önmegtartóztató, kitartó, ezáltal a bűnözők bizonyos lovagias lendülettel és nemességgel tűnnek ki. Ezen a területen különös furcsaságok fordulnak elő. Ninon de l’Enclosxxiv például bi-
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zonyosan szép volt, és legalább ennyire gáláns is; csakhogy szépsége és gálánssága az alacsonyabb rendű és mellékes tapintat hiányából fakadt; érzéssel és finomsággal volt szép, és ezért az is maradt. Hajlama szerint, szabadon osztotta kegyeit, de semmit sem
bocsátott áruba.
Mivel a szellemhez képest a test csak szimbolikus értéket
képviselhet, így érthető annak a lehetősége, hogy egy ember testileg rút, ferde növésű, arcvonásai szabálytalanok, himlős, ám
mindezek ellenére nemcsak feledtetheti ezeket a vonásokat, de az
efféle szerencsétlen formákat olyan kifejezéssel élénkítheti fel,
melynek varázsa ellenállhatatlanul magával ragad minket. Példa
erre a rút Mirabeau,xxv aki a legszebb nőket is le tudta bilincselni
szenvedélyességével, ha végre engedték szóhoz jutni; vagy
Shakespeare III. Richárdja, aki efféle szellemi fensőbbséggel IV.
Henrik ravatalánál meghódítja az őt kezdetben káromló Annát;
vagy Alkibiadész, aki Platón Lakomájában azt állítja Szókratészről, hogy hallgatva rút, de beszélve szép.xxvi
A szellemi rútként értett gonoszság lényegében rejlik, hogy
ha megszokássá válik, rúttá teszi az ember fiziognómiáját, mert a
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gonoszság pontosan a szabadság azon hiánya, amely a valódi szabadság szabad tagadásából ered. A habitus és a fiziognómia a boldog természeti népeknél azért lehet szép, mert e népek szabadságnak örvendenek, még ha e szabadság elsősorban természeti jellegű
is. A szabadság hiánya – amely abban áll, hogy az ember még akkor is akarja a gonoszságot, ha tudja, hogy gonosz – magában foglalja az akarat legélesebb ellentmondását az akarat eszméjével;
olyan ellentmondást, amelyről szükségképp külső jegyek is árulkodnak. Egyes perverziók és bűnös késztetések bizonyos fiziognómiai kifejeződésre tesznek szert. Az irigység, utálat, hazugság,
fukarság és kéjelgés sajátos formát hoz létre. Így a tolvajnőkön észrevehető a bizonytalan, oldalra tévelyedő tekintet, melynek mozgását a franciák a latin „fur” szóból származtatva „fureter”-nekxxvii
nevezik, és amely tekintetben rejlik valami rémületes, mert ideoda tapogatózik a maga sietősen éles, lopva nyílt módján. Ha az
ember nagy börtönökbe látogat, és olyan termekbe lép, ahol
gyakran hatvan, sőt száz tolvajnő van együtt, eme emberfajta tekinteteként ismerhető fel ez a specifikus, megbúvó, ravasz pillantás. Természetesen még nagyobb kell legyen a rútság, ha a gonosz-
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ság magában véve szándékos. Akármilyen paradoxan hangzik is,
de azáltal, hogy a gonoszság ebben az esetben szisztematikus totalitásként szilárdul meg, ismét létrejön az akarat és a jelenség bizonyos harmóniája, amely esztétikailag tompítja a formákat. Bizonyos bűnös késztetések gyakran sokkal kellemetlenebbül, élesebben fejeződnek ki, mint a tiszta gonoszság, amely a maga negativitásában újra egy egészet alkot. Egyoldalúsága miatt a durva
bűnös késztetés szembetűnő; az abszolút gonosz mélysége, vagy
sokkal inkább sekélysége, mivel intenzív, egyenletesebben hatja át
a habitust és az arckifejezést, és anélkül tud létezni, hogy bűnüldözés különös tárgyává lenne. Gazdag, mindenféle kultúrával körülvett, mindenféle önfejűségnek hódoló, a legkifinomultabb
önzésben dúskáló, a nők elcsábításában kacérkodó, a fásultság
kínja miatt szolgáik kínzóivá váló szalonemberek gyakran a gonoszság feneketlen magában-valóságába hanyatlanak. – Visszalépve, a természettel összehasonlítva fölismerjük azt a fokozódást,
hogy a természet némely állatban közvetlen és pozitív módon
idézi elő a rútat, míg az ember a neki adományozott természeti
szépet belülről eltorzíthatja, elcsúfíthatja a gonoszság által. Olyan
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tettről van szó, amelyet a magát megsemmisítő szabadság eredményez, és amelyre az állat képtelen.
A gonoszság és az általa közvetített, az ember kinézetében
megmutatkozó rútság oka tehát az ember szabadságában rejlik, és
semmi esetre sem valami rajta kívül álló, transzcendens lényeg. A
gonosz az ember saját tette, és következményei is hozzá tartoznak.
Ám mivel az embernek lényegileg van egy természeti oldala is, a
rút mindazon meghatározásai, amelyeket a szerves – és különösen az állati – természetben kimutattunk, alkalmazhatók az ember esetében is. Persze ez utóbbi típusának – eszméjénél fogva –
az emberi megjelenés szépségében kellene megmutatkoznia, ám
az empirikus valóságban, melynek elengedhetetlen tényezője a véletlenszerűség és az önkényesség, előfordulnak rút alakok is, és
nem csupán elszigetelt egyének formájában, hanem az öröklődési
láncok kiterjedtsége miatt szélesebb körben is. Ezek az alakok
mégsem alkotnak egy nemet abban az értelemben, ahogy az állatok között akadnak születésüktől fogva rútak, melyek fogalmában eleve benne rejlik a rútság, a torz és ellentmondásos mivolt.
Ha mindezeket az ember eszméjére vonatkoztatjuk, akkor olyan
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véletlenszerűségek maradnak, amelyek empirikusan csak viszonylag szükségesek. Egyszeriek vagy különösek lehetnek. Egyszeriek,
ha az emberi szervezetet egyéni betegség, például görvélykór, gerincferdülés vagy törés deformálja; különösek, ha a deformáció
abból fakad, hogy a szervezet egy meghatározott helyhez kénytelen alkalmazkodni. Egy adott talajtípushoz és klímához történő
alkalmazkodás esetén az embernek ugyanolyan folyamatokon
kell átesnie, mint a növénynek és az állatnak. A földrajzi körülmények sokfélesége kifejezést nyer a habitus és a fiziognómia különbségeiben is, főként mivel az életmódban is különbséget eredményeznek. A hegy és a síkság lakója, a vadász és a halász, a pásztor
és a földműves, a sarkkörökön élők és a trópusok lakói szükségszerűen más és más antropológiai jegyeket hordoznak. Sőt, a kreténizmust is ide sorolhatjuk, mivel úgy tűnik, hogy megjelenése
bizonyos helyszínekhez, különösen egyes, erős meszes bomlással
áthatott hegyvidéki vizekhez köthető. A kretén még rútabb, mint
a néger, mert alakjának deformáltságához hozzáadódik intelligenciájának bárgyúsága és szellemének gyengesége. Merev tekintete, alacsony homloka, lebiggyedő alsó ajka, az étel minősége
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iránti közömbös mohósága és szexuális brutalitása a fekete bőrű
embernél alacsonyabb rendűvé teszi, és a majomhoz közelíti,
amelynek megvan az az esztétikai előnye a kreténhez képest, hogy
nem ember.
Az ember fogalma tehát nem tartalmazza a rútságot. Az ész
és a szabadság fogalmaként azt követeli meg, hogy a fogalom
külső jelenségként is láthatóvá váljon az emberi alak arányosságában, a lábak és a kezek különbözőségében, valamint az egyenes
testtartásban. Ha az ember a busmanokhoz vagy a kreténekhez
hasonlóan természeténél fogva rút, akkor e torz formában megmutatkozik a szabadság hiánya, amely a helyi viszonyokból fakad,
és többé-kevésbé örökletes. A rútságot mindenesetre betegség
okozza, ha utóbbi a csontváz, a csontok és az izmok deformálódásához vezet, mint például a szifiliszes csontkinövések vagy a
nekrózis esetében. Mindig ilyesmiről van szó, amikor a bőr elszíneződik, mint a sárgaság esetén; amikor vörös kiütések borítják a
bőrt, mint a skarlát, a pestis, a szifilisz bizonyos formái, a lepra, a
sömör, a hajmolyosodás esetében stb. A legocsmányabb deformitásokat kétségkívül a szifilisz eredményezi, mert nemcsak undo-
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rító kiütéseket okoz, hanem sorvadást és csontromlást is. A vörös
kiütések és a tályogok hasonlítanak a rühatkához, amely a bőr alá
ássa csatornáit; bizonyos értelemben olyan parazita egyedekről
van szó, melyek létezése ellentmond az egységként értett szervezet
lényegének, és amelyekre a szervezet felbomlik. Az ilyen ellentmondásosság látványa roppant rút. – Mindenképp betegség
okozza a rútságot, ha abnormálisan megváltoztatja az alakot; idetartozik az ödéma és a felfújódás stb. De nem erről van szó, ha a
betegség kóros súlyvesztés, idegesség vagy lázállapot formájában
olyan transzcendens bevonattal látja el a szervezetet, amelynek
köszönhetően a test éteribbnek tűnik. Sőt, a beteg kóros soványsága, égő tekintete, sápadt vagy láztól kipirult arca közvetlenebbül szemléltetheti a szellem lényegét. Ilyenkor a szellem és a szervezet mintegy különválik egymástól. A szellem még mindig átjárja a szervezetet, de valójában csak azért, hogy tiszta jellé tegye.
Az egész test a maga áttetsző törékenységében már semmit sem
jelent önmagában, és mindössze az őt elhagyó, természettől független szellem kifejeződése. Ki nem látott még egy leányt vagy egy
fiatalembert a halálos ágyán, aki a tüdővész áldozataként igazán
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átszellemített látványt nyújtott? Ilyesmi nem fordulhat elő az állatoknál. – Ugyanezen okokból az is következik, hogy a halál semmiképp sem szükségszerűen idézi elő az arcvonások rúttá válását,
hanem éppúgy szép, megboldogult arckifejezést is eredményezhet.
Ha a betegség bizonyos körülmények között még meg is
szépítheti az embert, úgy elmúlása még inkább oka lehet a szépségnek. Az egészség fokozatos visszatérése tisztává teszi a tekintetet, és szelíd pírt rajzol az arcra. A vénák és az izmok újbóli felduzzadása és annak az erőnek a játéka, amely élvezetet keresve újra
jelentkezik, rendkívüli, fokozott szépséget áraszt, és a testet azzal
a kimondhatatlan varázslattal veszi körbe, amelyben a megfiatalodás bája mellett még ott van a vele ellentétes mulandóság, az élet
mellett ott van a halál. A lábadozó isteni látvány!
De itt nem hagyhatjuk még el a szellemet, mert a szokványos betegségektől eltérő módon is okozhat rútságot. Mert önmagában is megbetegedhet, és kifejezheti azt az ellentmondást,
melyben önmagával kerül szembe. Vagy pontosabban, a lélek zavara maga is olyan, mint a gonosz, a szellemben rejlő tulajdon-
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képpeni rút. De a benső eme rútsága külsőleg is kifejeződik. A
bolondság, az őrület, a téboly, a dühöngés rúttá teszi az embert.
Idetartozik a részegség is, mint a szellem heves, mesterségesen létrehozott elidegenítése önmagától. Az a józanság, amellyel az önmagánál időző szellem összefoglalja valamennyi kapcsolatát, és
ugyanakkor önmagát, az egyest egyetemes, észszerű lénynek
tudja, a szellemnek a megfelelő jelenlétet és ekképp a szervezet
megfelelő irányítását biztosítja. A lélek zavara esetében azonban a
megbolondult ember bolondként veszti el önérzete egyetemességét, vagy őrült emberként a végességnek adja át, vagy tébolyultként megsemmisítve érzi magát az ellentmondás hatalma által, és
csak egy másik ellentmondás fikciójának segítségével vagy dühöngéssel szabadítja meg magát ettől az ellentmondástól. Ezekben az esetekben a beteg tévesen értékeli a valóságot és a képzeletet. A bolond egyre inkább állati apátiába hull; az őrült embernek
sajátos, az őt körülvevő tárgyaktól és emberektől a határozatlanba
átsikló tekintete lesz, undorítóan grimaszol, visszásan mozgékony
vagy épp merev lesz, és még az elmeháborodottak esetében is,
akik az elme súlyosabb ziláltságától szenvednek, a gyakorta ünne-
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pélyes gesztusaik mutatják, hogy sérült önérzetük miként árulja
el pátoszuk ürességét és inkoherenciáját.

A művészeti rút
A rút birodalma, amint látjuk, tulajdonképpen akkora, mint az
érzéki jelenségé; mert a gonosz, illetve a szellem önmagától való
sajnálatos elidegenedése csakis a külső ábrázolás közvetítésével
válhat esztétikai tárggyá. Mivel a rút megtalálható a szépben, így
a rút a szép minden egyes formájának tagadásaként létrejöhet
mind a természet szükségszerűségénél, mind a szellem szabadságánál fogva. A természet a véletlen útján keveri össze a szépet és a
rútat, ahogy Arisztotelész mondaná, ϰαταβεβηϰῶς.xxviii A szellem
empirikus valósága ugyanígy cselekszik. Hogy önmagában véve
élvezze a szépet, a szellemnek meg kell alkotnia azt, és egy önmagában megálló, sajátos világát kell létrehoznia. Így születik a művészet, amely látszólag az emberek igényeihez is kapcsolódik, valódi alapja mégis egyedül a szellem sóvárgása marad a vegytiszta
szépre.
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Ha tehát a szép megteremtése a művészet feladata, nem bizonyul-e a legnagyobb ellentmondásnak az, hogy – amint látható
– a rútat is létrehozza?
Amennyiben erre azt szeretnénk válaszolni, hogy a művészet természetesen a rútat is létrehozza, ámde szépként, úgy nyilvánvalóan az elsőként felismert ellenmondáshoz egy második,
úgy tűnik, még nagyobb ellentmondást fűznénk, mert hogyan is
lehetne, hogy a rút szép legyen?
Ezen kérdések révén újabb nehézségekkel szembesülünk.
Kényszerítő erejükkel jobbára azt az egyszerű tételt szegezzük
szembe, hogy a szépségnek szüksége van a rútra, de legalábbis felhasználja annak érdekében, hogy minél nyomatékosabban jelenjen meg szépként; ugyanúgy, ahogy gyakran a bűnös késztetést az
erény feltételének tesszük meg. A rút sötét hátterén annál vakítóbban mutatkozik meg a szép tiszta képe.
Valóban megnyugtathat minket ez a tétel? Igazsága, hogy
tudniillik a szépnek a rúttal szemben annál is inkább szépnek kell
találtatnia, csak viszonylagos igazság. Ha abszolút volna, úgy
minden szép megkívánná, hogy a rút kísérje. Csak egy Ther-
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szitész mellett válhat egy Akhilleusz szépsége teljesen azzá, amivé
válnia kell. Csakhogy az ilyen állítás téves. A szép mint az eszme
érzékileg megjelenő kifejeződése önmagában abszolút, és nincs
szüksége önmagán kívüli támaszra, az ellentétén átvezető megerősítésre. Nem lesz szebb a rút által. A rútnak a szép melletti jelenléte a szépet mint olyat nem, hanem csak az élvezet hatását növelheti, amikor is a szép kiválóságát sokkal erősebben érezzük;
mint ahogyan például sok festő ráncos, csúfondáros öregasszonyt
festett a háttérbe vagy Danaé oldalára, mialatt ő édes sóvárgással
fogadja szép ölébe az aranyesőt.
Azonban a jellegzetesen szép és fenséges láttán sokkal inkább a szép kizárólagos és feltétlen jelenvalósága után vágyódunk.
Olyannyira kielégítő önmagában állva is, hogy nemcsak a rút
meglétéről mondhat le, hanem hogy a rút megléte egyáltalán zavaróan hasson. Az abszolút szép csillapítóan hat, és egy pillanat
alatt mindent elfeledtet velünk. Mi értelme lenne, hogy saját áldott telítettségétől valami másra terelődjön a figyelmünk? Minek
fűszerezni a szép élvezetét az ellentéte tükröződésével? Van-e a
templom aditonjábanxxix az istenszobor mellett hely egy álnok dé-
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mon számára? Akarhat-e az Istent imádó mással feltöltekezni,
mint isteni tulajdonságokkal?
Tehát e tétel korlátlan érvényességét, mely szerint a rút a
művészetben a szép miatt van jelen, el kell vetnünk. Az építészetben, a szobrászatban, zenében és lírában különösen bajos lenne
igazolni ezt a tételt. A kontrasztot, amelyre a művészet gyakran
rászorul, nem szükséges a rút ellentétén keresztül bemutatni; a
szép elég sokrétű ahhoz, hogy önmagával szemben, saját formáival ellentéteket hozzon létre. Goethe Iphigéniája például csupa
szép szereplőt visz színre, vagy Raffaello Sixtusi Madonnájában
csak fejedelmi jelleg, jóindulat, kecsesség, méltóság, kedvesség található, és egyáltalán semmiféle rút, miközben ezek a művek mégsem szenvednek hiányt a kontrasztokban, amelyek mint szépek,
olyan végtelen elragadtatást eredményeznek, amely az abszolútban mint a csorbítatlan isteniben lakozik. A rút teleologikus felfogása tehát nem érvényesül átfogóan. A természettel kapcsolatban meggyőződhettünk arról, hogy – teleológiai szempontból –
tulajdonképpen az élettől függ, és csupán másodsorban a szépségtől. A szellemnél is azt láttuk, hogy benne az igazság és jóság
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megelőz minden esztétikai követelményt. Szép, ha az igaz és a jó
szépnek is mutatkozik, csakhogy ez nem szükségszerű. Nyomatékosan rámutattunk arra, hogy ezt nem úgy kell értenünk, mintha
az igazságnak és a jóságnak rútnak kellene bizonyulnia, amennyiben nem képes megmutatkozni az eszményi szépségben. A feltétel nélküli rútnak sem a természetben, sem a szellemben nincs önmagán kívüli célja. A természet a fémekben, növényekben és állatokban található mérgektől nem elrettentő alakjukkal és színükkel int óva minket, és a legszeretetreméltóbb szellemnek is lehet
olyan végzetes sorsa, hogy örökre bele kell nyugodnia, hogy púpos legyen, mint Ezópusz, vagy sánta legyen, mint Byron.
Hogyan hozhat létre rútat a művészet, melynek célja csupán a szép lehet? Ennek oka szemmel láthatóan mélyebben rejtőzik, mint a külsődleges reflexiós viszony. Magában az eszme lényegében van. Ugyan a művészet – és ez a jó és az igaz szabadságával
szemben az ő korlátja – rászorul az érzéki elemre, viszont ebben
az elemben akarja és kell is kifejeznie a totalitása szerinti eszmének
a megjelenését. Az eszme lényegéhez hozzátartozik, hogy megjelenésének létét nyitva hagyja, és ezzel megalapozza a negatív lehe-
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tőségét. Minden forma, amely a véletlenből és az önkényből fakadhat, ténylegesen megvalósítja önnön lehetőségét, az eszme pedig főként annak a hatalomnak köszönhetően bizonyítja isteni
mivoltát, mellyel fenntartja törvényének egységességét az önmagát keresztező jelenségek nyüzsgésében, a véletlen és véletlen, ösztön és ösztön, önkényesség és önkényesség, szenvedély és szenvedély közti törésben. Ha tehát a művészet nem pusztán egyoldalúan akarja az eszmét szemléltetni, akkor nem nélkülözheti a rútat. A tiszta eszmények mindamellett a szép legfontosabb, pozitív
mozzanatát állítják elénk. Ha viszont a természetnek és a szellemnek egész drámai mélysége szerint kell kifejezésre jutnia, úgy a természeti rútnak, a gonosznak és az ördöginek sem szabad hiányoznia. A görögöknek, bármennyire eszményien éltek is, voltak százkarúik, küklopszaik, szatírjaik, graiáik, empuszáik, hárpiáik, kiméráik, volt egy sánta istenük is, tragédiáikban kifejezésre jutottak nemcsak a bűntett legocsmányabb fajtái (Oidipusz és
Oreszteia), hanem az őrület (Aiasz) és az undorító betegségek
(Philoktétész gennyes lába) is, mint ahogy mindenféle erkölcstelenséget és gyalázatot vittek színre a komédiáikban is. De a keresz-
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tény vallással mint olyannal, amely felismerhetővé teszi a gonosz
legmélyebb gyökereit, és megtanítja, miként küzdhető le alapjaiban, a rút teljesen a művészet világának része lett.
A művészet tehát ebből az okból kifolyólag, azaz mert az
eszme megjelenését totalitása szerint ábrázolja, nem kerülheti el a
rút megjelenítését. Az eszme felületes értelmezése lenne, ha a művészet az egyszerű szépre kívánna korlátozódni. Ebből az egységesülésből mégsem következik, hogy a rút egyenértékű lenne a széppel. A rút másodlagos létrejötte miatt is különbözik e kettő. A
szép ugyanis, mivel önmagában nyugszik, a művészettől függetlenül és minden további háttér nélkül megszülethet, miközben a
rút esztétikailag nem képes hasonló önállóságra. A tapasztalat
szempontjából természetesen magától értetődő, hogy a rút is feltűnhet elkülönülten, ellenben a rút absztrakt meghatározása esztétikailag nem megengedett, mert mindig a létfeltételét jelentő
szépbe kénytelen esztétikailag visszavetíteni magát. Most tehát a
fenti, szépre vonatkozó tételt ismét felidézhetjük, és kijelenthetjük, hogy a rút, mivel nem önmagában nyugszik, a szépben birtokolja a számára szükséges felszínt. Danaé mellett megtűrjük a rút
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öregasszonyt, viszont a festő nem festené meg csupán ezt az alakot, mert akkor vagy zsánerkép lenne, ahol a helyzet képezné az
esztétikai elemet, vagy portré volna, amely elsősorban a történelmi helyesség kategóriája alá esik. A rút széptől való függése természetesen újfent nem úgy értendő, hogy a rút a maga eszközévé
teheti a szépet. Ez abszurd lenne. Tehát a rút a szép mellett, a szép
támogatásával, véletlenszerűen tud megjelenni; a rút megjelenítheti azt a veszélyt, amely folyton fenyegeti a szépet rugalmasságának szabadsága miatt, de a rút nem válhat a művészet közvetlen
és kizárólagos tárgyává. Csak a vallások tüntethetik fel a rútat abszolút tárgyként, mint ahogyan az etnikai vallások sok ocsmány
istenbálványa vagy éppen a keresztény szekták bálványai példázzák.
A világnézet totalitásában a betegséghez és a gonoszhoz hasonlóan a rút is csupán egy tünékeny mozzanatot jelent, és mivel
szerves részei vagyunk ennek a nagy összefüggésnek, nem csupán
elviseljük, hanem érdekessé is válhat számunkra. Ám ha kiszakítjuk a rútat ebből az összefüggésből, esztétikailag élvezhetetlen
lesz. Ha például Eyck Gdańskban látható, a végítélet napját ábrá-
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zoló festményén,xxx a középső kép oldalán szemügyre vesszük azt
a szárnyat, amely bemutatja nekünk a pokol borzalmát, az elátkozottak kétségbeesését és a megbüntetésükkel foglalkozó ördög
gúnyosságát, akkor látni fogjuk, hogy a festő nyilvánvalóan ahhoz
a szemközti szárnyhoz való kapcsolatában festette meg a visszás,
torz pofák ezen sötét csoportját, amely a megkegyelmezettek belépését ábrázolja az ég világló csarnokába, és mindkettőt ismét
csak a nagy középső képhez, magához az ítélethez való viszonyában festette meg, ahhoz az ítélethez fűződő viszonyában, amely
az oldalsó képek túlzását magyarázza, és a köztük lévő átmenetet
szimmetrikus csoportokban és csodálatos színek fel- és lefokozásával teremti meg. De csak a poklot vagy csak az ördögöt nem festette volna meg. A felvilágosítás céljai érdekében természetesen a
rútat elkülönítjük, de egy művész, aki a rútat mégoly valósághűen
adja is vissza, sosem hinné, hogy ezzel egy műalkotást hoz létre.
Egy Krisztus-fejet ábrázoló képet gondolkodás nélkül kiállítanak
bárhol, de nem így egy Mefisztó-maszkot. Az efféle különválasztás a rút egyfajta önállóságát ismerné el, amely szemben áll fogalmával, miközben a szép a festészetben a csendéletig bezárólag el-
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különíthető. Ezért van az, hogy a költészet minden olyan műve,
amely merőben rút tárgyat vesz alapul, a szellem minden erőfeszítése ellenére a legcsekélyebb tetszést sem nyerheti el. Efféle műveket olvasva senki sem érezhet igazi örömet. A franciáknak vannak tankölteményeik a pornográfiáról, sőt, a szifiliszről is; a hollandoknak pedig a felfúvódásról és így tovább, habár az ilyen költemények tulajdonosai szégyellik magukat, ha ezeket megtaláljuk
náluk. Pallagonia hercege, akiről Goethe beszél,13 magát a rútat
[Johann Wolfgang von] Goethe: Utazás Itáliában. Ford. Rónay György. In:
uő: Önéletrajzi írások. Budapest: Gondolat, 1961, 258–260. o. Pallagonia hercegének bolondságaiból kívánjuk kiemelni esztelenségének elemeit, ahogyan
Goethe leírta őket, 259. o. sk.: „Emberek: koldusok, koldusasszonyok, spanyolok, spanyol nők, arabok, törökök, púposok, mindenféle nyomorékok, törpék, muzsikusok, pulcinellák, antik öltözékű katonák, istenek, istennők, alakok régi francia viseletben, katonák tölténytáskával és kamásniban, mitológia
torz toldásokkal: Akhilleusz és Kheirón pulcinellával. Állatok: csak állatrészletek, ló emberkézzel, lófej embertesten, eltorzított majmok, rengeteg sárkány és
kígyó, a legkülönfélébb figurákon a legkülönfélébb mancsok, fejcserék, kétfejűségek. Vázák: a legkülönfélébb szörnyek és cikornyák, melyek alul vázává
hasasodnak és alátétben végződnek.” [A magyar fordításban nem szerepel a
következő, Rosenkranz által idézett két szakasz:] „– Ha úgy gondoljuk el ezeket a figurákat, mintha sokkos állapotban készítették volna őket, és egészen ész
és értelem nélkül születtek volna, választás és szándék nélkül összeszedve, ha
végtelen sorban gondoljuk el ezt az alapzatot, ezeket a piedesztálokat és formátlan elemeket, akkor megérthetjük azt a kellemetlen érzést, amely szükségszerűen jelentkezik mindazokban, akik az őrület ezen vesszőfutásának áldozatai lettek. […] Egy ilyen ízléstelen gondolkodásmód esztelensége mégis legin13
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szisztematikus teljességében akarta ábrázolni a szobrászat, a művészet segítségével, amely a rút megformálása ellen a leghatározottabban berzenkedik, ám minden erőfeszítése ellenére sem alkotott mást, mint egy zagyva, nevetséges-szomorú kuriózumot. Kizárólag a széppel egyesítve engedi meg a művészet a rút létét; viszont ebben a kapcsolatban nagy hatást képes elérni. A művészet
nemcsak a világmegértés teljessége miatt szorul a rútra, hanem
azért is, hogy egy cselekményt tragikumba vagy komikumba fordíthasson.
Ha tehát a művészet a rútat ábrázolja, látszólag szembekerülhet a rút megszépítésének fogalmával, hiszen ebben az esetben
a rút már nem lenne rút, teljesen eltekintve attól a kérdéstől, hogy

kább abban mutatkozik meg, hogy a kis házak párkányai teljesen ferdén húzódnak egyik vagy másik irányba, így aztán a vízmérték vagy az ingamérték,
amely tulajdonképpen emberré tesz minket, és minden euritmia alapja, semmivé lesz, ami megkínoz bennünket. És így lepik el ezeket a tetőelemeket a
hidrák és kis mellszobrok, zenélő majomkórusok és hasonló őrültségek. Sárkányok istenekkel váltakoznak, egy Atlasz áll ott, aki a földgolyó helyett boroshordót tart a vállán.” [A magyar fordításban már szerepel a következő részlet:]
„Ha valaki arra számít, hogy e sok képtelenség elől bemenekül a kastélyba, melyet még a herceg apja építtetett, és kívülről viszonylag józannak látszik: a kaputól nem messze egy római császár babérkoszorús fejét láthatja, delfinen lovagló törpetestre illesztve.”
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a rút megszépítése mint egy esztétikai hazugság szofista elmosása
nem hozna-e létre újra rútságot azzal a belső ellentmondással,
hogy a rútat, tehát a szép tagadását, mégis szépen alkotja meg ismét, és hogy következésképpen – hazug módon – valami pozitívumot tulajdonít neki, ami a természete ellen való, és hogy végül
a rút karikatúráját, az ellentmondás ellentmondását teremti meg.
Ahogy mondottuk, ez a látszat, és mégis igaz, hogy a művészetnek a rútat is eszményíteni kell, azaz a szép általános törvényei szerint kell kezelnie, amelyeket létezése folytán megsért a rút; nem
arról van szó, hogy a művészetnek az lenne a feladata, hogy a rútat
elrejtse, elleplezze, meghamisítsa, tőle idegen mázzal vonja be, ám
arról igenis, hogy a művészetnek – az igazságot nem csorbítva –
esztétikai jelentésének megfelelően kell alakítani a rútat. Ez elengedhetetlen, mert a művészet ekképpen jár el minden valósággal
szemben. A természet, amelyet a művészet megmutat számunkra, a valódi természet, ám mégsem a közönséges értelemben
vett, tapasztalati természet. Ez az a természet, amely akkor valósulna meg, ha végessége effajta tökéletességet engedne meg számára. És ekképp az a történelem is, mely a művészetet adta ne-

75

künk, a valódi történelem, és nem a közönséges értelemben vett,
tapasztalati történelem. Ez a saját lényege, igazsága, eszméje szerinti történelem. A közönséges valóság sohasem szenved hiányt a
legundorítóbb és legvisszataszítóbb rútságokban; a művészetnek
nem szabad minden további nélkül magáévá tennie ezeket. Neki
a rútat tarthatatlan állapotának minden könyörtelenségével
együtt kell számunkra bemutatnia, de ezt egyfajta eszményiséggel
kell tennie, mellyel a szépet is kezeli. Ilyenkor a szép tartalmából
mindazt kiküszöböli, ami csupán véletlenszerű létezéséhez tartozik. Kiemeli egy jelenség lényegét, és elmossa a lényegtelen vonásokat. Ezt kell tennie a rúttal is. A művészetnek ki kell domborítania rajta egyes meghatározottságokat és formákat, melyek a rútat rúttá teszik, de eközben el kell minden olyasmit távolítania,
ami csak véletlenül furakodik be a rút jelenlétébe, és gyengíti vagy
összezavarja jellemző vonásait. A rútnak a meghatározhatatlantól, véletlenszerűtől és jellegtelentől való efféle megtisztítása az
eszményivé tétel aktusa, amely nem a rúttól elkülönülő szépség
hozzáadásából, hanem bizonyos összetevők világos kiemeléséből
áll, amelyek a rútat a szép ellentéteként bélyegzik meg, és ame-

76

lyekben úgymond a rútnak mint esztétikai ellentmondásnak az
eredetisége rejlik. Ebben az eszményivé tételben a görögök időnként elértek egy pontot, ahol a rútságot megszüntetve megőrizték, és a pozitív szépbe alakították át, mint az Erinnüszöknél és a
Meduszánál.14 Ám az emberek általában úgy képzelték el, hogy a
görögök az ideális szépséget mindenekfelett a derűs nyugalomban keresték, és a meghatottság és hevesség ábrázolását rútként
kerülték. Ez viszont művészetük túl szűk, egyes szobroktól kölcsönzött elképzelése lenne. A költészet kapcsán mindez már rövid elmélkedéssel is igazolható; a szobrok esetében pedig Anselm
Feuerbach bizonyította a vatikáni Apollóról írt kitűnő művében,
hogy a görögök nem riadtak vissza az elborzasztótól és a drámai
életszerűségtől;15 a festészettel összefüggésben pedig nemcsak a
[Jakob Andreas Konrad] Levezownak a Gorgonenidealról (Gorgóeszmény)
szóló értekezése szerint ezen eszmény fejlődésében három mozzanat különíthető el. A gorgó kezdetben egy állatpofa volt; azután maszk lett, bégető nyelvvel; végezetül pedig egy emberi arc, amelynek szépsége azonban fokozatosan
jellemtelenné vált, és medusza mivolta csak a haja és szárnyai alapján sejtethető. Utoljára a φοβερα χάρη (félelmet keltő, szigorú kecsesség) tűnt el, amelyet a rondanini Meduszánál csodálhatunk meg.
15
Anselm Feuerbach: Der Vaticanische Apollo. Eine Reihe archäologisch-ästhetischer Betrachtungen [A vatikáni Apolló. Egy sor régészeti-esztétikai szemlélődés]. Nürnberg, 1833. Feuerbach, aki épp nemrégiben távozott az élők so14
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herculeaneumi és pompeji falfestészet alaposabb tanulmányozása
bizonyíthatja ugyanezt, hanem Polignotosznak a delphoi és
athéni leszkhékben található festményeinek leírása is, amiként
Goethe, a derű, a nyugalom és a mérsékelt életvitel oly nagy tisztelője, nyomatékosan megjegyezni látszik értekezésében. 16

rából, döntő fontosságú bizonyítékkal támasztja alá nézeteit, nevezetesen,
hogy a legtöbb mű megsemmisült az engedelmes bronzanyag használata miatt, melynek teljes szabadságot kellett volna adnia a mestereknek. 75. o.: „Ha
fennmaradtak volna azon atléták és birkózók bronzszobrai, akik az Olimpia
Altisát benépesítették, vagy csak azon thüádok és a táncosok eredeti márványszobrai, melyeknek halvány árnyékai még mindig megigézik szemeinket domborműveken és középszerű falfestményeken, akkor a csodálat teljesen új forrásai nyílnának meg előttünk; ámulnánk a művészek mesteri tudásán, akik –
biztonságuk teljes érzésével – megkockáztathatták a legvégsőt, és tényleg meg
is kockáztatták. Hálásak lennénk nekik, amiért nem korlátozták magukat elővigyázatosan – kerülve minden szabad mozdulatot – a legtisztább plasztika
négy oszlopa által kijelölt területre; boldogan követnénk a művészt, amikor
szédítő pályáján a művészet legvégső csúcsáig merészkedik, és csak akkor teszi
le a vésőt, amikor a torz kép élettelen természetellenessége megriasztja, vagy ha
őt, isteneinek ábrázolóját, a kellem – a művészet nemeszisze – megállásra kényszeríti. Semmi sem esett úgy a görög művészek hatáskörén kívül, mint az egyiptomi nyugalom halála.”
16
A Riepenhausen testvérek rajzainak ihletésére Goethe igyekezett elrendezni
Polügnótosznak az athéni Poikilében és a delphoi Leszkhében található képeit. A képek egyfajta epikus panorámát mutattak be. A fennmaradt és mégoly tökéletlen leírásokból mindig felismerhetők a festmények anyagai, ezekből
pedig az, hogy a képek semmiféle elborzasztót nem zártak ki magukból. Itt
nem alkalmazhatók a Winckelmann és Lessing tollából merített, szokványos
elképzelések a tapintatról, amellyel a képzőművészet elkerülte a rútságot. Hall-
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A rútnak tehát a művészet által kell megtisztulnia az összes,
számára heterogén feleslegtől és zavaró véletlentől, és ismét alá
kell rendelnie önmagát a szépség általános szabályainak. A rút elszigetelt ábrázolása éppen azért mondana ellen a művészet fogalmának, mert általa öncélúnak tetszene. A művészetnek a rútság
másodlagos mivoltát kell megmutatnia, emlékeztetnie arra, hogy
alapjában véve nem magától, csak a széppel, a szépből kiindulva,
annak tagadásaként létezik. Ha ebben a beállításban mutatjuk
meg, mindent figyelembe kell vennünk, ami csak hozzá, egy harmonikus totalitás egy részletéhez kapcsolódhat. A rútnak nem ráerőszakoltnak, hanem szükségszerűnek kell bizonyulnia, megfelelő csoportosításban kell megjelennie, az egészlegesség érdekében alá kell rendelnie magát azoknak a törvényeknek, amelyeket
gatni akarok azokról a feldarabolt testekről, amelyek a lovak vályújában a
szecska alá szórva látszódnak, és effélékről; de egy kevésbé ijesztő részletet kívánok idézni Pausanias beszámolójából, amely a delphoi Leszkhében található, Odüsszeusz alvilági látogatását bemutató képet taglalja: „Charon csónakja alatt az apjára támadó fiút saját apja fojtja meg. Először egy templomi
fosztogatót büntetnek meg. Úgy tűnik, az asszony, akihez kerül, éppoly jól ismer minden gyógyszert, mint mérget, amellyel embert lehet ölni. Nevezettek
fölött látható Eurűnomosz, aki az alvilág istenei közé sorolható. Azt mondják,
elfogyasztja a halottak húsát, és csak a csontokat hagyja meg. Itt feketés kék
színben ábrázolják. Megmutatja a fogát, és egy vadállat bundáján ül, stb.”
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a maga alakjában megsért, a szimmetria, a harmónia törvényének.
Nem nyúlhat távolabbra, mint azt a vele kapcsolatos összefüggések megengedik, és meg kell tartania saját kifejezésmódját úgy,
hogy jelentéseiben se értelmeződjön át.
Vegyük például a képzőművészetet: annak ábrázolása,
amint egy ember éppen a szükségét végzi, vagy hány, kétségtelenül undorító. Azonban ez nem riasztott vissza festőket attól,
hogy megmutassák ezeket a jeleneteket a nagy lakmározások ábrázolásánál. Ilyen a világ folyása: ha valami nagyon ízlik az embereknek, abból túl sokat esznek. A bemutatás teljessége érdekében
a művész nem akart lemondani erről a részletről, de ábrázolásmódjában esztétikailag finomított rajta. Ilyen ismert alkotás Paolo Veronese Kánai menyegző című festménye, amelynek előterében egy kisfiú a maga gyermeki ártatlanságában pisil. Egy gyermeket ebben a szituációban az előtérbe állítva elviselhetőnek tartunk, ahogy mosolyogva kis ruháját felemeli, és formás lábacskáját és ágyékát mutatja. Az okádó felnőttet a háttérben, aki a túl
sok étel és ital élvezete után bortól nehéz fejét a falnak támasztja,
már kevésbé.
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A disszonancia, zeneileg kifejezve, a zene megsemmisítése,
antizene. Ám a muzsikus nem alkalmazhatja ezt az eszközt önkényesen, csak ott, ahol ez megfelelően előkészített, ahol szükséges,
ahol a hamis hang feloldása a magasabb harmónia győzelmét alapozza meg.
A költő, aki egy Calibant állít elénk, alakját a világtenger
egyik szigetére helyezi, melyet egy varázsló tart hatalmában, ekképp a jelenség ilyen összefüggésben elveszíti különös jellegét. A
barbár Caliban az eredeti lakója ennek a vad szigetnek, akit azután a művelt betolakodó uralni kezd. Ez a természeti népek
sorsa is, melyek egy kultúrnéppel kerülnek kapcsolatba. Caliban
Prosperóval szemben ősi jogon tulajdonosa a szigetnek, és ezt ő is
jól tudja. Tehát nem csupán szörnyeteg, hanem egy világtörténelmi eszme kifejeződése is. Sőt több ennél. Éteri kiegészítésül
Shakespeare hozzárendeli Arielt, miáltal számunkra a megszelídített szörnyeteg gorombasága és állatiassága élesebben mutatkozik
meg, másrészt az ő otromba anyagisága fölé tudunk emelkedni a
lég tündérének kifinomultságával alkotott ellentétnek köszönhetően.

81

Különleges kérdés fogalmazódhat meg az építészet területén a romokkal kapcsolatban. Egy épület pusztulása általában valami rútságot feltételez, ám ha így van is, részben függ az épülettől, részben a pusztulás módjától. A szép épület ugyanis romként
is megmutatja alaprajzának nagyszerűségét, arányainak merészségét, kivitelezésének gazdagságát és aprólékosságát, és ezekből az
utalásokból képzeletünk önkéntelenül megkísérli rekonstruálni
az egészet. A rút épület nyerhet a pusztulása által, részei fantasztikusan összekeveredhetnek, eltekintve attól az esztétikai elégtételtől, amelyet a rút szétrombolása számunkra okoz. Csakhogy
mindez azon is múlhat, milyen a rom kialakult formája, a törmelék egymásra halmozódása, milyen részek maradtak meg. Egy kis
kőkupac, néhány kopasz fal még nem teremt festői látványt. Egy
pajta vagy istálló romjai a holdfényben sem fognak bennünket
különösebben érdekelni, míg egy kastélyé, kolostoré vagy lovagváré már sokkal inkább tűnnek számunkra romantikusnak. Végül hogy egy rom szépnek tűnhet, azt nemcsak építésének eredeti
körülményei, a pusztulás módja, hanem az is nagymértékben
meghatározza, hogy az építmény összenőtt-e az őt körülvevő kör-
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nyezettel, felvette-e egy természetes tárgy jellemvonásait. Ha a
tető, az ablakok és az ajtók nyitottak, ha a lezártság minden szempontból megszűnt, ha moha festi zöldre a köveket, amelyek között növények gyökereznek, madarak fészkelnek, és a kitört ablakból róka kandikál ki, az építmény a természet alkotásává válik, hasonlatossá annak bazaltformáihoz.

A rút és az egyes művészetek viszonya
A rúttá válás általános lehetőségéhez pontosan ugyanígy viszonyulnak a művészetek. Bármelyik létrehozhatja a rútat, akár olyannyira, hogy elviselhetetlennek találjuk. Ugyanakkor ennek az
általános lehetőségnek a minőségbeli fokozatai az adott művészet
sajátosságain múlnak. Természeténél fogva minden művészet tartalma, hatóköre és modalitása eltér. Tekinthetjük a különböző
művészeteket a szellem esztétikai önfelszabadítása felé vezető útnak, amelyen keresztül végül a költészetben teljesen elér önmagához. A szép megvalósulásának változatos anyagai közti átmenetek
jelentik az említett felszabadulás konkrét fokozatait. Anyagban,
térben, szemléletben, azaz a képzőművészetben a szellem még ön-
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magán kívül helyezkedik el. A hanggal, idővel, érzettel, azaz a zenében a szellem belép önmagába. A szóval, öntudattal, képzettel
és gondolattal a költői művészetben a szellem eljut tökéletes bensőségességéhez és teljes formai eszményiségéhez. Ebben a folyamatban az ábrázolás növekvő szabadságával, fokozódó könnyedségével és fesztelenségével a rútság lehetősége is egyre nő.
Az építészetben mindenesetre építhetünk ocsmány módon, amit nemcsak a számtalan, korlátolt igényekből született
épület bizonyít, hanem több középület is, olyanok, amelyeket
építészeti csodának szántak. De az építőművészetben nehéz teljesen irtóztatót alkotni. Amikor Goethe azt mondta, hogy a hibáknak nem lenne szabad megépülniük, mert méretük és maradandóságuk miatt túl fájdalmasan sebzik meg az esztétikai érzéket,xxxi
arra utalt, hogy az építészeti alkotások túl komolyak és értékesek
ahhoz, hogy könnyelműen kezelhessük őket. Az épületek tömör
alapanyaguk miatt mindig megfontoltságra sarkallnak. Legalább
biztonságot kell nyújtaniuk, és céljuknak valamelyest megfelelniük. A használhatóság e két szempontja már eleve létrehoz bizonyos euritmiát az alkotásban. Egy épület annál szebb, minél meg-
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nyugtatóbban nyilvánítja ki arányainak megbízhatóságát, és minél szimbolikusabban fejezi ki kitűzött célját már formájában is.
Egyes házak persze, különösen a 18. század első felében épültek,
úgy néznek ki, mintha először valaki négy falat épített volna,
majd tessék-lássék tett volna rá egy tetőt, és végül, ahogy ez a
schöppenstedti városháza esetében is történt, kis és nagy ablakokat vájt volna belülről kifelé, arányérzék nélkül és hasraütésszerűen. Ám egy nagyobb épület mindig valamelyest árulkodni fog
a megfontoltságról, és a különböző századokból származó, egymáshoz nem illő építészeti stílusok összefércelése nem is annyira
rút, mint inkább fantasztikusan impozáns hatást fog kelteni.
A szobrászat is korlátozza a rútságot, legfőképpen anyagának merevsége és értékessége miatt. Magától értetődik – ahogy a
legszörnyűbb tények igazolják –, hogy a legsiralmasabb szobrok
is kifaraghatók vagy kiönthetők, de legalább az anyag költséges
mivolta és a munka fáradalma megzabolázza e termékeny nyegleséget. Egy carrarai márványtömb vagy akár régi ágyúbronz nem
szerezhető be olcsón egy szoborhoz. Csak nagyon lassan adja meg
magát a tömb a kalapácsütések ezreinek; csakis egy nagyon körül-
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ményes, akár évekig tartó eljárás végén önthető formába az érc,
amelyet aztán még hónapokig csiszolnak. Ezért nincs még egy
olyan művészet, ahol fontosabb lenne a hagyomány, mint a szobrászatban. Ritkán kockáztatja a megjelenését az új, mivel túl nagy
a hiba lehetősége. Egy kőbe vésett vagy bronzba öntött hiba sokkal szembetűnőbb a maga plasztikus valóságában, mint ha csak
rajzolták vagy festették volna. Ez kiegészül még azzal, hogy – hála
a formáinak szívósságából szükségképp eredő eszményiségnek –
nincs még egy olyan művészet, amely kevésbé hajlana a kórságban, fájdalomban és gonoszságban rejlő negatívumok ábrázolására.
A festészet azonban a vizuális művészetek közül a legkönynyebben esik áldozatául a rútságnak, mivel színlelnie kell az
egyedi elevenséget és a perspektíva látszatát is. A szobrászat elkövethet egyedi, kisebb vagy nagyobb hibákat, a szobor készítése
közben hibák jelentkezhetnek a formában, a testhelyzetben vagy
a ruházat esésében, miközben mégis nyújthat valami teljeséggel
tiszteletreméltót. De a festészetet az alapanyagok olcsósága és az
elkészítés könnyedsége miatt egyszerűbben csábíthatja el a kon-
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társág. Ennek a lehetősége már végtelenül szélesebb körű, mint a
szobrászatban; táj, állat, ember – semmi sincs elzárva előle, ami
láthatóvá válhat. Mégis több oldalról meghatározott: az alakzatok
kontúrjai, a színek, a perspektíva – micsoda sokaságot kell figyelembe vennünk, ha valamit egységként szeretnénk láttatni! Emiatt a hibás rajz, a valótlan szín és a hamis perspektíva gyorsan belopódzhat a képbe. Egy rövidülés – milyen hamar elrontható!
Egy árnyalat – milyen hamar elhibázható! Egy árnyék vagy kiemelés – milyen hamar elvéthető! Így tehát bizonyosan sokkal több
rossz festmény van, mint szobor, még akkor is, ha nem zárjuk ki
az indiai vagy egyiptomi festményeket, amelyek vallási elvekből
fakadóan rútak.
A zenével az alkotás könnyedsége megnő, és emiatt, valamint e művészet jellegzetesen szubjektív bensőségessége miatt a
rút esélye is. Bár ez a művészet absztrakt formájában, mértékében
és ritmusában az aritmetikán alapul, mégis a dallamban, amelytől
először válik a zene az eszme igaz és lelkiekben gazdag kifejezésévé,
kiszolgáltatott a legnagyobb bizonytalanságnak és esetlegességnek, és annak a megítélése, hogy benne mi szép, és mi nem, gyak-
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ran végtelenül nehéz. Így – a hang éteri, illékony, misztikus és jelképes természete miatt, illetve a kritika bizonytalansága miatt – a
rút még nagyobb teret nyer itt, mint a festészetben.
Végezetül a legszabadabb művészetben, a költészetben a
rútság lehetősége eléri tetőpontját a szellem szabadsága, az ábrázolás médiumaként értett, oly könnyen kimondható és leírható
szavak miatt. A költészet a legnehezebb művészet abban a tekintetben, hogy valóban megfeleljen az eszmének, mert az összes
többi közül ez tudja közvetlenül a legkevésbé utánozni a tapasztalat számára adottat, amelyet sokkal inkább a szellem mélységeiből kell kidolgoznia, összesűrítenie. Viszont ha már egyszer ott
van, ha elnyerte irodalmi létmódját, ha kidolgozott önmaga számára egy költői eljárást, akkor nincs művészet, amellyel könynyebb lenne visszaélni, mint a költészettel, mert – egy nagy költő
közismert ítélete szerint – a nyelv ír és gondolkodik helyettünk.xxxii Epikában, lírában, drámában és a nevelő költészetben
ugyanaz az anyag felületes átalakításon megy keresztül, tartalomban és formában egyaránt, de az anyag alakja csak látszatra változik. A rút felismeréséhez itt már olyan ízlésre van szükség, amely
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műveltebb, sokoldalú tapasztalatban gazdagabb, és amelyet elmélyült tudás tesz megfontolttá. Ehhez hozzá kell tenni, hogy a költészethez közelíthetünk részrehajló érdeklődéssel, vagyis úgy,
hogy nem a költői érték, hanem forradalmi vagy konzervatív, racionális vagy ájtatos pátosz dönt a vers sorsáról, ahogy korunk azt
már oly sokszor bizonyította. A párteszmék nálunk gyakran beárnyékolják az isteni eszmét, ha épp nem tüntetik el teljesen. A
költészetben könnyen és szinte észrevétlenül eshetünk bűnbe, és
a rútságot bizonyára itt állítják elő a legnagyobb tömegben.

A rút kedvelése
A rút képessége arra, hogy kedvünket leljük benne, ugyanannyira
ellentmondásosnak tűnik, mint a betegség és a gonoszság erre
való alkalmassága. A lehetőség mégis fennáll, és a kedvelés hol
egészséges, hol beteges módon jelentkezhet.
Egészséges módon, ha a rútság viszonylagos szükségszerűségnek bizonyul egy műalkotás totalitásában, és a szép ellentétes
hatására megszűnve megőrződik. A kedvelés ilyenkor nem a rútságra mint olyanra, hanem a szépségre vezethető vissza, amely ön-
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nön erejénél fogva legyűri az ilyenkor szintén megjelenő selejtest.
Fentebb szóltunk már erről.
Beteges módon, ha egy korszak fizikailag és morálisan
romlott, ha nincs ereje arra, hogy megragadja az igaz, de egyszerű
szépséget, és ha csak a frivol romlottságban rejlő pikantériát kívánja élvezni a művészetben. Az efféle korok szeretik a kevert, tartalmilag ellentmondásos érzeteket. Az eltompult idegek ingerlésére ilyenkor egybegyúrják a leghallatlanabb, egymástól távol eső
és egymással ellentétes dolgokat. A meghasonlott szellemek élvezetet lelnek a rútban, mert a rút mintegy e negatív állapotok eszményévé válik. Ilyen korokban jellemzők az állatversenyek, a gladiátorjátékok, a buja tivornyák, a karikatúrák, az érzéki elpuhultságra hangoló melódiák, a kolosszális hangszerelés és az irodalomban az ürüléket és vért megéneklő költészet (Marmier kifejezésével a de bouet de sang).xxxiii

Felosztás
Ha elhagyjuk eme előzetes kérdéseket, és figyelmünket a rút fogalmának részletes felosztására fordítjuk, elmondhatjuk, hogy
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fentebb már általánosságban kijelöltük azt a helyet, amelyet a rút
elfoglal a szépség metafizikájában. Azt mondottuk, hogy a rút fogalma a szép és a komikus között található negatív átmenetként.
Ez a pozíció különbözik attól, amelyben a rút nem a szépség fogalmának különleges mozzanataként, hanem csak mint alárendelt meghatározása szerepel annak, amit részben az elborzasztó és
a förtelmes formájában megjelenő fenségesen és részben a bohókás alantasan komikus formájában megjelenő nevetségesen szokás érteni. Ugyanis sok mai esztéta a komikust a fenséges ellentétének veszi, és az abszolút szépet a komikus és a fenséges egységének akarja tekinteni. A komikus azonban nemcsak a fenségessel,
hanem tulajdonképpen az egyszerű széppel is ellentétben áll, vagy
inkább azt mondhatnánk, hogy nem ellentétben áll velük, hanem
egyfajta eszköz arra, hogy a rútat felemelhesse a széphez. A rút ellentétben áll a széppel; ellentmond neki, amíg a komikus akár
szép is lehet, de nem az egyszerű, pozitív szép értelmében, hanem
mint esztétikus harmónia és az ellentmondásból az egységbe való
visszatérés. A komikusban egy rút dolog a szép olyan tagadásaként tételeződik, amelyet mégis tagad. Ellentmondás nélkül,
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amely látszólag feloldódik, nem lehet a komikumról gondolkodni, mert önmaga számára csak egy látszat. Már Arisztotelész
és utána Cicero is így fogta fel ezt az összefüggést. 16b [17] A fenséges

[Az új német kiadás megtartotta az eredetiben Rosenkranz által is helytelenként jelölt lábjegyzet-számozást (16a és 16b), a jelen fordításban a szokványos
sorrendben jelölt számokkal tüntetjük fel ezeket a jegyzeteket – a ford.] Ennek
a jegyzetnek 17-es számúnak kellene lennie, de tévedésből a 16-os ismételten
szerepel. A szövegben említett művek jóllehet elég gyakran megjelentek nyomtatásban, de itt nem engedhetjük meg magunknak, hogy ne ismételjük meg
őket fontos szaktekintélyekként. Arisztotelész: De poetica 5 (=1449a 32–37):
„ἡ δὲ κωμῳδία ἐστὶν ὥσπερ εἴπομεν μίμησις φαυλοτέρων μέν, οὐ μέντοι κατὰ
πᾶσαν κακίαν, ἀλλὰ τοῦ αἰσχροῦ ἐστι τὸ γελοῖον μόριον. τὸ γὰρ γελοῖόν
ἐστινἁμάρτημά τι καὶ αἶσχος ἀνώδυνον καὶ οὐ φθαρτικόν, οἷον εὐθὺς τὸ γελοῖον
πρόσωπον αἰσχρόν τι καὶ διεστραμμένον ἄνευ ὀδύνης”. („A komédia, mint mondottuk, a hitványabbak utánzása, nem a rosszaságé a maga egészében, hanem
a csúfságé, amelyhez hozzátartozik a nevetséges is. A nevetséges ugyanis valami
hiba, vagyis fájdalmat és így kárt nem okozó csúfság, amilyen – rögtöni példával élve – a komikus álarc: rút és torz valami, de nem okoz fájdalmat.” Arisztotelész: Poétika. In: uő: Poétika, kategóriák, hermeneutika. Ford. Sarkady János. Budapest: Kossuth, 1997, 5–58. o., itt: 13. o.) És Cicero: De oratore,
2.236: „Locus autem, et regio quasi ridiculi (nam id proxime quaeritur) turpitudine et deformitate quadam continetur: haec enim ridentur vel sola, vel
maxime, quae notant et designant turpitudinem aliquam non turpiter.” („A
nevetés táptalaja vagy birodalma – és ez már a második kérdés – bizonyos lelki
deformációkon és testi formátlanságokon alapszik. Nevetni ugyanis kizárólag
vagy legalábbis a legkiadósabban azokon a dolgokon lehet, melyek valamiféle
csúfságra mutatnak vagy utalnak, ám korántsem csúf módon.” Marcus Tullius Cicero: A szónokról. Második könyv. Ford. Polgár Anikó – Csehy Zoltán. In: Cicero összes retorikaelméleti művei. Szerk. Adamik Tamás. Pozsony:
Kalligram, 2012, 201–453. o., itt: 336. o.)
17
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fogalma sem különíthető el a széptől, hanem a szép sajátos formájának tekintendő. Mivelhogy a rút nem valami abszolút, sokkal
inkább csak valami relatív dolog, a fogalom meghatározásának érdekében muszáj a szép eszméjére visszatérnünk, amely a rút fogalmának feltétele.
Kizárólag a rúttal foglalkozva a tulajdonképpeni szép szükségszerűen akként határozandó meg, mint ami a természeti és
szellemi szabadság érzéki megjelenése a harmonikus teljességben.
A szép első követelménye ezért a határok szükségessége; önmagában való egységként kell tételeznie saját magát, és különbségeit önnön szerves részeiként kell kezelnie. A forma absztrakt
meghatározásának ezen fogalma bizonyos tekintetben a szép logikáját jelenti, mert a fogalom még teljesen elvonatkoztatott a saját tartalmától, és formálisan azonos szükségszerűséggel bír valamennyi szépség tekintetében – attól függetlenül, hogy a szép
milyen anyagban ölt testet, és szellemileg miként teljesedik ki.
A forma általános egységének tagadása maga a formátlanság. A forma puszta hiánya nem szép, de nem is rút. Kiterjedésének határtalanságában a tér nem nevezhető rútnak, ahogyan az
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éjfekete sem, amelyben semmilyen forma sem különül el, és éppily kevéssé tekinthető rútnak egy egyenletesen csengő hang. Csak
ott lesz a formátlanság rút, ahol a tartalomnak kellene egy forma,
de még nélkülözi, vagy ahol a forma olyképp alakul át, hogy nem
felel meg a tartalom fogalmának. Amennyiben a formátlanság kifejezésével a határ bizonytalanságát is jelöljük, úgy a formátlanság
lehet a tartalom szükséges formája is, mint ahogy például a tér
végtelensége is megköveteli ezt, hiszen egy forma, vagyis az elhatárolás megléte az abszolút tér fogalmával áll szemben, ami azt jelenti, hogy a végtelen térnek szüksége van a formátlanságra a formájához. Ám ha a tartalomnak kell, hogy legyen formája, és még
sincs, akkor összehasonlítjuk a tartalmat a neki tulajdonított és
önmaga által feltételezett formával, és ezt a hiányt rútnak tekintjük. Metafizikai értelemben véve kétségtelenül helyes az az állítás,
mely szerint valamilyen forma nélkül egy tartalom nem létezhet,
viszont relatívan szemlélve beszélhetünk tartalmatlanságról csakúgy, mint formátlanságról. Képzeljünk el például egy tájképfestőt, aki egy vidéket ábrázol, de idő szűkében, emlékeztetőül hozzátold a felületes körvonalakhoz még néhány színes ecsetvonást,
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s így a tájunk nagyon tökéletlen formájú lesz. A festményen valódi színezés helyett csak formátlan színpontokat láthatunk, amelyek csak a jövőbeli kivitelezésre utalnak, márpedig így a színhalmaz formátlan és egyúttal rút is. Már most el tudjuk képzelni a
képet befejezettként, ámde elhibázottként és félresikerültként,
mert a kidolgozás, vagyis a teljes forma bár meglenne, de nem akként, amire szükség volna. Helyette a dolog fogalmától többé
vagy kevésbé idegen forma jön létre, vagyis egy olyan, amely nem
felel meg a tartalomnak. Következésképp ez egy pozitív ellentéte
lenne a tartalomnak és a formának, és ekképp a forma formátlansága újra rútnak hatna.
A szép tehát megköveteli a forma és a tartalom olyan viszonyokban megvalósuló egységét, amelyek absztrakt értelemben
véve mértékviszonyokat jelentenek. De a szépnek alapvetően van
egy érzéki oldala is, mert formaként a természetben található
meg. Hogy szép legyen, a szellemi tartalomnak is szüksége van az
érzéki megnyilvánuláson keresztül történő közvetítésre. Ebből a
szempontból a természet a konkrét individualizáció igazságát tartalmazza, amelybe a szép létének bele kell kerülnie. A szép valósá-
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gában a szép egyúttal eszmeileg meghatározott, de ez a meghatározottság valamilyen módon összekapcsolódik a természettel, hiszen az eszme csak a természet által válhat végessé, és csak így ölthet testet sajátossággal bíró jelenségként. Természet nélkül nem
létezik semmiféle megformálás sem, és ebből a szempontból a
művészetnek szüksége van a természet tanulmányozására azért,
hogy elsajátíthassa a formáit; ebben a tekintetben a művészetnek
utánoznia kell a természetet, mégpedig lelkiismeretes hűséggel,
hiszen tőle függ. – Ez a tétel épp úgy igaz, mint az, mely szerint a
művészetnek nem kell a természetet utánoznia, amennyiben
utánzáson az esetleges, empirikus tárgyak puszta – bár mégoly
pontos – másolását értjük. Ahogyan az absztrakt mértékviszonyok formalizmusa még nem elegendő a szép megteremtéséhez,
úgy az absztrakt realizmus sem. A nyers jelenségek másolata még
nem művészet, hiszen a művészetnek az eszméből kell kiindulnia,
míg a természet – mivel létezésében kiszolgáltatott a külsődlegességnek és a véletlenszerűségnek – gyakran nem tud felérni saját
fogalmához. A művészet dolga marad, hogy testet adjon annak a
szépségnek, a természeti forma azon eszményének, amelyre a ter-

96

mészet törekszik, ám amely a művészet térbeli és időbeli létezése
miatt gyakran ellehetetlenül. Viszont annak érdekében, hogy
ezeknek a természeti formáknak az eszményi igazságát lehetővé
tegyük, mindenekelőtt az empirikus természetet kell gondosan
tanulmányozni, ahogy ezt minden komoly művész teszi, és amit
csak a hamis idealisták vetnek meg. A természeti formák igazsága
biztosítja a szép helyességét.
Ennek megfelelően a helyesség összességében abból áll,
hogy a szükséges természeti formák ábrázolásában semmilyen hibát sem ejtünk. A szép nem nélkülözheti ezt a helyességet. Ha tehát egy forma vét a természet törvényszerűsége ellen, akkor ebből
az ellentmondásból feltétlenül rút jön létre. A természet maga
nem szép, ha valamilyen tévedés miatt letér törvényes útjáról. A
művészet viszont még kevésbé lesz szép, mert nem hagyatkozhat
a természetet felmentő érvre, mely szerint nem kerülheti el az
olyan összefüggések meglétét, melyek nyomán rémséges alakok,
csótányok, vízfejek stb. jönnek létre. Képzeljük el például azt,
hogy egy éppen kicsinyét szoptató elefánt szobra azért születik
meg, hogy ellentétét képezze Mürón szoptató tehenet ábrázoló
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művének. Ilyenkor a csoport elrendezésében alkalmazni kell az
absztrakt mértékviszonyokat, a természetes helyesség mozzanata
viszont azon alapul majd, hogy a borjú ugyanúgy szopjon, mint
ahogy azt elefántként a természetben teheti. A nőstény elefánt
ugyanis mellső lábai között viseli tőgyeit – ami az emberi mellhez
teszi hasonlatossá –, és az elefántborjú nem ormányán keresztül
szopik, amellyel egyébként az elefánt a vizet felszívja és a torkába
spricceli, hanem az alsó állkapcsának ajkával. Ha ezt nem figyelnénk meg, akkor a helytelenséggel együtt létrejönne a rút is, mert
az elefántok testének arányai a szoptatás ezen típusának felelnek
meg. Magától értetődik, hogy a természet úgynevezett külsődleges megszépülése, amely ideális igazságát módosítja, a helytelenség fogalma alá tartozik, mint ahogy esztétikai szempontból kiigazításra szorul az a szolgai helyesség is, amely nem lép túl a kínos
pontosságon, hogy eljusson az eszményi igazságig.
De az is magától értetődik, hogy amikor a művészet tudatosan eltér a természet által megadott formáktól egy különösen
esztétikus hatás elérésének vagy fantasztikus képződmények ábrázolásának céljából, akkor nem számíthat helytelennek. A helyes-
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ség egy sajátos körét maga a hagyományos mérték alkotja, amely
a szellem egy bizonyos alakjának történelmi kifejeződéseként szilárdul meg. Eredetét tekintve egy efféle forma többé-kevésbé valamilyen természeti mértékkel, de legalábbis valamilyen tényleges
szükséglettel függ össze. Az idő folyamán viszont messze eltávolodhat a természettől, amennyiben az ember, hogy szabadságát
látványosan átültesse a valóságba, gyakran erőszakkal befolyásolja
a természetet. A vadember a testét barbár módon csonkítva és elváltoztatva, csontokkal és gyűrűkkel az orrában, fülcimpájában
vagy az ajkában, tetoválásokkal és más effélékkel nyilvánítja ki azt
a törekvését, hogy megkülönböztesse magát a természettől. Az állattal ellentétben nem elégszik meg az adott természettel; emberként meg akarja mutatni saját szabadságát. A nép bizonyos időtartam alatt meglehetősen sajátos habitust és jól szabályozott magatartásformát alakít ki. Helybéli és nemzeti jellegének megfelelően sajátos ruhákat, lakóhelyeket és eszközöket hoz létre. Mármost ha a művészetnek egy történelmi tárggyal kell foglalkoznia,
akkor a helyes ábrázolás végett a tárgyat pozitív történelmi formája szerint kell ábrázolnia. Itt sem érvényesülhet aggályos apró-
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lékosság, hanem csakis annak a figyelembevétele, ami az adott
alakot a sajátosság fokozódása által egy esztétikailag egyénibb
tárggyá teszi. Az indiánok szélesre húzott alsó ajkai, a kínaiak
nagy hasa és törpe lába, a stájerországi Alpokban élő nők férfias
arca és rövid dereka stb. bizton rút. Esztétikailag tehát tanácsos
lehet véteni e formák ellen. Ám ha arról van szó, hogy egy nőt
kínai szépségként ábrázoljunk, nem marad más választásunk,
mint hogy a kínaiak módjára tegyük ezt meg, tehát sem a nagy
hasat, sem a törpe lábakat nem spórolhatjuk ki. A művészet finomíthatja ezeket az alakokat, de nem szabad semmibe vennie őket.
Ilyesmi egy történeti alkotás egyéni karakteréhez tartozhat. A
művészet naiv korszakai bár keveset törődnek ezen történelmi
pontossággal, és mindenekelőtt az általánosan emberihez ragaszkodnak, de a reflexivitásra immár képes művészet nem mondhat
le a történelmi helyesség figyelembevételéről. Ismeretes, hogy a
francia színház XIV. és XV. Lajos korában a görög és római hősöket és hősnőket parókában és abroncsos szoknyában, gallérral játszotta. A színészek ezáltal közelebb kerültek a közönséghez, hiszen a nézők könnyebben érthették az efféle jelmezekben előa-
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dott cselekményt. De fokozatosan aggodalom övezte ezt a gyakorlatot. A múltbélit és az idegent vissza akarták helyezni a jogaiba. Egy XIV. Lajos korabeli, egyedi és meglehetősen tanulságos
rézmetszetekkel illusztrált folyóirat, a Costumes et annales des
grands théâtres de Paris (A párizsi nagy színházak jelmezei és évkönyve),xxxiv azt a célt tűzte ki maga elé, hogy a kelta, görög, római,
zsidó, perzsa és középkori jelmezeket történelmi hűséggel ábrázolja, és a színházi gyakorlattal összhangba hozza.
A formátlanság tehát az első, míg a helytelenség a második
fő formája a rútnak. Hátra van még azonban az az alak, mely valójában mindkettőjük alapjaként szolgál, azaz a belső torzulás. Ez
külsőleg a harmónia teljes hiányában, valamint a természetellenesség képében jelentkezik, hiszen a torzulás önmagában is zavaros, homályos. A szép esetében tudniillik a szabadság a valódi
belső tartalom, az átfogó értelemben vett szabadság. Ezen nem
csupán az akarat etikai szabadsága, hanem az intelligencia spontaneitása, illetve a természet szabad alakulása is értendő. A forma
egysége és individualitása egyaránt az önmeghatározás útján lesz
tökéletesen szép. Jelen esetben a szabadság fogalmát általánosság-
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ban véve szükséges értelmezni, máskülönben az esztétika területe
indokolatlanul beszűkül. A szép metafizikája nem csupán a művészetre, de a természetre és az életre is vonatkozik. A modern
időkben megszokottá vált a szép kapcsán az érzéki forma szellemi
tartalmáról való elmélkedés. Ennek annyiban lehet értelme, hogy
a természet maga is a szellem szülötte, hogy a teremtő szellem alkotásaként visszaveri e szellem fényét, és hogy a szellem szabadsága önmaga számára is láthatóvá válik a természet láttán. Ennyiben lehet értelme a fenti tételnek. Ha azonban, mint oly gyakran,
ez pusztán a művészetre korlátozódik, úgy alaptalanul és méltánytalanul csorbul a szép, s ebből kifolyólag a rút fogalma is.
Nem gondolhatunk a szabadság fogalmára a szükségszerűség fogalma nélkül, hiszen az önmeghatározás tartalma, mely e fogalom
formája is egyben, az önmagát meghatározó, egyedi alany lényegében rejlik. Szeretném elkerülni, hogy a szabadság eredetét és
célját feszegető, összetett és részrehajló vizsgálódást folytassunk
jelen mű keretein belül; ezeket a kérdéseket meghagyjuk más tudományoknak. Ha megelégedünk az esztétikai szemponttal, azt
látjuk, hogy a szabadság mint önmagát meghatározó szükségsze-
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rűség jelenti a szép eszményi tartalmát. Lényegének köszönhetően a szabadság a kettős változás lehetőségével rendelkezik,
amennyiben a jelenség középértékén túllépve a végtelenségbe
nyúlhat, vagy ezt alulmúlva a végességbe jut. Önmagában véve a
szépség egység, amelyet saját tartalmának végtelensége, valamint
formájának végessége együtt alkot, és efféle egységként szép. Ha
azonban megszüntetve megőrzi önkorlátozásának véges voltát,
úgy fenségessé válik; ezzel ellentétben amint a végességbe hajlás
nyer teret, és korlátozza magát, akkor közérthetőségével tetszetőssé válik. Az abszolút szép saját végtelenségében nyugszik, miközben nem tör a határtalanságba, s nem is vész el kicsinységekben.
A fenségesség valódi ellentéte nem a rút, ahogyan azt Ruge
és K. Fischer gondolta, de nem is a komikum, amint Vischer feltételezte; sokkal inkább a tetszetősség. A szép eszményében két
jelentős tényezőt kell megkülönböztetnünk: egyrészt az ellentét,
másrészt pedig a pozitív ellentét fogalmát. Előbbi a tulajdonképpeni szép – s vele együtt a fenséges – és a negatív szépként értett
rút között áll fenn, míg utóbbi a fenségesen szépet választja el a
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tetszetős szépség formás és kecses formáitól. Mivel a komikum
megteremtése céljából, közvetítés útján létrejöhet a rút, a komikum értelmezhető a fenséges viszonylatában ellentétként, ám itt
megfontolandó annak eshetősége, hogy – a humor világához
meglehetősen közel állva – a komikum ismét fenségességbe fordul. Az esztétika általános érvényű szabályaként is felfogható, ami
I. Napóleon francia császár bukásakor is elhangzott – „du sublime au ridicule il n’y a qu’un pas” xxxv –, illetve amit III. Napóleon
felemelkedése kapcsán mondtak – „du ridicule au sublime il n’y
aussi, qu’un pas!”.xxxvi Arisztophanész gyakran oly fenséges, hogy
minden tragédiaíró megirigyelhetné.
Következésképpen azonban a rúton belül a szabadság hiánya jelenti azt az alapelvet, amelyből az egyéni esztétikai, vagy még
inkább nem esztétikai jelleg származtatható; a szabadság hiányáról abban az általános értelemben beszélünk itt, mely nem csupán
a művészetet, de a természetet és egyáltalán az egész életet magában foglalja. A szabadság hiánya – mint az önmeghatározás hiánya vagy ellentéte az alany lényegének szükségszerűségével szemben – megteremti az önmagában vett rútat, amely jelenségként a
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későbbiekben helytelen és formátlan lesz. Példának okáért figyeljük meg az élő testet a betegség állapotában: bár a betegség lehetősége szükségképp fennáll, ám a betegség megjelenése semmiképpen sem szükségszerű. A betegség következtében a test sérül
mozgásában és fejlődésének szabadságában; megköti tehát a betegség, melynek következményei – miután a betegség átjárta a test
belsejét – végül megmutatkoznak az elcsúfított, rút kinézetben
is. Ha az akaratot nézzük, akkor szükségességének szemérmetlen
tagadása révén, pozitív módon veszti el szabadságát; gonosszá válik. Ez a gonoszság az etikailag rút, mely egyben az esztétikai értelemben vett rút táptalaja is, hiszen már a szabadság elméleti hiánya, a butaság és a korlátoltság sem kerülheti el, hogy erőtlen és
esetlen fiziognómiában tükröződjön vissza. A valódi szabadság: a
szép szülőanyja; a szabadság hiánya: a rút megteremtője. A rút
azonban – amint a szép is – önmaga negatív hasonmásaként a
szabadság hiányát két irányban is kibontakoztathatja. Egyrészt
úgy, hogy a szabadság hiánya ott szab gátat a dolgoknak, ahol – a
szabadság fogalmából következően – nem lehetnének gátak, másrészt úgy, hogy a szabadság hiánya ott szünteti meg a gátakat, ahol
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– a szabadság fogalmából kifolyólag – gátaknak kellene lenniük.
Egyszer közönségességet, másszor pedig visszásságot teremt. A
szabadság hiánya végül, amikor valamiféle megcáfolhatatlan ítélet
képében a szabadság szükségszerűségéhez hasonlítja önnön lényegét – melyet persze a lényegiség tagadásába fordít –, akkor a szabadság és a szépség eltorzult alakjává, egyfajta karikatúrává válik.
Eredetét illetően a karikatúra rút, mivel tartalmát és formáját tekintve a szabadság és a szép nyomatékos ellentéte. A karikatúrában azonban ősképének meghatározott reflexeként a rút hatalma
ismét megtörik; viszonylagos módon visszatérhet a szabadsághoz
és a széphez, mivelhogy nem csupán a vele ellentétben álló eszményre emlékeztet, hanem mindezt megteheti valamelyes önelégültséggel, amely az abszolút érvénytelenség pozitív tetszetősségének látszata miatt önmagában komikus lesz.
A fenségesség ellentéte tehát a közönségesség, a tetszetősé
az elborzasztó, a szépé a karikatúra. Ez utóbbi kifejezés valójában
nagyon sokrétű, hiszen majdnem a rúttal megegyezőként használjuk, mivel nemfogalomként magába sűríti a rút valamennyi
tartalmi vetületét; ezenkívül az eszményt kifordító karikatúrát is
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joggal helyezzük szembe az eszménnyel. Éppen ez a széppel kialakított kapcsolata teszi lehetővé a karikatúra számára a széppé való
átalakulást, valamint ennek a jelenségnek a legkülönbözőbb
hangvételben való megnyilvánulását, hiszen létezik felszínes és
mély, derűs és borús, közönséges és fenséges, iszonytató és igen
kedves, illetve nevetséges és elborzasztó karikatúra is. Ám jellegétől függetlenül a karikatúra minduntalan visszautal pozitív hátterére, és ellentétét közvetlenül megjeleníti. Ugyanakkor minden
rútról szükséges elmondani, hogy éppen azt a szépet tételezi, amelyet tagadni igyekszik. A magáért való formátlanság a formához
kötődik, a helytelenség azonnal az átlagos mértékre emlékeztet; a
közönségesség azért közönséges, mert a fenséges, az elborzasztó és
a tetszetős ellentéte. A karikatúra azonban nem csupán általános
esztétikai meghatározásokat tagad, hanem önmagában, egyéni
módon, egy fenséges, kecses vagy szép őskép torzképeként tükrözi vissza ezen őskép minőségeit és formáit. Ezért, ahogyan korábban is említésre került, e formák és minőségek akár viszonylag
szépként is feltűnhetnek, azonban összevisszaságuk miatt még
erősebb hatást is kelthetnek. Vegyük például Cervantes művét, a
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Don Quijotét. La Mancha nemes lovagja egy ábrándozó, aki mesterségesen beteges erőfeszítéssel adja ki magát középkori lovagnak, miután egész környezete már maga mögött hagyta ezt a kort,
és szembeszállt az efféle kalandos cselekedetekkel. Nincsenek
többé óriások, kastélyok, varázslók; a rendőrség már átvállalta a
lovagi kötelességek egy részét; az állam az özvegyek, árvák és ártatlanok törvényes védelmezője lett; az egyéni erő és bátorság a fegyveres hatalommal szemben értékét vesztette. Ugyanakkor Don
Quijote úgy jár el, mintha mindezek még nem léteznének, emiatt
szükségszerűen keveredik ezernyi konfliktusba, és válik karikatúrává, mert e konfliktusok annál világosabbá teszik magatartásának szükségszerű sutaságát, minél gyakrabban hivatkozik a viselkedését igazolni és nyomatékosítani kívánó lovag hasonló helyzetekben olyan dicsőséges példaképeire, mint amilyen gaulai Amadis vagy Lisuarte. Azok a valóságos feltételek, amelyek között a
lovagiasság efféle díszpéldányai tevékenykedhettek, egyszerűen
megszűntek létezni, és létezésük fikciója meghamisítja spanyol
nemesünk világképét egészen a megtébolyodásáig. Ugyanakkor
ez az ábrándozó, balga férfiú a valódi lovag minden tulajdonságát
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birtokolja. Bátor, nagylelkű, együttérző, segítőkész, az elnyomottak barátja, szerelmes, hűséges, hisz a csodákban, kalandor.
Egyéni erkölcsösségét csodálnunk kell, és költői beszédének hallgatásában, amelyben túlcsordul a filantróp fenségesség, kedvünket leljük. A középkorban méltó bajtárs lehetett volna Artúr király asztaltársaságában, veszélyes riválisa a „tévelygőknek”. Épp
pozitív elemei miatt válik oly jelentős karikatúrává, mert ezek az
önmagukban nagyszerű tulajdonságok nála olyan kifordított,
szélsőséges formában jelennek meg, amely önmagát semmisíti
meg, amikor például zavaros lelkesültségében bátorságát egy hatalmas óriásként emelkedő malomra pazarolja, vagy amikor megszabadítja az ártatlanul elnyomott gályarabokat, vagy egy oroszlánt – lévén az állatok királya – szabadon enged ketrecéből, vagy
amikor egy borbélytányért a halhatatlan Mambrin sisakjaként
tisztel, és így tovább. Ehhez a ponthoz érve, pátosza fenségességének önmegsemmisítésénél, nevetünk rajta; a komikum előtör a
karikatúrából, amely egyébiránt melankolikussá is tehet minket.
Don Quijote, aki nyomorúságos, sovány és tévelygő, sohasem közönséges vagy visszataszító, ám formátlanná válik; paripája, Rosi-
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nante egy rossz harci ló; ősképe, az eszményi lovagiasság – éppen
módszereinek gyakorlati érvénytelensége miatt – torzképpé válik,
miközben Cervantes jól ismerte annak művészetét, hogy e fantasztikus lovagban és eszes kísérőjében ábrázolja az emberi természet örök tendenciáit; értett annak művészetéhez, hogy ezzel a
torzítással, amelynek áldozatául esnek a legnemesebb érzelmek és
a legfeddhetetlenebb erkölcsök, bírálja a polgári társadalom hiányosságait – és nem csupán a spanyolokét, kik között a szeretetre
méltó Don él. Be kell vallanunk a költő előtt, hogy az állam, a
rendőrség és a felvilágosodás dacára egy erőteljes, nemes lelkű
egyéniség önkéntes beavatkozása gyógyír lehet a romlott körülményekre. Ily naggyá, sokoldalúvá, jelentőségteljessé válhat egy
karikatúra – a zseni által!
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Első szakasz
A formátlanság
Mint fentebb láttuk, a szépség absztrakt meghatározása az egység.
Az eszme érzéki megjelenéseként szüksége van határokra, mivel a
megkülönböztetés ereje kizárólag ezekben a határokban rejlik. A
megkülönböztetés azonban lehetetlen egy elkülönülő egység nélkül. Minden szépnek egységként kell megmutatkoznia, de nem
csupán egy kívülről elkülöníthető egységként, sokkal inkább önmagát belülről is megkülönböztető egységként. Egy bizonyos különbség meghasonlást eredményezhet; ám a meghasonlás – lévén
az egység önmagával vívott harca – vissza kell, hogy térjen a maga
kifejlésében az egységig, még ha az empirikus lefolyás tulajdonképpen nem is mindig jut ilyen messzire. Az egység – a különbségeinek létrehozásával és azok feloldásával – harmonikusként teremti meg önmagát.
Ezek a szép metafizikájából származó tantételek. Emlékeznünk kell rájuk, mert azt mutatják, hogy a rútság mint a szép ellentéte (1) az alak egységének, lezártságának, meghatározottságá-
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nak hiányát jelenti; (2) hogy az általa tételezett különbséget hamis
szabálytalanságként vagy hamis azonosságként és nem azonosságként hozza létre; és (3) hogy az alak önmagával alkotott új egysége
helyett sokkal inkább a meghasonlásból a hamis kontrasztok kuszaságába vezető átmenetet teremti meg. A formátlanság ezen különböző formái jelölhetők az „alaktalanság”, az „alak hiánya” és
az „egység elvétése” kifejezésekkel is. A tudományos módszertan
szempontjából azonban célravezetőbb lehet, ha görög eredetű kifejezéseket használunk, amelyeket mi, németek az újlatin népekkel közösen birtoklunk, és amelyek jóval szabatosabbak alkalmazási körüknek köszönhetően. A forma általában vett ellentétét
nevezhetjük amorfiának, az eltérések értelmes elrendezésének ellentétét aszimmetriának, az eleven egység ellentétét pedig diszharmóniának.
A. Az amorfia
Az egység általában szép, mivel olyan egészet ad nekünk, amely
saját magára utal; emiatt az egység a megformálás első feltétele.
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Az egység ellentéte – mint az egység absztrakt hiánya – tehát mindenekelőtt a külső elkülönítés és a belső megkülönböztetés hiánya.
A külső elkülönítés hiánya egy lényeg esztétikai alaktalansága. Előfordul, hogy az efféle végtelenség a lényeg szükségszerűségében rejlik, mint ahogy a teret, az időt, a gondolkodást, az akaratot önmagukban határok nélkül kell elgondolnunk. Ám a határtalanság akkor válik valóban érzékelhetővé, ha – a fogalom szerint – a külső megkülönböztetés szükséges lenne, ám még sincs
jelen. A határtalanság sem szépnek, sem pedig rútnak nem nevezhető. Vele összehasonlítva azonban a határoltság szebb, mert az
egy saját magára vonatkozó egységet jelenít meg. Ismeretes, hogy
Platón is előnyben részesítette a πέρας-t az άπειρον-nal szemben.18
Ennek a megkülönböztetésnek alapjául mindig Platón Philébosz című szövege szolgál. Egy másik helyen megmutatja, hogy a szépség több, mint valamiféle hasznos vágy; több annál, ami szerelmet ébreszt; több a célszerűségnél, viszont ebben a dialógusban pozitív meghatározásokra jut. Ebben az esetben a
mérték szolgál alapfogalomként. Zeusz természetében szükségképpen királyi
léleknek és királyi értelemnek kell lakoznia a meglévő okok érvényénél fogva.
A szellemből és végül Zeusz királyi lelkéből fakad minden rend, és minden
rendező elv is innen ered. Tehát nem jöhetünk zavarba, ha meg kell határoznunk a mérték, a szám, a meghatározás (πέϱας), a fogalom vagy a dolgok eszméjének szülőhazáját, hiszen Platón számára itt a mérték, a μέτϱον az első; a
18
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Emiatt önmagában nem tipikusan rút, mert a benne rejlő
semmivel felajánlja az elhatárolás lehetőségét. Ám mivel ez az
elhatárolás nem valódi, úgy szépnek sem nevezhető.
Na mármost az alakiság eme abszolút hiányától különbözik az az alaktalanság, amelyet relatívnak nevezünk, amennyiben
már van egy alak, vagyis van egység és lehatárolás, azonban ez önmagában még mindig megkülönböztetés nélküli. Egy ilyen alak
tehát önmagában, megkülönböztetések híján még alaktalan. A
megkülönböztetés efféle hiánya unalmas lesz, és minden művé-

második pedig, amely eme örök alapokon nyugszik, τὸ σύμμετρον καὶ καλὸν
καὶ τὸ τέλεον καὶ ἱκανὸν καὶ πάνθ᾽ ὁπόσα τῆς γενεᾶς αὖ ταύτης ἐστίν (az arányos,
a szép, a tökéletes, az önmagában elégséges, és mindaz, ami még ennek a nemzedéknek a tagja; Platón: Philébosz. Platón összes művei kommentárokkal.
Telegdi Zsigmond fordítását átdolgozta Horváth Judit. Budapest: Atlantisz,
Budapest, 2001, 66b 1–3, 103. o.). Másutt a rútat/torzat (δυσειδές) éppen
ezért nevezi mindannak, ami mindenütt (πανταχοῡ) a helyes mérték hiányára
(ὰμετϱία) vonatkozik. Vö. A[lexander] Ruge: Die platonische Ästhetik [A platóni esztétika]. Halle, 1832, 22–60. o. és Eduard Müller: Geschichte der Theorie der Kunst bei den Alten [A művészetelmélet története az ókorban], 1. k.
Breslau, 1834, 58–72. o. Az utóbbi a harmónia és a diszharmónia fogalma miatt különösképp felhívja a figyelmet arra, hogy a Philébosz 25 d–e és 26 a szakasza nyomán a határ egész nemzetségét (γενεὰ τοῡ πέϱατος), az egyenlőt és a
kétszerest (τὀ ἴσον és διπλάσιον), az ellentétek egyesülését, tehát a határtalan és
a határolt keveredését (ή τοῡ πέϱατος ϰαί ἀπείϱου ὀϱϑή ϰοινωνία) meg kell különböztetnünk a mérték egyszerű fogalmától.
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szetet arra sarkall, hogy felfegyverkezzen ellene. Az építészet például az ornamentikához nyúl, hogy cikkcakk vonalakat, kanyarokat, rozettákat, karikákat, fogcsúcsokat, tojásléceket, kifelé és befelé forduló horgokat és így tovább használva ott is különbségeket hozzon létre, ahol egyébként a sima felület monotóniája uralkodna. Önmagában véve az üres, különbségeket nélkülöző identitás még nem pozitív módon rút, de azzá válik. Egy bizonyos érzés tisztasága, egy bizonyos formája, színe, tónusa közvetlenül
akár szép is lehet. De ha újra és újra, szakadatlanul, váltakozás és
ellentét nélkül jelentkezik ez az érzés, akkor lehangoló szegényességet, egyhangúságot, monotonitást eredményez. Az üres meghatározatlanság, a megformálást megelőző semmi itt már eltűnt; a
megformálás lehetőségének különbségeket elnyelő szakadékát
felváltja a forma, a szín, a tónus, a képzelet valósága és meghatározottsága. Csakhogy mivel a dolog megáll ennél a meghatározottságnál, a puszta identitás rögzítése újabb rútságot eredményez. Kezdetben kedvtelve fogadjuk be az ekképp keltett benyomást, hiszen az egységben és a tisztaságban, különösen ha energiával is összekapcsolódik, valami kellemes rejlik. De ha a dolog
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megtorpan ennél az absztrakt egységnél, a különbségek hiánya
miatt rút és elviselhetetlen lesz. Amit Goethe mond az életről általában – hogy semmit sem nehezebb elviselni, mint a jó napok
sorozatát –,xxxvii az esztétikumra is igaz. Egy formának, alaknak,
tónusnak vagy képzetnek az önmagában megkülönböztethetetlen purizmusa, amely csak a külső megformáltság hiányosságához
képest különül el és ismétlődik, rút, sőt elviselhetetlen is lesz. A
zöld egy szép szín, de önmagában a zöld – anélkül, hogy fölötte
kék ég ragyogna, hogy körülötte víz csillogna, hogy fehér birkanyáj állna rajta, hogy vörös téglatető bukkanna elő a lombok mögül –, unalmassá válik. Az unott párizsi polgárokat elbűvölte
1830-ban, hogy puskatűz és ágyúk dörgése zavarta meg az örökös
kocsizörgés monotonitását a sugárutakon. De amikor a második
nap is folytatódtak a harcok, és még a harmadikon sem akart véget érni a lövöldözés, akkor az emberek unalmukból épp hogy kiszakadva felkiáltottak: Oh, que c'est ennuyant!xxxviii
Az egység, amely kizárólag egység, tehát rút lesz, mert az
igazi egység fogalmában benne rejlik az, hogy különbözik önmagától. Na mármost az önmagában vett alak az egységgel szembe-
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helyezheti felbomlásának különbségét. Elmozdulhat az egyik oldalra, sőt, alakként újra megszüntetheti önmagát, majd eltűnhet.
Az ilyen felbomlás szép lehet, mert összefügg az elmúlás értelmében vett átalakulással, vagyis különbséggel, még akkor is, ha ez a
megkülönböztetés a semmibe vész. E jelenség vonzereje éppen
abban a tényben rejlik, hogy az alakkal együtt van jelen az alaktalanság kifejlése, a tiszta átmenet valami másikba. Képzeljünk el
egy hegyláncot, amelynek erdőkkel koronázott csúcsai álmosan
bóbiskolnak a távolság illatával körüllengve. Képzeljük el a felhőszakadás habját, amelynek kavargó, fröccsenő tajtékát a hurrikán
tomboló ujjongással zúdítja fel a levegőbe, így az épp megjelenő
vízoszlop, amint átkerül a mulandóságba, szép lesz. Vagy képzeljünk el egy hangot, amely megmaradva hangnak fokozatosan elhalványul; a hang elhalása szép. A változatlan azonosság sivárságához képest minden mozgás, beleértve az elmúlást is, szép. De
ami ilyenkor szép, rút lesz, ha olyan pillanatban bomlik fel,
amelyben ez nem történhetne meg, amelyben elvárásunk szerint
az alaknak határozottnak és zártnak kellene lennie, amelyben tehát az alak – ahelyett, hogy megszűnésével nyerne – zavaros, el-
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mosódott és halvány lesz. Ilyenkor az jön létre, amit a művészetben ködösnek és hullámzónak, az elvárt meghatározottság hiányának, a megkülönböztetés hiányának nevezünk. Az epikus és drámai költészetben ugyanez céltalanságként jelenik meg; a zenében
eufemisztikus kifejezéssel vadnak nevezzük; a vadember is széppé
válhat, mint a harci zenében, ám rosszallóan használva a szót formátlanságot jelöl. A lehatárolás kétes és bizonytalan jellege ellentmond az alak fogalmának, és ez az ellentmondás rút. Gyakran ötlettelenség és erőtlenség bújik meg ilyen laza formák és pusztán
utalásszerű körvonalak mögött. Ne tévesszük össze ezeket a puffatag, amorf alakokat a vázlattal. Az igazi rajz az első tervezet a
megvalósításhoz. Még nem kielégítő, pontosan azért, mert hiányzik a megvalósítása, de e vázlatok – akárcsak a nagy festők és szobrászok rajzai – már tökéletesen érzékeltetik a lehetséges szépséget
az előkészítő vonalakban. A gyűjtő és az övéi című párbeszédben
Goethe körültekintően mérlegelte és vizsgálta az efféle különbségeket.19
A gyűjtő és az övéi című tanulmányában Goethe alapvetően az – akkoriban
úgynevezett – idealisták és karakterisztikusak közötti ellentét okait kereste, és
az állandóan hullámzó vita eredményeként a következő sémát állította fel (Jo19
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A ködösség tehát nem arra a szép illatra utal, amelybe egy
alak burkolózhat, a hullámzó nem arra a szelíd hullámvonalra,
amellyé egy forma elmosódhat, vagy arra az elhalkuló csengésre,
amellyé egy hang összeolvadhat. Éppen ellenkezőleg, az elhatárolás homályosságáról van szó, holott világossá tett határokra lenne
szükség; a különbség kétértelműségéről, holott a különbségnek
meg kellene mutatkoznia; a kifejezés érthetetlenségéről, holott a
kifejezésnek jelöltnek kellene lennie. A szobrászatban és a festészetben főként a szimbolikus és allegorikus figurák csábítanak
ilyen eljárásra. És a művészek gyakran még a legnagyobb akarat
ellenére sem tudnak semmiféle jellegzetes meghatározottságot elérni, ha olyan absztrakt dolgokat ábrázolnak, mint a la patrie, la
France, le choléra morbus, Parisxxxix és hasonlók. Nagyon elégedet-

hann Wolfgang von Goethe: A gyűjtő és az övéi. Ford. Görög Lívia. In: uő:
Irodalmi és művészeti írások. Szerk. Pók Lajos. Budapest: Európa, 1985, 377–
441. o., itt: 438. o. skk.):
1. Komolyság egyedül; egyéni hajlam: Modor. a) Utánzók. b) Karakterisztikusok. c) Kisművesek. [Vagy a) Másolók, b) Rigoristák, c) Miniaturisták.]
2. Játék egyedül; egyéni hajlam: Modor. a) Fantomisták. b) Hullámosak. c)
Skiccelők. [Vagy a) Költészkedők, b) Kígyózók, c) Tervezők.]
3. Komolyság és játék együtt; Egyetemes tudás; Stílus. a) Művészi igazság. b)
Szépség. c) Tökély.
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tek lehetünk abban az esetben, ha legalább egy szép női alakot
ajándékoznak nekünk. A régi düsseldorfi festőiskola egy ideig a
formátlanság miatt szenvedett, mert az érzelgős albumstílus
uralma elhomályosította a költői és a festői közti különbséget,
majd a költőkhöz kapcsolódva túlságosan támaszkodott arra,
hogy a költői magyarázó szó az ingatag, problémás figurák segítségére siethet. – A költészetben a nagy géniuszok megjelenése
után gyakran köszönt be az olyan imitátorok kora, akiknél a formátlanság elburjánzik. Az epika vonatkozásában az efféle korok
hajlamosak Schlegel elméletét követni, mely szerint a cselekmény
– mint egy nagyobb összefüggés puszta töredéke – belső egység
nélkül a végtelenbe folytatódhat. A lírában általában az a jellemző, hogy az alanyt kísérő állítmányok túlsúlyba kerülnek. Az
a tény, hogy egy állítmány mindig összezúzza a másikat, az ilyen
túltelítettség a szándékolt gazdag kép helyett semmitmondó teljességet eredményez, amely összekeveri a lényegtelent a lényegessel. A dráma területén az úgynevezett drámai költemény előtt
tisztelegnek, amely a priori elvonatkoztat az előadhatóságtól, így
elvileg lemond a tulajdonképpeni cselekményről, a szereplők jel-
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lemfejlődéséről, a valószínűségről, és gyakran csak lírai monológok laza sorozatát tartalmazza. Mivel sajnos minálunk, németeknél – nem érezvén magunkat nemzetnek, és nemzeti színház hiányában – a drámai alkotások kétharmada efféle tiszta, dramaturgiai szempontból képtelen drámákból áll, felesleges név szerinti
példákat felhoznunk. Gyakran Goethe szemére vetik, hogy ő indította el ezt a kártékony gyakorlatot, amikor megírta a Faustot,
ám ez a felfogás téves, hiszen a Faust első része remekül kiállta a
színpad próbáját, és a második is ki fogja állni, ha valaki megkomponálja hozzá a megfelelő zenét, mivel a második rész is hasonlóan színházi alapokra épül, és operaszerűen kidolgozott.
Most, hogy áttekintettük a rút alaktalanság kialakulását,
meg kell vizsgálnunk a komikumba való átfordulását is. A komikus hatást ugyanis egyrészt az váltja ki, hogy elvárható, meghatározott különbség helyett mindig ugyanaz a dolog tér vissza, másrészt pedig az, hogy hirtelen egy alak a mozgásának kezdetéhez
képest merőben ellentétes befejezést nyer. A kialakítás határozatlansága, amelynek lényege, hogy nem is létezik az üres végtelenségben, nem nevezhető sem pozitívan szépnek, sem pozitívan
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rútnak, hiszen non entis nulla sunt praedicata.xl Ezt a határozatlanságot – semleges terepként – komikusnak sem nevezhetjük.
Ámde komikus hatást kelthet az alak különbségeket nélkülöző meghatározottsága, amely ugyanannak az aktusnak a szakadatlan visszatérését jelenti. Nem jut el egy újabb állítmányig, hanem minduntalan ugyanaz az állítmány lesz a kísérője. A végtelenségig folytatólagos, puszta identitás unalmas lenne. Még ha
kezdetben nevetünk is rajta, hamar viszolyogni kezdünk tőle, és
rútnak találjuk. Ezt tapasztaljuk a rossz vígjátékok esetében, amelyekben a szerény képességű szerző valamilyen ízléstelen szófordulatot ad a szereplő szájába, és mivel számtalanszor, à tort et à
traversxli elhangzik, először szárazon nevetünk rajta, majd elcsépeltnek érezzük, és végül a szellemességre törekvő szellemtelenség
szánalmas benyomását kelti bennünk. A valódi művész tudja, hogyan hasznosítsa az ismétlés komikus hatását (és itt természetesen
nem a más törvényszerűségeken alapuló refrénre gondolok).
Arisztophanész például A békákban, bizonyítandó az euripidészi
prológusok szánalmasságát, Aiszkhülosszal minden egyes verssor
elején olyan szavakat mondat, mint „juhbőr”, „butykos”, „zsák”,
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és ezzel nevetségessé teszi ezt a verselést. Itt minden egyes kezdet
után más folytatásra számítunk, csakhogy a könyörtelen Aiszkhülosz minduntalan odabiggyeszti azt a megsemmisítő butykost.
Droysen szabad fordítása így hangzott: „elhasalt a jó öreg lírával”,
ami végtére is a mondat értelmét jelöli, de tulajdonképpen absztrakt módon fejezi ki az Arisztophanész szándéka szerinti eredményt. Voß fordításában, III. kötet, 185. o. skk.:xlii
Euripides:
„Aegyptos, a mint legtöbben regélik,
Ötven fiával, evezős hajón,
Argosba érvén –”
Aeschylos:
Elveszté a butykost.
[…]
Euripides:
[…] „Nincs boldog ember mindenben, sehol:
Mert a nemesnek élni nincs miből,
A nemtelen meg –”
Aeschylos:
Elveszté a butykost.
[…]
Euripides:
„Hogy Sidon várost Agenor fia,
Elhagyta, Kadmos –”
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Aeschylos:
Elveszté a butykost.
stb… stb…

Az alakváltoztatásra való állandó készülődést és a tulajdonképpen
már meglévő alakhoz való állandó visszatérést hívjuk vis comicának, amelyből a paródia nagy hasznot húzhat, mint ahogyan azt
különböző akrobaták és bohócok tréfáiban láthatjuk. Az alaktalanság az alakváltozás kezdetének pozitív ellentéteként lehet átmenet is. Ez egy alakot ígér nekünk, de az elvárt helyett az ellenkezője jelenik meg, a kezdeti alakot feloldva egy vele ellenkező kimenetben. Az alak ezt természetesen szintén felveheti, de az első
alakjához viszonyítva annak a megsemmisítése lesz. Például egy
bajazzo szörnyen nekidurálja magát, hogy átugorjon egy akadályt. Már láthatjuk is – a fantáziánkkal megelőzve – a merész ugrást, mire a bajazzo szorosan a cél előtt megkapaszkodik, és nyugodtan lehajolva átbújik az akadály alatt, vagy zavartalanul sétálgatva sarkon fordul. Nevetünk, mert megviccelt minket. Nevetünk, mert a mozgás nagy hevének és a flegmatikus nyugalomnak
a tökéletes ellentéte meglep minket. Vagy a bajazzónak meg kel-
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lene tanulnia lovagolni. Hülyének tetteti magát. Fáradságosan
megmutatják neki, mit kell csinálnia, és rábeszélik, hogy ülje meg
a lovat. Végül felszáll a lóra, de fordítva, úgy, hogy a ló farkát fogja
meg a kantár helyett, stb. Ebben a tekintetben a bűvészmutatványok is értően szórakoztatnak minket, amelyek képesek akár a
semmiből is elővarázsolni valamit. Értelmes magyarázat szerint a
semmiből nem lehet semmi, ennek ellenére mégis látjuk, ahogy a
mágus egy üres kalapból csokrot csokorra halmozva vesz elő. Csodálkozunk, de nevetünk, mert értelmünk, amelynek ennyire nyilvánvalóan ellentmondanak, csendesen mégis megjegyzi, hogy
igaza van. Éppen az az ellentmondás gyönyörködtet minket, hogy
tudatosan megtévesztenek bennünket. Amikor egy ittas ember
beszéde dadogásba, artikulálatlan hangokba, a zavarodottság reflexébe fordul át, amelyben elsüllyed az értelmesség, egy bizonyos
fokig komikus lehet. Ifjabb Gern, a berlini színész amikor ezeket
a formakereső, brummogó, gurgulázó, nyávogó hangokat összekeverte egyes szótöredékekkel, csodálatos és hibátlan hatást tudott elérni.
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B. Az aszimmetria
Az amorfia közvetlenül az alak totális meghatározatlansága. Ez
felemelkedik az alak egységébe, amely azonban belső különbségéből adódóan megtörik úgy, hogy a megkülönböztethetetlenség
révén önmagában alaktalan lesz. Vagy a különbség az alakból adódóan fejlik ki, de úgy, hogy feloldódva ugyanaz a különbség lesz.
Egy alak egysége egyszerű különbségekben, egy bizonyos
szabály szerint folytatólagosan ismétlődhet. Ez az úgynevezett
szabályosság. A szabályosság és az egység között félúton megtalálható még a létezők közvetlen mássága, a különbözőség, melynek
színes sokfélesége esztétikailag igen örvendetes tud lenni. Ezért
egész ösztönösen törekszik minden művészet a változatosságra,
hogy a formális egység egyformaságát megbontsa. Ez az absztrakt
identitással ellentétben álló és ezért kellemesen ható, magában
vett sokféleség akkor csap át a rútba, ha a legkülönbözőbb létezők
kaotikus zűrzavarává lesz. Ha a létezők zagyvaságából nem formálódik valamilyen csoport, akkor hamar teher lesz számunkra. A
művészet ezért már régóta azon fáradozik, hogy azonos viszonyok
absztrakcióinak segítségével újból úrrá legyen a kaotikuson,
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melynek a különbözőség nagyon könnyen áldozatául esik. Az
imént arról elmélkedtünk, hogy a népi ízlés a képzőművészetekben miként fáradozott idejekorán egy nagy felület ürességének
elevenné tételén. Kezdetben olyan formákhoz folyamodott segítségül, amelyek csak kevéssel voltak többek, mint körök és pontok,
mint színes vonalak és kis színfoltok, de ezeket mihamar elkezdte
némileg összerendezni. A négyszög, a cikkcakk, az inda, a fogazat,
a kanyargó szalag, a rózsaablakok lettek az ornamentika alapvető
formái, amelyek még a tapétáinkat és szőnyegeinket is átszövik.
A különbözőben rejlő rútság olyan értelmes kötelékek hiányából adódik, amelyek e rútság részleteinek burjánzó sokaságát
mégis egy viszonylagos alakban fogják össze. Csupán a komikus
tekintetében lehet újfent kielégítő a szabálytalan kuszaság. A közönséges valóság hemzseg az olyan zavarosságtól, amelynek esztétikailag bántóan kellene hatnia, ám – szerencsés módon – meg is
nevettethet bennünket. Ha Jean Paul vagy Dickens-Bozxliii szemén keresztül pillantjuk meg, azonnal komikusan bájos lesz.
Nem mehetünk végig az utcán anélkül, hogy ne találjunk végeláthatatlanul sok anyagot az ehhez hasonló humoros megfigyelések-
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hez. Bútorszállító kocsit látunk, amelyen kanapék, asztalok,
konyhai eszközök, ágyak, festmények kerülnek egymás mellé, ami
szokványos elrendezésüket tekintve elképzelhetetlen lenne. Vagy
ott, annak a háznak a földszintjén suszter munkálkodik, a félemeleten szivarbolt a kötelező kocsmával, afölött egy párizsi divatszabó és fönt, a tetőtérben egy keleti virágfestő. Milyen szellemes
ez a véletlenszerűen összedobált, zavaros sokféleség! Vagy egy
könyvkereskedésbe belépve a pulton klasszikusokat, szakácskönyveket, mesekönyveket, egymással perlekedő vitairatokat látunk a legmókásabb társításban, ahogyan csak egy Washington
Irvingxliv vagy egy Gutzkowxlv szatirikus ízlése kívánhatná. Hát
még a zsibvásár! Micsoda mestere a humornak, ahogy ártatlanul
összekever megsárgult családi képeket és molyrágta bundákat,
régi könyveket és éjjeliedényeket, szablyákat és konyhaseprűket,
utazóládákat és kürtöket! Piacok, vendéglők, harcmezők, postakocsik hemzsegnek az incselkedő zűrzavar efféle rögtönzéseitől.
A sokféle létező különneműsége az érintkezés során megváltoztatja a dolgok szokványos értékét, mert olyan kapcsolatokat teremt, amelyeket – szemléletünk számára – ráerőltet e dolgokra.
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Noha a véletlen szerfelett fantáziátlan lehet, és nélkülözheti a szellemességet, mégis képes roppant költői és tréfás lenni. Dolgok,
melyek egyébként egymástól távol esnek, és amelyeket a közösség
együttesen megszentségtelenítettnek tekinthet, meglepő közelségbe kerülnek a véletlennek köszönhetően. A modern elmék alaposan és gyakran nagyon szerencsésen dolgozták ki ezt az egyvelegszerű tréfásságot; a mai ember tudatának empirikus telítettsége lehetővé tette, hogy számos kapcsolódást hozzon létre, amelyek véletlenszerű együttesként, az egymásba történő tükrözés révén gyönyörködtetnek. A brit szigetlakók, a tengerektől barázdált
London, Erzsébet kora, Shakespeare elképzelt világa mind roppant mód felpezsdítették a fantázia eme játékát. Ezt Hogarthxlvi
honosította meg a festészetben, bár – jellemzési technikájának kiválósága dacára, különösen ami a fiziognómiát illeti – nem menthető fel a szándékosság vádja alól, amely túlzott, tolakodó gondosságot árul el, melynek célja, hogy ne maradjanak észrevétlenek
az érintkezésekkel kapcsolatos számításai. A későbbi kor költői
irodalmába ezt a manírt különösen a humoros regényírók vezették be, akik nemcsak hogy gyakran kényelemből alkalmazták ezt,
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hanem modorosságukkal egészen az idétlenségig fokozták. A
képzetek puszta zűrzavara rút. Erőltetett humoristáink némelyike többnyire nem jobb, mint az elmegyógyintézet betege, aki
kórosan csapong gondolataiban.
A szabad sokféleség szép, amennyiben magában foglalja a
csoportosítások bizonyos elmésségét. Ha a különbözőnek a
rendre való hajlamát absztrakt, önmagát a sokféleségben ismétlő
egységnek tekintjük, akkor megkapjuk a szabályosság fogalmát,
azaz a különbözőnek a megújítását egy szigorú szabály nyomán,
amely a laza különbségeket egységbe fűzi. Így van ez az ütem azonos időközeivel, egy fasor fáinak azonos távolságával, egy épület
hasonló részeinek azonos kiterjedéseivel, a dalokban a refrén viszszatérésével stb. Az ilyen szabályosság önmagában szép, azonban
először csak az absztrakt értelem szükségleteit elégíti ki, és elkezd
rúttá válni, mihelyst az esztétikai alakzat erre korlátozódik, és
ezen kívül semmi olyasmit sem nyújt, ami egy eszmét fejezne ki.
A szabályosságot kiüresíti önnön sztereotip azonossága, amely
mindig ugyanazon a módon mutatja be nekünk a különbséget,
és az egyhangúságból még akkor is a szabadság felé vágyódunk, ha
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az szélsőséges formában kaotikus. Tieck a Phantasushoz írt bevezetőjében akként érvelve vette védelmébe a holland park stílusát,
hogy sövényfalaival és megnyírt fáival, valamint puszpánggal körbekerített virágágyásaival a park a célnak roppant megfelelő közeget biztosít a sétálók beszélgetéséhez.xlvii Ahol a társas lét maga a
cél, oda, vagyis egy pompás udvartartásba nagyon is illenek a széles, finom homokkal felszórt sétányok, zöld falak, a díszlépésben
felvonuló fák és a barlangszerű ligetek. Ezt a stílust Le Nôtrexlviii
fejlesztette tökélyre a nagy Lajos király uralkodása idején, majd
ezt utánozták Schönbrunnban, Kasselben, Schwetzingenben stb.
A természetnek itt nem az a rendeltetése, hogy a maga szabad eredetiségében jelenjen meg, hanem hogy visszahúzódjon a királyi
fenség láttán, és alázatos szolgálatkészséggel létrehozzon egy szellős szalont, amelybe selyemöltözetű és aranysujtásos egyenruhások lépnek be. Ám kis dimenziókban és udvari ünnepségekre alkalmas tér híján a kocka alakú sövények és fák, amelyeket gömb
vagy piramis alakúra nyírtak, hamar a kényszeresség és a kimértség érzetét keltik bennünk, és sivárságukból az angol kertek vagy
még inkább a szabad erdők szabálytalanságába vágyódunk.
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Itt már merőben dialektikus meghatározásokkal van dolgunk. A meghatározások puszta kimondása és tételezése nem
elégséges, mert így csak összefolynak. Mozzanatként a szabályosság lehet indokolt és szép, de abszolút szabályként, amelybe beleolvad az esztétikai tárgy, rúttá válhat. Azonban ebből még nem
következik, hogy a szabályosság ellentétének, a szabálytalanságnak szépnek kell lennie. A körülményektől függően természetesen lehetséges; ám a nem megfelelő helyen vagy kuszasággá fajulva
rúttá válik. Az építészet területén megvalósult, elbűvölő szabálytalanságot szépen példázza a Cher megyében található Meilhant
kastély, amely minden szimmetriát nélkülöző reneszánsz stílusban épült.20 Festők és költők olyannyira szerencsésen ábrázolták

Ez a különös kastély Jules Gailhabaud Denkmäler des Baukunst (Az építészet emlékművei) című művében öt oldalon keresztül látható. Franz Kugler és
Jakob Burckhardt közreműködésével adta ki Ludwig Lohde a sorozat harmadik kötetének hatodik részeként, a Denkmäler des Mittelalters (A középkor
emlékművei) cím alatt. Ez egy igazán instruktív és elegáns módon kivitelezett
gyűjtemény, de sajnos uralja a szűk francia nézőpont. Ugyanis túlságosan
előnyben részesíti a kelta, római, középkori román és olasz építészeti stílusokat. Ezzel szemben a művészet rendkívül fontos fejlődési fokain, mint például
a német rendek építészetén teljes mértékben átsiklik. A Meilhant kastély valóban érdekes, de messze nem mérhető össze a marienburgi kastéllyal, amelyet
hiába keresünk ebben a gyűjteményben.
20
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azt a hanyag szabálytalanságot, amelyet par excellence pongyolaságnak szoktunk nevezni – amikor is a szobalány elbűvölőbben
jelenik meg, mint úrnője –, hogy szükségtelen is példákra hivatkoznunk. Az előző évszázadban a héber költészetnek, az antik kórusnak, a skaldok és Osszián dalainak állítólagos utánzása nyomán Németországban olyan szabad ritmusú énekek terjedtek el,
amelyek szabálytalan vadságukkal függetlenítették magukat a
metrum zártságától. Egyes művekben kiválóan érvényesült ez,
mint például Klopstockxlix néhány bardiet-jében vagy Goethe
egy-egy kompozíciójában. De milyen rettenetes módon mutatkozott meg ez a szabálytalanság némely esetben, amikor a szerzők
nemcsak üres szóáradatban, hanem a hangok teljességgel ritmus
nélküli, zeneietlen, toldozott-foldozott tömkelegében tobzódtak!
A szabályosság és szabálytalanság pontosan a kölcsönös
szembenállás miatt tűnhet komikusnak. Az előbbi a pedantéria,
míg az utóbbi a gúnyosság folytán válhat komikussá. A pedantéria szívesen bevonná az életet a saját maga által alkotott szabályokba, és még a viharnak is megtiltaná, hogy ne a legalkalmasabb
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időben tegye tiszteletét nálunk. Mert ha kényszeres cselekvése
hasztalan, és ennek tetejébe öncélú is, akkor nevetségessé válik, és
a szabálytalanság, amely – akár egy furfangos kobold – zavarja a
szabályosság gondosan megvont köreit, akképp lesz komikus,
hogy ama ostobaságot figurázza ki igaz módon, amely az életet –
fogalmával ellentétesen – gépként kívánja kezelni.
Ha egyesíteni igyekeznénk az egységet a különbséggel, az
úgy lenne lehetséges, hogy az alak ismétlődik, ám az ismétlődés
során inverzióként megfordul. Az alak ismétlődése a szabályosság
egyenlősége, míg a rend megfordítása a szabálytalanság egyenlőtlensége. Ezt a formát, amely az egyenlőtlenségben mégis az egyenlőséggel azonos, tulajdonképpeni szimmetriának nevezzük. Ilyen
szabályos szimmetriában jelenítették meg az ókoriak a dioszkuroszokat,l amint mindketten egy ágaskodó lovat tartanak, az egyik a
jobb, a másik pedig a bal kezével, az egyik a bal, a másik a jobb
lábával előre lépve, a lovak pedig vagy befelé, egymás felé fordítják
fejüket, vagy kifelé, egymástól elfordulva ágaskodnak. A két oldal
ugyanazt ábrázolja, mégis eltérnek egymástól; nem pusztán valami egyszerűen másról van szó, hanem arról, hogy az egyik for-
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dítottja a másiknak, és ekképp a rá való vonatkozás. A szimmetria
tehát nem puszta egységet jelent, s nem is puszta különbözőséget
vagy egyszerű eltérést, nem is egyszerű szabályosságot vagy szabálytalanságot, hanem olyan egységet, amely egyenlőségében tartalmazza az egyenlőtlenséget. Mindazonáltal a szimmetria korántsem a forma tökéletessége; a szépség magasabb rendű megformálódása a szimmetriát is csupán olyan mozzanatként rendeli
maga alá, amelyet – bizonyos feltételek közt – meghalad. Ha elvárásaink ellenére hiányzik, bántóan hat ránk egy efféle hiány, kiváltképp akkor, ha egyszer már jelen volt, csakhogy megsemmisült, vagy ha a dologban benne rejlene, de nem vált a kivitelezés
tárgyává. A szimmetria elvont értelemben olyan egyenletességet
jelent, amely magában foglalja a fent és a lent, a jobb és a bal, a
nagy és a kicsi, a magas és a mély, a világos a sötét ellentétét, vagy
– pontosabban – ugyanannak a dolognak az ismétlődésével magában rejti a helyzet fordítottját is. Ezt nevezzük inverziónak, és
ilyen viszonyban állnak az emberi szervezet testrészei, a szemek, a
fülek, a kezek és a lábak is. Ugyanannak a dolognak a megkettőződése vonatkozhat a két fél számára azonosnak számító pontra
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– erre példa az ablakok helyének kijelölése az ajtó viszonyában,
vagy a disztichonokban a pentameter emelkedő vagy ereszkedő
fele a hexameter viszonyában stb. Mindezek olyan szimmetrikus
elrendezések, amelyeket az építészetben, szobrászatban, festészetben, zenében, táncban e művészeti ágak sajátos tartalma szerint
határozunk meg. Amennyiben a szimmetria tagadás tárgya lesz,
úgy aránytalanságot hoz létre, amely rút.
Ha teljesen hiányzik a szimmetria, ha egyáltalán nincs is jelen, úgy az effajta hiányosság elviselhetőbb, mint egy dolog pozitív módon okozott sérülése. Ha hiányzik az egyik oldala annak a
viszonynak, amelynek lényegéből fakadóan szimmetrikusnak kellene lennie, úgy a szimmetria létezése hiányos lesz. Azonban a fantáziánk pótlólagosan működik, és képzeletünkben hozzáadja a
rendelkezésre álló oldal alapján a még hiányzót, így ez a félszimmetria – mint a fogalma szerint jelenlévő, ám a valóságban kidolgozatlan jelenség – mégis elviselhető marad. Ezt érezzük sok gótikus templomban, amelyeknél gyakran csak a tornyok egyikét építették meg, azaz a másik teljes mértékben hiányzik, vagy megépítésében csak egy alsó emeletig jutottak el. A homlokzat látványa
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a torony oldaláról a hiányzó tornyot nyíltan esztétikai hiányossággá teszi, mivel az építmény szerkezetének megfelelően annak
ott kellene lennie. Ugyanakkor mivel a fenségesre igényt tartó
építményként értett torony fogalmában benne rejlik, hogy a torony bizonyos egyediségben magasodjon előttünk, nemcsak hogy
viszonylag könnyen viseljük el ezt a hiányosságot, hanem képzeletünk segítségével ki is egészítjük, amikor az túlontúl feltűnő. –
Ha teljes mértékben jelen van a szimmetria, de önmagában ellentmondásokat tartalmaz, kisebb mozgástere lesz a fantáziánknak,
mert valami pozitívum hátráltat minket. Ilyenkor semmi mást
nem tudunk majd az adottak helyére tenni, nem egészíthetjük ki
a már meglévőt sem eszmeileg, sem eszményien; inkább az empirikusan létezőnek kell alárendelni magunkat, és ezt akként elfogadni, ahogyan van. Az azonosság jelen lehet önmagában fonák,
de nem inverz módon. Ilyenkor nem a szimmetrikus és szimfonikus kiegészítés tárul fel, hanem ama azonosság jelenik meg minőségileg eltérő módon, amelynek a dolog megfelelőjének kell lennie. Képzeljük el például, hogy egy gótikus templomnak az eredeti tervek alapján két toronnyal kellett volna rendelkeznie, de
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csak az első készült el, és később egy második tornyot – ám eltérő
stílusban – építettek hozzá. Ekkor jelen kellene lennie a szimmetriának, hiszen a tervnek megfelelően két torony áll, ugyanakkor e
szimmetria az egész fogalmát tekintve nem megfelelően, sőt, az
egységnek minőségileg ellentmondva van jelen. A színházakban
rendre igen tréfás dolgok esnek meg a jelmezek hiányosságaiból, a
szimmetria hiányának ezen formájából adódóan. – Vagy az is előfordulhat, hogy a szimmetria minőségileg megfelel a forma egységének, miközben mennyiségileg sérti az arányosságot, így lehet
ez a formátlanság végül rút. A képzőművészetekben ekképpen
rengeteg hibát ejtenek. Fogalmából adódóan két párhuzamos torony egyike sem lehet magasabb a másiknál; egy épület két szárnya közül egyik sem lehet hosszabb, mint a másik; egy bejárat két
oldalán húzódó ablaksor egyike sem rendelkezhet több ablakkal,
mint a másik; egy szobor egyik karja sem lehet hosszabb, mint a
másik, és így tovább. A nyomorékok kiváltképpen megjelenítik a
szimmetria ezen hiányát, amikor karjuk vagy lábuk töpörödött
vagy görbe.
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Az aszimmetria nem egyszerűen az alak hiánya, hanem kifejezett alaktalanság. Byron egy fantasztikus drámában, a
Transformatio című művében egy szellemileg erős, púpos ember
kínjait mutatja be. Még a saját édesanyja is megtagadja, s ezért a
halálba menekülne, amikor is egy titokzatos idegen közbelép, aki
a púpos számára ajándékként kínál mindenféle más testformát, és
így szól:
A vad bivalyt ha felhasadt patádért,
A gyors tevét ily kimagasló púpért
Ha gúnyolnám, ez állatok a bókot
Tán megköszönnék. S mégis mind a kettő
Erősebb, gyorsabb, többet bír el nálad
S fajod egész erős és szép neménél.
Természeté a formád: tévedésből
Ruházta rád, emberre bőkezűen
A természet, mit másnak szánt, csupán.li

Arnold viszont – így hívják az alaktalan testű szereplőt –, aki tisztában van a szép teljes súlyával, így szól:
Nem kérek bátorságot én;
Idétlenségem felruházott azzal.
A rút embert egy ösztön arra készti,
Hogy szívét, lelkét másénál nagyobbra
Fejlessze, s másnál így legyen külömb.lii
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Mivel a rútság a maga negativitásában valami pozitívum, magányosnak érzi magát, ami a legnagyobb fájdalmat okozza neki. Arnold így szól:
Ha nem kecsegtet azzal egy erő,
Hogy átváltoztat: elkövettem volna,
Mit szellem megtehet, hogy utat törjön,
Idétlenségem gyilkosan lesujtó
Súlyán keresztül, mely úgy nyomja vállam’
És szívem’ is, mint zordon bércztető,
Mely szerencsésebb lénynek undorító
Vakondtúrásnak tetszhetik. Azokra,
Kik egyesítik szépségükbe’ mindazt,
Mit szép nemükről sejtünk s álmodunk,
Nem szerelmem, de kétségbeesésem
Jajával pillantottam volna én;
S meg nem kisértek meghódítani,
– Bár csordultig volt szívem már a vágytól –
Olyant, ki engem viszont nem szerethet,
Ez átkos púp miatt, mely így gyötör.liii

Ennyire nyomasztóan nyilatkozhat meg a torzság okozta fájdalom, és mégis a komikum eszközévé válhat. Bár a szimmetria hiánya önmagában még nem rejt semmi komikusat, a kuszaságban
viszont már megmoccan, hiszen benne az alak kiszorít, majd kiolt
egy másikat. A félszimmetriában szintén komikus színezetet hordoz az első lépés a befejezetlen megvalósítás felé – egészen elte-
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kintve a tartalom különösségétől. Ugyanakkor a szimmetria pozitív hiánya – amely bár kongruens, mégsem az, és amelynek részei bár egyformák, mégsem azok –, tehát e szimmetriát nélkülöző szimmetria már önmagában is igazán komikus, amennyiben
a nevetséges azt az ellentmondást fejezi ki, amely az empirikus valóságként értett lehetetlen és azon valóságos között áll fenn,
amelynek fogalmából adódóan léteznie kellene. Tehát fogalma
szerint lehetetlennek kellene lennie, hogy az egyik kar hosszabb
legyen, mint a másik; ha viszont ténylegesen hosszabb egy kar,
mint a másik, akkor az a valóság válik valóssá, amely fogalmának
ellentmond, és emiatt nem létezhetne. Ez az ellentmondás komikus lesz – pont ahogyan a bicegésben valami komikus rejlik. A
komikum az emberek mesterségére is kiterjedhet, például amikor
az író, a szabó, a suszter, az asztalos stb. komikusan mozogva,
görbe és látszólag kurta karral jelenik meg.
Egy igazán kedvelt komikum a drámában úgy áll elő, hogy
a fő cselekmény tragikus történésével egy mellékcselekmény komikus történése kerül szembe. A komoly szféra minden pozitív
folyamata megismétlődik a komikus szféra semmisségében, és e
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párhuzamosság fokozza a pozitív folyamatok pátoszának hatását.
Az angol színházban és még inkább a spanyolban ez az uralkodó
modor. Shakespeare kizárta a rendi tragédiából, Calderón viszont
szinte mindenütt él ezzel a modorral, mert tulajdonképpen morális-konvencionális számtani példákat akar megoldani. Még a teológiai drámában is, mint amilyen A csodatevő mágus,liv Calderón
a komikum felszínén tükrözteti a tragikus kifejletet.
Ugyanezek a meghatározásai az aszimmetriának – amelyeket rútnak nevezünk, ha pozitív jellegre tartanak igényt – komikussá válnak, még ha ez az elvárás csak látszólagos is. A komikumot ennek ellenére itt már nem követhetjük tovább, hiszen a rút
foglalkoztat minket, és a nevetségesben történő feloldódására
csak utalhatunk. Mégis meg kell mutatnunk, ahogyan a szimmetria ellentmondásos ellenlábasának hamis kontrasztja révén az
aszimmetria diszharmóniába fordul át. A szimmetriában, ahogy
az aszimmetriában is, az inverz tagok kapcsolata általában nyugodt. Amikor a szembehelyezkedés feszültségbe megy át, úgy
kontraszttá válik. A kontraszt köztudottan az egyik legkitűnőbb
esztétikai eszköz. Minőségileg csak egymásnak ellentmondó meg-
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határozásokban állhat, de mennyiségileg számos fokozata van,
erős és gyenge, élénk és tompa is lehet. A pontosabb körülményeken múlik, hogy adott esetben milyen kontraszt szükséges. Egy és
ugyanazon lényegnek az egyik vagy a másik oldaláról nézve különböző ellentétpárjai lehetnek, de sajátosságuknál fogva mindegyiknek megvan a maga abszolút ellentmondása is, amely magában foglalja a teljes tagadást; az élettel abszolút ellentmondásban
áll a halál, a halállal az élet, az igazsággal a hazugság, a hazugsággal
az igazság, a széppel a rút, a rúttal a szép stb. Az élet szemben áll a
betegséggel, az igazság a tévedéssel és a szép a komikussal, de csak
relatív ellenmondásként, és ezért eme meghatározások még más
abszolút ellentmondást is hordoznak magukban. Mindazonáltal
a betegség az élet akadályoztatása és korlátozása, a betegség ellentmond az életnek, ugyanis az életnek – fogalmából adódóan –
egészségesnek kellene lennie; ekképp az életben a betegség abszolút ellentmondása az egészség. Így tehát a tévedéssel az objektív
bizonyosság, a komikussal a tragédia áll abszolút ellentmondásban. Az efféle különbségek teszik lehetővé, hogy olyan meghatározások is kontrasztba kerüljenek egymással, amelyek nem önma-
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guk által – akár abszolút, akár relatív mivoltukban – állnak ellentmondásban egymással, hanem hogy köztük az ellentét csak művi
legyen, és hol abszolútként, hol pedig relatívként tűnjön fel. Formálisan véve az abszolút az abszolúttal, az abszolút a relatívval és
a relatív a relatívval is ellentétbe kerülhet. Ténylegesen az ilyen viszonyok sokféle alakot ölthetnek.
Itt nincs hely arra, hogy közelebbről is megvizsgáljuk az általános fogalmakat, amelyek általában a metafizikához, a logikához és különösen az esztétikai metafizikához tartoznak. Csupán
a szükséges mértékben kell felidéznünk őket, hogy a rútként értett hamis kontrasztot megkülönböztethessük a szépként értett
helyes kontraszttól. A hamis kontraszt elsőként úgy jön létre,
hogy az ellentét helyett, amelynek ott kellene lennie, a pusztán
különböző lép fel; hiszen ez csak meghatározatlan differencia,
amely még nem rendelkezik a feszültségkeltés képességével. A különböző dolgok tarka sokfélesége esztétikailag teljesen jogosult lehet, de ha ott lép színre, ahol a kontrasztnak kellene hatnia, elégtelen marad. A mégoly sokaságban jelentkező különbözőségek
nem helyettesíthetik azt az érdeklődést, amelyet egy meghatáro-

144

zott ellentét kelthet. Ha egy regényben rengeteg szereplő lép
színre, és ha események sokasága fejlik ki előttünk, miközben a
szereplők és sorsuk kontrasztja nem hatja át e számtalan helyzetet,
úgy a sokféleség elfáraszt minket, és végül undorodni kezdünk
tőle. Vagy ha egy festményen sokféle szín pompázik, de a színellentétek határozottsága hiányzik belőle, úgy e kuszaság hamarosan kifárasztja a szemünket. A különféleség csábításának dacára a
belőle fakadó ellentét is kiemelhető.
A pozitív és negatív szembeállítás alkotja a kontrasztot, ami
azt jelenti, hogy az azonosságnak önmagával nem azonossá kell
válnia, és így eljuthat a konfliktusig és az ütköztetésig. A különbségnek tehát valamilyen módon azonosnak is kell lennie, és az
egységén keresztül önmagával ellentétbe kell kerülnie. Minél inkább kölcsönhatásként tüntetik fel, annál szebb lesz. Ha kizárólag
a meghatározott ellentét jelenik meg, és a megfelelő negatívum
helyett az egyik oldalra csak valami más helyeződik, ami bár képes
kapcsolatot teremteni, de ez a kapcsolat nem lesz immanens, akkor puszta különbözőségről van szó. Az Ördög Róbert című operában például az Ördög csak azért különbözik a fiától, mert Ördög-
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ként gyűlölnie kellene őt, de ez az „idegen” szereti a fiút, az Ördög természetével ellentétben és az apai természetből fakadóan,
vagyis a diabolikus eszméje megszűnik a fia iránti szeretet által. Ő
nem állhat a Jóval ellentétben, annak ellenére, hogy mindig így
kellene lennie; egy szentimentális Ördög nevetséges. Ez egy elhibázott kontraszt. A szükséges ellentét helyébe a puszta különbözőség lép. Ez a kontraszt nemcsak tompa, hanem egy melléfogás
eredménye is.
A kontraszt viszont oly módon még ennél is rútabbként is
jöhet létre, hogy a feszültséget felülmúlja a szembeállítás. A kontrasztos oldalak ezen formáját hatásvadászatnak nevezzük. Ilyenkor a művészet nem az egyszerű igazságban bízik, hanem kiélezi a
szélsőségeket annak érdekében, hogy felizgassa az értelmet és az
érzelmet. Mindenáron hatást akar kikényszeríteni, és ezért nem
adhat szabadságot a gyönyörködő embernek. Le kell győznie őt,
és vereségét – a „művészet győzelme” kifejezés itt most helytelen
lenne – a kontraszt fő eszközével éri el. Az aggodalom, hogy egy
túltelített és fásult nemzedék esetleg átsiklik ezen a kontraszton,
arra sarkallja e művészetet, hogy – mai szóhasználattal élve – lebi-
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lincselővé tegye a kontrasztot. Kirívó és harsány lesz. A természetes határokat hazug módon lépi át azért, hogy a túlzott felizgatással (surexcitation) az idegeink mindenképp megfeszüljenek. A
művészet efféle megformálása, melyet különösképp a modern
zene művel, rút. Voltaire ezt az ízléstelenséget alkalmazta, amikor
Shakespeare [Julius] Caesar című művét átdolgozta a francia
színpadra. Nem érte be annyival, hogy Brutust mint republikánust kontrasztba állítsa Caesarral, aki konzulként és diktátorként
egyeduralomra tör, hanem Brutust Caesar fiává is tette, ezt mindkettőjüknek a tudtára adta, és a politikai ellenfél halálát így apagyilkossággá fokozta, és művét megkoronázva kihagyta a philippi
csatát, amelyben Caesar árnyéka világtörténeti jogot szerzett Brutus ellenében.
Az igazi ellentét, mint mondottuk, magában hordozza a
szembenállást, amely az azonosság nem azonossága. Így lehet a
zöld és a piros a maga színességében azonos, a fehér és a fekete
színtelenségükben, a jó és a rossz a szabadságban, a szilárd és a
cseppfolyós az anyagában stb. A helytelen ellentét ezzel szemben
átlépi a minőségbeli általánosság határait, és látszólagos szemben-
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állást teremt, mint amikor például a naggyal nem a kicsit, vagy az
önmagában nagyot, hanem a csekélyebbet vagy a gyengébbet állítja szembe. A csekély ugyanis a jelentőssel, az előkelővel, a méltóságteljessel, a gyenge pedig az erőssel és hatalmassal áll szemben.
Mivel ezek a formák összefüggésben vannak egymással, és mert
akár egymás szinonimái is lehetnek, előfordul, hogy még a jobb
művészek is melléfognak. A modern líra a nyelv tekintetében,
melynek irányultságát Anastasius Grün briliáns előadásmódjának árnyalt csiszoltsága határozta meg, sok ilyen gőgös ellentétet
termelt ki. Eredetét viszont magánál Anastasius Grünnél, sőt legjobb verseiben is felfedezhetjük. Még az oly szép és kedvelt versébe is, mint amilyen Az utolsó költő, belopakodnak efféle hamisítások:
Míg egy fáradtra hinti
Hűsét a mély vadon […].lv

A fáradtsággal a nyugalom, a hűvösséggel az égés áll szemben. A
fáradtság és a hűtés viszont nem illenek össze. A susogás, mellyel
az erdőt jellemzi a vers, a fátlan terület hallgatásával áll kontrasztban, vagy a saját hallgatásával. Láthatjuk, hogy Anastasius Grün
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sok mindent szeretett volna itt egy kalap alá venni. Az erdő elvileg
a nyílt síkság hőségében megfáradt embernek nyújt hűs levegőt,
amikor a fák ágaival legyezgeti; csakhogy a vers ezt az elképzelést
tökéletlenül fejezi ki.
Ezzel szemben az éles kontraszt olyan eszközök segítségével
fokozza a feszültséget, amelyek a már meglévő, helyes szembeállítást olyan irányba torzítják el, amely másfajta érdeklődés előtt
nyitja meg az utat, s ekképp eltereli figyelmünket a szubsztanciális kapcsolódásokról ahelyett, hogy szándékának megfelelően kiemelné őket. Ennek hatását úgy is leírhatjuk, hogy mole ruit
sua.lvi Amikor Brutus azért esküszik fel a halálra Caesar előtt,
hogy a köztársaságot a római állam szükségszerű formájaként
védje meg, akkor egészében jelenik meg előttünk a korszak mély
politikai válsága. Brutus kénytelen feláldozni a Caesar iránt táplált vonzalmát, személyes rokonszenvét annak érdekében, hogy
hű maradhasson szülőföldjéhez. A köztársaság első Brutusa is
kénytelen volt feláldozni fiait, mert azok összeszűrték a levet a
Tarquiniusokkal. Ám amikor Voltaire Caesar fiává teszi Brutust,
Brutusból erényes szörnyeteg lesz; az efféle kegyeletsértés már ön-
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magában is oly iszonytató, hogy ereinkben megfagyhat a vér. Két
elem foglalkoztat itt minket: a római államhoz fűződő erényesség
és a kegyelet. Shakespeare-nél nem hiányzik Brutusból az a kegyelet, amely miatt nehezen dönt Caesar megölése mellett, ám ez
nem szükségszerűen fojtja el benne az összeesküvő jellemet, s ekképp a fő hangsúly a politikumra helyeződik.
Az éles kontraszt esztétikailag bizonyos feltételek mellett
széppé is válhat, de rúttá is, ha nem az önmagával azonos egység
hordozza. A homogén bázis ilyesfajta transzcendenssé tétele a
kontrasztot pikánssá teheti; a pikantéria Scribelvii és Suelviii virtuozitása, amellyel minden igaz művészetet tönkretesznek. A párizsi
nagyoperát kizárólag az az igyekezet uralja, hogy heterogén ellentétek szintézise révén nyújtson újat. A benne rejlő lehetetlen önnön valótlanságával foglalja le az értelmet és lepi meg a fantáziát
– nem a mesék naivitásával, melynek gyerekes tapasztalatlansága
még a lét korlátjaival játszadozik, hanem a fásult őrültség rafináltságával. Említettük már korábban Bertramot Scribe és Delavigne
Ördög Róbert című művéből, és rávilágítottunk, hogy nem ábrázol valódi kontrasztot a fiával, ahogyan Alice karakterével sem áll
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ellentétben, aki „egy normandiai ifjú leány”, nem pedig hozzá hasonlatos démon; de a pikantéria épp abban áll, hogy az ördögnek
van egy fia, akit gyengéden szeret, és akit ő, mivel szereti, tönkretesz, és akit ő, mivel szereti, igyekszik a pokol szövetségesévé tenni.
Ezt a szeretetet énekli meg az ördög a 3. felvonás 9. jelenetében, a
nálunk bevett, Theodor Hell jegyezte fordításban:
Bertram: Ó Róbert, gyámfiam!
Te érted drága éltem,
Már daczoltam az éggel!
Érted még a poklot is gúnyolom!
Kar:
Rémítő ábrándok, a pokol nevet!
Sötétlő lakunkban dobzódva éljünk!
Mesterünket mi dicsérjük,
Ki a tánczra vezet minket!
Bertram: Minden hírem s boldogságom
Csak tenéked áldozám fel!
Te voltál egyedül az én vigasztalóm.lix

Ennek a teljesen „ördögtelen” ördögnek kellene érdekesként feltűnnie apai érzelgőssége folytán. Egy szerető ördög, aki a fiában
lel vigaszra és békére, persze sohasem létezett!21
Az opera területéről sorolhattuk volna még a lírai kompozíció legirtóztatóbb
esetlenkedéseinek vagy sokkal inkább a líra dekompozíciójának szerfelett termékeny példányait, mert „az élet értelmetlenségét melankóliával élvezni” tételre [Hans Adolf von Thümmelnek tulajdonított, szállóigévé vált aforizma –
21
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Érthető, hogy a kritikát gyakran zavarba hozzák az efféle alkotások, mert az ellentmondás hamissága elrejtőzhet. Németországban a Hebbel Mária Magdolna című művéről szóló vita emlékezetes példája volt annak, hogy a roppant hamis ellentétek
mennyiben tekinthetők a szépség teljességének. Bizonyos, hogy
ez a dramatizált történet meglehetősen szomorú. Akár minden
nap megtörténhet, újságaink is dúskálnak efféle hullaszagú történetekben. Ez a történet azonban nem annyira tragikus, mint amennyire előszavában Hebbel annak tartja, és amilyennek az ő fanatikus hívei annak tekintik; a cselekmény szomorúságát Hebbel
tragikus kontraszttá tette, és egy ilyen magas pozíció elérésének
igényével hamisította meg; ebből adódik a hebbeli drámák káprázatos sajátossága. Egy goromba ember, az öreg asztalos, Antal
nem hajlandó koccintani egy törvényszolgával, gorombaságokat
mond neki, emiatt a törvényszolga Antal fiát lopással rágalmazza

a ford.] sehol sem találunk jobb példát, mint az akkori opera seriáinkban és a
mezzában. Ám mivel Richard Wagner az operáról és drámáról szóló háromkötetes művében a modern operaszövegek antipoétikus rútságát és különösen
silányságát, mi több fordításuk értelmetlenségét kielégítően méltatta, így mi
erre az egy példára szorítkozunk.
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meg. A fiút börtönbe vetik; az apa elhiszi, hogy fia bűnt követett
el, az anya elkeseredésében meghal. Leánya, Klára beleszeret egy
fiatal férfiba, de úgy tűnik, az ifjú az egyetemi tanulmányai miatt
megfeledkezik a lányról. Klárának egy közönséges, önző emberrel, Leonharddal lesz viszonya. Annak érdekében, hogy a férfihez
való hűségre kényszerítse magát, tudatosan feláldozza szüzességét, és teherbe esik tőle. A férfi viszont, mivel egy másik házasságban véli megtalálni szerencséjét, elhagyja a leányt. Időközben kiderül, hogy Antal fia nem bűnös – kivándorol Amerikába, ahol
matrózként dolgozik. Klára korábbi szeretője visszatér, aki még
mindig szereti őt, és feleségül is venné, de a lány sajnos már egy
másik férfitól terhes. „Ezen egy férfi sem teheti tul magát”lx – kiáltja.
Hiába könyörög a lány Leonhardnak, hogy vegye feleségül,
az gúnyosan elutasítja őt, mivel nem a szenvedély teljes bódulatában adta oda magát neki, és mert a szíve mélyén egy másik embert
szeret. Klára korábbi kedvese, egy doktorrá avatott orvos emiatt
párbajra hívja az írót, akivel agyonlövik egymást. Az öreg Antal,
aki igen bőkezű a catói példabeszédekkel, nem bízik a leány szi-
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gorú erkölcsösségében. Azzal fenyegeti meg, hogy ha a lány szégyenletes dolgot művel, elvágja saját torkát. A lány önnön nyomorult sorsának tudatában és az apja iránti szeretetéből kútba
veti magát. Antal nem vágja el a torkát a borotvapengével, ahogy
az egy vallásos polgári dráma Cato-alakjától elvárható lenne, és
még csak nem is őrül meg – ehhez túlságosan is józan –, hanem
ezzel a szarkasztikus, tartalmatlan kijelentéssel zárja le a darabot:
„Nem értem én már a világot.”lxi
Ez a dráma a hamis kontraszt igazi patkánykirálya.lxii Fiú és
anya, fiú és apa, leány és apa, szerető és kedves, mind hamis kapcsolatban állnak egymással. Nincs egyetlen olyan viszony – legyen
az a ház urának zsarnoksága, lopás, az ártatlanság esete, hűtlenség,
tiszteletlenség, párbaj vagy az elkerülhetetlen magzatgyilkossággal összekötött öngyilkosság –, amely ne vezetne rút fordulathoz.
Az egész középpontjában Klárának kellene állnia. De hogyan is
fogadhatnánk el őt tragikusnak, ha egyszer olyan személynek veti
magát a karjaiba, mint amilyen a szívtelen Leonhard! Ha ez a férfi
nemeslelkű lenne, akkor tragikus kontraszt jöhetne létre közte és
a doktor között. Így viszont hiányzik a Klárához fűződő viszo-
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nyukból az egység. Vagy Klára lehetne Leonhard ellentéte. Ám
hogyan is lehetne az, amikor szívének igaz szerelmét árulta el neki,
sőt egy frivol pillanatban szűzi tisztaságát is feláldozta. Bármilyen
álokoskodással szeretné is megszépíteni e viszonyt, az mégis közönséges marad. Így is épp eléggé boldogtalan, az egyszer biztos!
De ha egy lányt öt felvonáson keresztül titokban sírni vagy patetikusan jajveszékelni hallunk, aki elmeséli nekünk, hogy nem szerelemből, és nem is érzéki szenvedélyből, hanem valójában ördögi
számításból adta oda magát annak az embernek, akit szívből gyűlöl, akkor sajnálaton kívül mást nem érezhetünk. Hebbel ezt a
szerencsétlen történetet, amely közvetlen környezetünkben nap
mint nap lejátszódhat, zsánerképszerű hűséggel ábrázolta a maga
élő, sajátosan képszerű nyelvén, és ezzel mindössze azt érte el,
hogy a szereplők szorult helyzetéből a legőszintébben vágyódjunk a tragédia fenséges, borzadállyal és részvéttel megtisztított
borzongása után.
Hogy a hamis kontraszt rútsága könnyen átfordulhat komikumba, tulajdonképpen már a korábban elmondottakból is
kiolvasható. A különneműséget épp csak valamelyest kell fo-
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kozni, s a keresett hatásra épp csak valamelyest kell rálicitálni, és
máris készen van a nevetséges; bizonyos például, hogy az Ördög
Róbert című műben Bertram ördög szenvedése szerencsére sokakat – még Meyerbeer zenéje ellenére is – szívből jövő nevetésre
sarkallt.
A hamis kontraszt már a szimmetrikus kapcsolatok belső
törését, az ellentmondással telt diszharmóniába vezető átmenetet
jelenti.
C. A diszharmónia
A szép formális meghatározásai között nem a szimmetria szerepel
utolsóként, mert ismétlődésének azonosságában van még egy értelmi elem, amely önmagában noha jótékony, mint ilyen azonban
külsődleges és – mint a puszta szabályszerűség különbözőségei –
unalmas is. Az egyiptomi művészet az esztétikai monotonitás
nagyszerű képét tárja elénk, amely a szabályosság és szimmetria
tekintetében nem alakít ki szabadabb formákat. Mert például a
hieroglifikus alakoknak szükségük van egy indexre, amely megmutatja, hogy vajon jobbról balra vagy fordítva olvasandók, így
ebben az olvasatban vagy a másikban mindennek egyeznie kell a
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feliraton. Ezért van szükség olyan széles falfelületekre, amelyeken
az összes, gyakran ezernyi alak profilból, csak az egyik vagy másik
oldalról ábrázolva tűnik fel; különösen kimerítő a látvány, amelylyel csak a kapubejáratnál ülő, en face ábrázolt kolosszusok állnak
ellentétben. Természet és művészet gyakran némi erőszakossággal
törekszik arra, hogy leküzdje a szimmetria merevségét. Hogy elérjék és megőrizzék a nagy arányok harmóniáját, a zseniális merészség gondolkodás nélkül feláldozza az alárendelt viszonyok szabályosságát és szimmetriáját, ahogyan ezt olyan átfogó építészeti
koncepciókban láthatjuk, mint amilyen például a marienburgi
kastély,22 vagy egy Beethoven-szonáta a zenében, vagy
Shakespeare történelmi drámái a költészetben. A szép az ellentmondás szétválásáig fokozhatja a különbséget, amennyiben magát az ellentmondást újra feloldja az egységben, mert csak az ellentmondás szétválásának feloldásával keletkezhet harmónia. Az

A marienburgi kastély nem fokozatosan épült ki, így a pusztán szimmetrikus formák megtörését a korok különbözőségével és más stílusok alkalmazásával magyarázhatjuk. A kastélyt ugyanis eredetileg néhány év alatt építették
fel egy terv alapján, ami tehát bizonyítja, hogy a harmónia bőségéből adódóan
az építész fejlett művészeti érzéke lehetővé tette, hogy szabadon fellépjen az
alsóbbrendű esztétikai követelésekkel, az építészeti toldásokkal szemben.
22
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egyszerű egység önmagában véve is szép, mert teljesíti minden
esztétikai megformálás első feltételét, amely egy egész ábrázolásában áll. Láttuk azonban, hogy a puszta egység még silány, és rúttá
válik részben a belső különbségek hiánya, részben a különbségek
kuszasága, valamint az elmosódottság miatt. A különbözőségként értett különbség szabad és szép sokféleséggé válhat, ámde a
csoportosítás hiánya miatt a felületes és külsődleges különbségként értett, puszta különbözőség olyan vad és sivár tereppé alakulhat, melynek formátlansága ellenében úgy reagál a szép, hogy
a különbözőségeket közös szabály alá rendeli. Amint láttuk, így
jön létre a szabályosság mint ugyanazoknak a különbségeknek az
azonos visszatérése, ámde ez a szabályosság újra rúttá válhat,
amint egy esztétikai teljesség kizárólagos formája lesz, amiért a
szépnek a különbséget egy bizonyos különbséggé kell alakítania.
Az önmagával azonos mozzanatok megfordításával a negatívum
és a pozitívum tulajdonképpeni szimmetriává válik, amelynek
belső kölcsönössége szép. A rút olyankor jön létre újfent, amikor
a szimmetria hiányzik ott, ahol a forma fogalma szerint jelen kellene lennie, vagy amikor a szimmetrikus felépítésű forma egyik
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fele hiányzik, vagy amikor bár ott van, mégis hiányos, és az egységesen egymásnak ellentmondó különbségek feltételezett azonosságát megzavarja egy belső ellentét. Az ellentmondás megteremtése nem mond ellent a szépnek. A relatív és a relatív közti, a relatív és az abszolút közti, valamint az abszolút és az abszolút közti
valódi kontraszt szép. Minden dinamikus esztétikumban az öszszeütközés lesz a fejlődés tetőpontja, de a hamis kontraszt rúttá
válik, mert olyan szembeállítást feltételez, amely lényének egységén keresztül nem képes ellentmondani magának. A valódi ellentmondásnak magában kell foglalnia az egység kettéválását,
mert ezáltal a feloldásának lehetőségét hordozza magában; a diszszonancia az ütköztetés révén teszi hallhatóvá az egységet akként,
ami ἒν διαφἐρον έαυτῷ.lxiii Az, hogy az egységből, a különbözőségből, a szabályosságból, a szimmetriából, a kontrasztból keletkező
rút átfordulhat nevetségesbe, minden pontban bebizonyosodott.
Mint esztétikus egység az egység úgy éri el tökéletességét,
hogy a különbségek az egész eleven mozzanataiként jönnek létre,
és szabad kölcsönhatásban állnak egymással. Nemcsak az egységnek kell akként megjelennie, mint ami saját különbségeihez ké-
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pest tudja meghatározni önmagát, hanem a különbségeknek is
rendelkezniük kell az önmeghatározás ugyanezen jellegével. Ez
lenne az egység harmonikus egységként értett fogalma. A harmónia nem pusztán absztrakt, önálló egység; nem is csak egy külsődleges, egymással szemben közömbös eltérésekben felbomló egység; hanem inkább önnön eltéréseit szabadon megalkotó és saját
magát újból visszavevő teljesség, amelyet – a természet mintájára
– szívesen nevezünk organikusnak. Van ereje arra, hogy a különbségei közt esetleg létrejövő ellentmondást önmagából kiindulva
meghaladja. A régiek számára a harmónia olyannyira magasrendű
volt, hogy az ellentétek individualitását a harmónia alá rendelték;
ezzel szemben a modernek hajlamosak feláldozni a harmóniát az
individuális jellemvonások kedvéért. Ha például a pompeji falfestményeket vesszük, láthatjuk, hogy bennük a színek egymással való
harmonizálása olyannyira lényeges, hogy egy teremben az alapszín ural mindent a legkisebb részletekre kihatóan. Hettner a
Vorschule der bildenden Kunst bei den Alten (A képzőművészet
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ókori előiskolája) című könyvében23 kiválóan mutatta be, hogy
csakis e magasrendű harmonikus szellemiség adhat magyarázatot
a természeti igazsággal szemben fennálló, a falfestményeken fellelhető anomáliákra, például amikor állatokat vagy embereket természetellenes színnel ábrázolnak. Ha közelebbről szemügyre
vesszük, látni, hogy e természettől való eltéréseket az a harmónia
okozza, melyben a fal és a középponti festmény alapszíne, valamint a mellékképek és az ornamensek egymásra találnak. A régi
kor emberei a falat élő optikai egységgé tették, amelyből minden
különösségnek kötelező volt önnön koloritját meríteni.
Mint minden ehhez hasonló esetben, a „harmónia” kifejezés az egység már azon szinteken való használatát is jelenti, amelyek csupán az egység mozzanatai. Egy egyszerű meghatározottság, egy szín, egy hang, egy sík tisztaságát már harmonikusnak nevezzük. A szerencsésen harmonizáló elrendezés euritmiáját nem
kevésbé.

H[ermann] Hettner: Vorschule der bildenden Kunst der Alten [Az ókoriak
képzőművészetének előiskolája]. Oldenburg, 1848, I. k., 307. o. skk.
23
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Ám voltaképpen csak azt az egységet nevezhetjük harmonikusnak, amelynek különbségei örökletes jelleggel rendelkeznek.
Nem pusztán a viszonyok arányossága, hanem a kapcsolatuk dinamizmusa is szükséges ahhoz, hogy létrejöjjön a harmónia. Minél sokszínűbbek az egész különbségei, minél önállóbbnak tűnnek külön-külön, és minél bensőségesebben egybefonódnak,
hogy egy állandósult, egynemű egységet alkossanak, annál harmonikusabb a benyomás. A harmonikus mű megismétli az egész
lényegét a maga különbségei mindegyikében, és mégis saját lelket
kölcsönöz nekik. Nem riad vissza attól, hogy különbségek sokféleségére hulljon szét, mert képes arra, hogy ezeket az egész szintézisében ismét mozzanatokként foglalja össze, amelyek különállóságukban éppúgy egymásra utaltak, mint az egészre. Eszerint a
diszharmónia a harmóniából származik mint önmaga megfordítása, mert senki sem beszélhet diszharmóniáról, ha nem fogalmazhatja meg a harmónia kívánalmát az alakkal szemben. Az
üres, a holt, az ellenvetés nélküli, a csak azonos még nem szolgáltat anyagot; pusztán az egység és a sokféleség, a lényeg és a forma,
az általánosság és a különösség kölcsönhatásánál lép színre.
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Hiányolni fogjuk a harmóniát, ha ott, ahol eleven egységet
várnánk, csak egy absztraktat találunk; ez esetben viszont még
nincs szó pozitív diszharmóniáról. A szabad sokféleség hiánya
nem szép, habár nem is az egység különválása. – Ha az egység a
különbségek felé hajlik el, ezek egymással szemben külsődlegesek
maradnak; ha nem olvadnak össze, akkor hiányoljuk a harmónia
átlelkesülését. Tehát ebben az esetben még nincs szó pozitív diszharmóniáról, ám már jelen van egy nem-harmónia, mert a tagolatlan, egymás mellett álló különbségek sokféleséggé bomlasztják
az egységet. Azok a különbségek alakulnak át egységekké, amelyek nem állnak kölcsönhatásban egymással. Ezért az egység a
puszta felhalmozás szikárságában jelenik meg ahelyett, hogy harmonikus lenne. Sehol sem tűnik ki jobban ez az elvétett forma,
mint a színházi összjáték hiányánál. Ekkor minden személy csak
a saját szerepét játssza a színpadon, mintha semmi dolga nem
lenne a többiekkel. Az egyén játéka nem kapcsolódik a másikéhoz; a cselekmény állandóan megakad, és a hiányzó együttműködés szükségszerűen – főleg akkor, ha kevés a néző –, a kopárság és
fagyosság érzetét kelti; mi több, ha a színészek túlságosan függnek
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a súgótól, és pusztán hangosabban ismétlik azt, amit a súgó alvilágból szóló, rekedtes suttogásából kivesznek, akkor ez nincs
messze attól a benyomástól, amelyet a betegek keltenek egy elmegyógyintézetben, ahol a külvilág érzékelése nélkül játsszák tovább
saját szerepüket.
A különbségek egysége akkor semmisül meg, ha ellentmondássá alakulnak anélkül, hogy aztán újra egységessé válnának, s így jön létre az a különválás, melyet előszeretettel és jogosan
nevezünk diszharmóniának. Az ilyen ellentmondás azért rút,
mert minden esztétikai megformálás alapvető feltételét, az egységet belülről őrli fel. A diszharmónia önmagában rút, viszont különbséget kell tennünk kétféle diszharmónia között: az egyik,
amely szükségszerű, szép, a másik pedig, amely véletlenszerű, rút.
A szükségszerű diszharmónia olyan konfliktust foglal magában,
amely az egységben rejlő, úgynevezett ezoterikus különbségek indokolt összeütközése során alakulhat ki; a véletlenszerű pedig az a
mintegy egzoterikus ellentmondás, amelyet egységbe kényszerítenek. A szükségszerű egy szörnyű, tátongó szakadékot tár szemünk elé, mellyel az egész egység mélységét teszi nyilvánvalóvá. A
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harmónia ereje annál hatalmasabbnak mutatkozik, minél nagyobb a diszharmónia, amely felett diadalmaskodik, de nemcsak
a kettéválás kényszerül felosztani az egységgel egynemű elemet,
hanem szükségképp ő az egység önmagára utaló, negatív vonatkozása is, mivel csak ezen feltétel mellett lehetséges az egység ismételt létrehozása. Tehát a kettéválás nem a negatívum mint
olyan által válik széppé, hanem az egység miatt, amely a kettéválásban egy belülről ható, összetartó, megmentő, megújító erőként
bizonyítja önnön energiáját.
Szép az, mondja Kant joggal, ami érdek nélkül általánosságban tetszik, rút pedig az, ami érdek nélkül általánosságban
nem tetszik.lxiv Ha a diszharmónia anélkül tudja felkelteni érdeklődésünket, hogy szép lenne, akkor érdekesnek nevezzük. Ami
nem rejt magában ellentmondást, nem nevezzük érdekesnek. Az
egyszerűt, könnyűt, áttetszőt nem érdekesként tartjuk számon; a
„nagy”, „magasztos”, „szent” kifejezésekkel pedig már túllövünk
a célon, sokkal nagyobb dolgot fejeznek ki, mint hogy valami érdekes. De a kusza, az ellentmondásos, a kétértelmű és ezeken felül
a természetellenes, a vétkes, a különös, az őrült már sokkal inkább
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érdekesnek hat. Az ellentmondás boszorkánykonyhájában bugyogó nyugtalanság egyfajta mágikus vonzerővel hat. Vannak
írók, akik az érdekeset gyakran felcserélik a költőivel, és szellemi
gazdagságuk és az ábrázolás művészetével úgy idealizálják, hogy
az eszményihez közelítsen. Az ilyen írók, mint például Voltaire és
Gutzkow, elsősorban az ellentmondást fogják fel találóan. Mindazonáltal a teremtésben és az ellentmondások feloldásában nem
mondhatók olyan szerencsésnek, ami magyarázatot ad arra, hogy
inkább az elmét és a fantáziát kötik le ahelyett, hogy érzelmet keltenének, amelyet bár felkavar a diszharmónia örvénye, de inkább
a harmónia győzedelmes hullámaira bízza magát. Az igazi diszharmónia az a megváltó pont, amelyen áthalad az egység; a hamis,
vagyis rút diszharmónia viszont látszólagos különválás, mesterséges ellentmondás. Így nem valóságos lényeget, hanem inkább valóságos lényegnélküliséget tár elénk, mely számunkra meglehetősen kínos. Hebbel Mária Magdolna című drámájában – ahányszor Klára színre lép – mindig érezzük azt az ellentmondást,
amely a között feszül, ami ténylegesen ő, és a között, ami lenni
akar, és aminek bizonyára lennie is kell. Bármily nemeset és szépet
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mond, szavainak éle csorbul, mert mindig ekként kell válaszolnunk neki: de hiszen te terhes vagy, és te akartál az lenni! Az északnémet származású Klára alapvetően nem különbözik Fleur de
Marie-tól Sue Párizs rejtelmei című művéből. Ez a született hercegnő a maga csilingelő hangjával, naiv, kislányos viselkedésével,
természetes érzékiségével, angyali kedélyességével eszményként áll
előttünk. Ám minél jobban kibontakozik a kedvessége, annál határozottabban érzékeljük a diszharmóniát, amikor ezzel a kedves
gyermekkel először a párizsi Cité egyik tapis franc-jábanlxv találkozunk, és amikor – noha a bátor és tiszta Rigolette barátnője –
munka híján, pénzét elherdálva züllött tétlenségnek adja át magát. Hagyja, hogy leitassák, és prostitúcióra adja a fejét. Egy született hercegnő a Cité egyik répaire-jében!lxvi Égbekiáltóan érdekes, de egyáltalán nem költői. Nem tehetjük túl magunkat e szégyenfoltján, amely ettől kezdve erkölcsi tartásából adódóan elcsúfítja; és ő maga sem teszi túl magát rajta, bár Sue legalább annyira
tapintatos volt, hogy hajadonként az apja kertjében, az allegória-
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ként szereplő, német Rudolf főherceg kertjében hagyja tüdővészben meghalni.24
A valódi diszharmónia rúttá válik, ha a feloldása hamis,
mert ebben az esetben nyilvánvalóan az ellentétben egy ellentét
képződik. Az ellentét következetes kibontása során fokozatosan
megmutatkozhatott volna a benne ható egység törvényszerűsége,
és a belső szükségszerűségnek ezen szemlélete elégedettséggel tölt-

Az Énekesnő így szól: „[M]ár nem tudtam, hogy mit cselekszem… a fejem
kábult volt… pálinkát itattak velem… és íme! [A magyar fordításban hiányzik
Rodolphe válasza: „– Értem – mondta Bicskás.”] E. Sue még hozzáteszi [a magyar fordítás jelentősen eltér a Rosenkranz által is használt eredeteitől, ezért
saját fordításunkban közöljük a mondatot – a ford.]: „Valamilyen sajátos anomália okán (bizony, így! [Rosenkranz beszúrása]) az Énekesnő arcvonásai egy
angyali és ártatlan személy benyomását keltik, és eszményiségét még romlottságában is megőrzik, mintha a teremtmény képtelen lenne arra, hogy vétkei
kitöröljék nemességét, amelyet Isten csak egynémely kiválasztottjának arcára
rajzolt.” Eugène Sue: Párizs rejtelmei. F. n. Budapest: Új Palatinus, 2008, 23.
o. [Rosenkranz megfogalmazása némileg félrevezető, ugyanis a másodikként
idézett mondat az elsőt megelőző fejezetben olvasható – a ford.] A Párizs rejtelmeiben érvényesülő szofista érvelés meg is érdemelte azt a kíméletlen kritikát, amellyel Paulin Limeyrac illette a regényt a Revue des deux Mondes (Két
világ szemléje) lapjain (1844, 1. k., 74. o. skk.). Az [Albert] Schwegler szerkesztette Jahrbücher der Gegenwart (A jelenkor évkönyvei, 1844, 655. o. skk.) még
élesebb esztétikai bírálat tárgyává teszi a regényt, amely a rút – karikírozó modort kiemelő – fogalma szempontjából oly fontos. Mindeközben a folyóirat
ezen évfolyamában W[ilhelm] Zimmermann védelmébe veszi a regényt mint
kultúrtörténetileg jelentős művet (199–219. o.).
24
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hetett volna el minket, mert a diszharmónia hanyatlását azon harmónián keresztül értjük meg, amelyben az előbbi feloldódik ahelyett, hogy egy olyan kifejlet felé terelne minket, amely belsőleg
nem illik a kezdethez, és ez az elterelés nyilvánvalóan rút. Ez történt például az egyébként oly világosan gondolkodó Prutz-cal,
amikor megírta a Karl von Bourbont. Ahelyett, hogy a szerző a
történelem költészetének engedelmeskedett volna, ahelyett, hogy
úgy rendezte volna, hogy a papság elleni háborúban Karl halálát
Benvenuto Cellini golyója okozza Róma falai előtt, Prutz más
megoldást választ. Karl még évekkel azelőtt a paviai csatatéren leli
halálát azon méreg által, amelyet egy kolostorból menekülő, a
csata forgatagában épp jókor arra kóborló hölgyismerős nyújt át
neki egy gyűrűtokban. Sebesülten, kimerülten, abban a tévhitben, hogy erőt meríthet az italból, a nagy úr lassan, hosszú és semmitmondó beszédet tartva hal meg. Micsoda szentimentálisan sivár kontraszt ahhoz az első merész fellépéséhez képest, amely során érvényre juttatta Franciaország nagyságát és dicsőségét a francia király ellenében! Micsoda diszharmónia! Micsoda hamis harmónia, amikor a nyomorúságos mérgező, egy lelketlen romanti-
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kus teremtmény természetesen önmagát is megmérgezi! A merész
szívet egy heves harcban átfúró gyors golyó, ahogyan az a történelemben írva van: ez lett volna itt az egyedüli harmonikus és lírai.
– A romantika gyakran megengedte magának, hogy az ellentét
objektív, önmagából kibomló feloldása helyett csak szubjektív és
fantasztikus feloldást adjon, amely nem tesz eleget elvárásainknak. – Azonban emlékezni kell arra, hogy az ember a szép megfigyelése közben – legyen az a természet vagy a művészet szépsége
– nem tud elég engedékenyen eljárni. Minél biztosabbak vagyunk
a nagy esztétikai alapelvekben, minél rendíthetetlenebbül ragaszkodunk örök igazságukhoz, annál elnézőbbek leszünk a szép
konkrét megformálásával szemben, ha gyakran a legkülönbözőbb és legellentmondásosabb dolgokat foglalja magában. Eddig
– teljesen jogosan – különbséget tettünk az érdekes és a lírai között; ám hogy kizárjuk a félreérthető megfontolásokat, megjegyezzük, hogy természetesen az igaz líraiság egyúttal rendkívül érdekes is lehet. Akadnak olyan sziklás tájak, amelyek oly borzasztóan szétszabdaltak és oly rendkívül szakadékosak, hogy a tiszta
ideál és annak tagadása értelmében sem szépnek, sem rútnak nem
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nevezhetők, viszont érdekesnek annál inkább, és ilyeténképp vad,
borzongatóan különös költőiséget áraszthatnak. Akadnak olyan
építészeti műalkotások, amelyekben különböző évszázadok stílusa olyan csodálatosan egybeforrt, hogy az egyes összetevő elemek heterogenitása ellenére egy rendkívül érdekes diszharmonikus-harmonikus egészet alkotnak. Akadnak olyan versek, amelyek nem tartoznak egy meghatározott műfajhoz sem, ezért esztétikailag nem képesek teljes, tiszta hatásra, de a gondosan megírt
líra bőségével rendelkeznek. Byron [Childe] Harold zarándokútja című műve nem epika, nem ének, nem didaktikus-deskriptív
vers, nem elégia – hanem mindezeknek egy érdekes egysége.
Hebbel – a pesszimizmus és a bizarrság költője, ahogyan
Henneberger találóan nevezte25 – lehetővé teszi számunkra, hogy
Juliája példáján bemutassuk, hogy a tragikus, ha ellentmondásainak csomóját nem igazán köti meg, de nem is bogozza ki, miként
fordul a komikusba, s eközben – mivel még túlságosan komoly és

A[ugust] Henneberger: Das deutsche Drama der Gegenwart [A jelenkor
német drámája], 1853, 64. o. skk. Ez a rövid írás az egyik legértelmesebb, legpártatlanabb és legtartalmasabb írás, amely a kérdéses témával kapcsolatban
rendelkezésünkre áll.
25
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súlyos – miként marad rút. Egy Antonio nevű rablóvezér bosszút
akar állni a szintén rablóvezérként kivégzett apjáért egy gazdag
férfin, Tobaldin, mert őt okolja azzal, hogy apjának száműzetésbe
kellett vonulnia. Hogyan fog hozzá? Elhatározza, hogy megbecsteleníti Tobaldi lányát. A közelébe kerül, természetesen anélkül,
hogy a lány sejtene valamit rablói hivatásáról; beleszeret a jóképű
fiatal férfiba, aki megbecsteleníti őt, gúny tárgyává téve az apát.
Több mint olasz módra kifundált ördögi terv! Ám a megbecstelenítést színre vivő jelenetben a férfi gyűlölete szerelembe csap át,
és ez a szerelem teljesen megváltoztatja gondolkodásmódját. Eltűnik, hogy szakítson a rablóbandával, a polgári társadalom rendes tagjává váljon, és Juliájával kivándoroljon Amerikába – ez
egyáltalán nem olasz módi. Csakhogy olyan esztelen, hogy a leánynak erről az egész jövőbeli tervről egy szót sem szól, habár még
az a kellemetlenség is megtörténik vele, hogy hosszabb időn keresztül egy búvóhelyen fekszik betegen. Telik az idő, Julia úgy
érzi, várandós, ámde mint városának legszűzibb lánya, Rozália
szent ünnepén a szüzek királynéját kellene eljátszania. Ezt az ellentmondást nem viseli el; elmenekül, vidéken bolyong abban a
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reményben, hogy valahol meghal. Ahelyett, hogy a vízbe ugrana,
ahogyan a hebbeli Klára a Mária Magdalénában, ahelyett, hogy
egy tőrt a szívébe szúrna, mint Lucretia, ahelyett, hogy az apja
lenne a gyilkosa, mint Virginiának, ahelyett, hogy legalább altatószert venne be, mint Shakespeare Júliája, az erdőbe csal egy banditát – egyes-egyedül –, és egy erszényt elé tartva hadovál, mígnem a bandita megsejti, hogy a leányt kellemesen érintené, ha
nem élne tovább. Csakhogy ebben a pillanatban bekövetkezik a
hallatlan katasztrófa. Az erdő sűrűjében ugyanis egy gazdag, német, fiatal, roppant önelégült gróf gubbaszt, aki különös szeretettel viseltetik az emberi nem iránt általában; olyannyira tönkrement, hogy matematikai bizonyossággal nem élhet már túl soká.
Ámde mivel tulajdonképpen jó ember, ahogyan Christoph, az
öreg inas is tanúsítja, szeretné az élete maradékát valamilyen hasznos, lehetőleg nemes tettnek szentelni. Sajnos a kivitelezés mikéntje nem körvonalazódik elmés fejében, a dráma gondviselése
azonban még egy bolondról is gondoskodik. Meglepett szemtanúja lesz az eredetiségben gazdag gyilkolási jelenetnek, a megfelelő pillanatban – hangosan „gazfickót” kiáltva – elűzi Pietrót, a
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becsületes banditát, Juliától rögtön értesül a tényállásról, és el van
ragadtatva, hogy egy szép lehetőséget talált arra, hogy életének jelentéktelenségét még valami jóra tudja fordítani. Ugyanis elhatározza, hogy feleségül veszi a várandós Juliát. Az, amin Klára korábbi szerelme Hebbel Magdalénájában nem tudja túltenni magát – mivel nincs „férfi”, aki ilyesmin túltehetné magát –, nem
létezik többé a lesoványodott gróf számára. Az ő álláspontja magasabb rendű, szabadabb, mert közeli halála előtt még szomjazik
valamilyen erényes tettre, és arra, hogy igazán furfangosan segítsen egy megesett leánynak visszaszerezni a becsületét – ez aztán a
kivételes erényesség, nem igaz? Eközben az idős apa hiányolja a
leányát, és a várost egy üres koporsóval téveszti meg, mintha a leány meghalt volna; ebben a bohóckodásban a háziorvos Alberto
támogatja őt, aki házibarátként először Julia anyjába volt szerelmes, majd magába Juliába is – bár mindig tisztes távolból. Bertram gróf megérkezik Juliával, és az apa, mivel nem tehet mást, áldását adja az előkelő sógorra. De az oly szép és a szerelem által a
kispolgáriságra áttért rabló Antonio is megérkezik, és természetesen először dühöng, mígnem világossá teszik előtte Bertram cso-
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dálatos, nem is annyira erényes, mint inkább impotens szándékát.
Az utolsó felvonásban a gróf egy tiroli kastélyában békésen ül
együtt Julia a férjével, a szeretőjével és a plátóian szerelmes Albertóval. Bertram jóllehet érzi fiatal feleségének végtelen szépségét és
szeretetre méltóságát, de megígéri, hogy illedelmes lesz. Alpesi
zergevadászatra készül – és aztán? Namármost, jól emlékszik még
G. Sandlxvii Jacques-jára, mert az egész nem tart tovább egy hónapnál, amikor is Juliához és Antonióhoz fordulva megígérteti velük,
hogy:
Julia: Akkor –
Antonio: Akkor majd feltesszük a kérdést, szabad-e még boldognak lennünk.
Julia: Feltesszük a kérdést, lehetünk-e még boldogok.
Vége.

Így ér véget ez a szerző tehetsége által a legkisebb részletekig eltorzított tragédia, melynek tartalmát egyszerű szavakkal foglaltuk
össze, de közben nem tudtuk elkerülni, hogy ne vetüljön rá a nevetség árnyéka. A legkevésbé sem vonjuk kétségbe az etikai tendencia azon szubjektív komolyságát, amelyet előszavában Hebbel
oly nagy pátosszal nyilvánít ki. De ne hagyjuk magunkat megvesztegetni, és ismerjük fel, hogy a diszharmónia révén ez a tragé-
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dia alapvetően egy förtelmes komédia, a látszatellentétek szörnyszüleménye. Tekintsünk most el a durvább motívumoktól, amelyek ebben a tragédiában feltűnnek, és gyakran igen komikus jellegűek; ha megmaradunk a fundamentális viszonyoknál, akkor
ezek nem tragikusak, hanem komikusak. Hogy egy lánynak, aki
titokban és szándékosan teherbe esik, a szüzek királynéjaként kellene feltűnnie egy ünnepélyen, bizonyosan komikus. Hogy egy
apa, aki abban a hiszemben él, hogy leánya megszökött a szerelmével, lóvá teszi a várost egy tetszhalott lánnyal és egy látszatkoporsóval, bizonyosan komikus. Hogy egy német gróf fényűzéssel
teli élet után hipochonder módjára lesz erényes, és önelégült holttestét még abban a megtiszteltetésben akarja részesíteni, hogy valami hasznos, sőt akár nemes cselekedetet vigyen végbe, bizonyosan komikus. Hogy egy várandós leány vidéken, ahol bizonyára
csendőrök is vannak, minden további nélkül gyalog bolyong,
majd az erdő sötétjében a halálra vágyva egy előrenyújtott erszény
segítségével tanítja meg a banditának az ölés vágyát ahelyett, hogy
a bandita elvárásainknak megfelelően gyilkosság nélkül is biztosítaná magának az erszényt, a lányt pedig szép zsákmányként vágyá-
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nak kielégítésére kényszerítené, bizonyosan komikus. Hogy Bertram és Julia házasságot köt, amely valójában nem is házasság –
hisz a férfi csak valami jót akar tenni, mielőtt meghal, a leány pedig egy férjjel akarja megmenteni a becsületét –, bizonyosan komikus. Hogy végül mindhárom szerető – mindegyik a maga nézőpontjából elismerve, sőt tisztelve a másikat – vidáman éldegél
egy tiroli kastélyban, és a gróf azzal a kellemes kilátással kecsegteti
Antoniót és Juliát, hogy kényelmük érdekében örökre eltűnik,
bizonyosan komikus. Komikus? Igen, arisztophanészi értelemben, amennyiben mindez az etikai semmisséget is magában foglalja, de nem az abszolút semmisség derűs jókedélyűségének tágabb, arisztophanészi értelemében, amely nem támaszt magasabb
igényeket. Inkább arról van szó, hogy ezeket a romlott viszonyokat nagy szavak keretezik a legünnepélyesebb komolyságban, s így
a boldog mosoly helyett mélabút érzünk amiatt, hogy egy félresikerült tragédia hever előttünk.
Ha az ellentmondás már a tartalmából adódóan sem ideális
természetű, és ha a szubjektum az ellentmondás foglyaként nem
érzi ellentmondásnak, hanem inkább teljesen kielégítőnek tűnik
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fel számára, akkor az efféle diszharmónia komikus. Emlékezzünk
Sztrepsziadészre Arisztophanész Felhőiből: ez a tisztességes athéni
polgár Szókratésznél akar filozófiát tanulni. De mivégre? Azért,
hogy hitelezőit szofista módjára lerázza. Ez a cél, amelyet a filozófia céljaként tételez, a filozófia lényegének mond ellent. Ha
azonban ekként kezelik, úgy komikus lesz. Sztrepsziadész ezért
kezdetben, amikor őszintén hisz abban, hogy a filozófia megváltja adósságaitól, egészen kellemesen érzi magát, mígnem fia
túltesz rajta a szofisztikában, és a dialektika segítségével bizonyítja
annak jogát, hogy a fiú elverheti az apját.
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Második szakasz
A helytelen mivolt
A formátlanság absztrakt meghatározásai érvényesek minden általában vett rútra. A rút azonban in concreto részben természeti,
részben szellemi. Az amorfia, az aszimmetria és a diszharmónia
általánossága a természetben vagy a szellemben individuális létté
válik. Ekként alárendelt annak a szükségszerűségnek, hogy megjelenésében realizálja a lényegét alkotó, általános fogalmat. A realitás és a fogalom összhangja, a törvényszerűség objektív teljesülése egyenlő a helyénvalósággal, vagyis abban áll, hogy az esztétikai alak a maga normális sajátossága szerint kerül ábrázolásra, tehát abban, hogy semmi olyasmi nem hagyható el, ami a fogalma
alá tartozik, hogy semmi olyasmi nem toldható hozzá, ami a lényegétől idegen, és hogy semmi sem változtatható meg, ami a
normalitásával ellentétes. E tagadások sora adja ki a helytelen mivolt fogalmát.
A helytelenség elvezet minket az egyes művészetek területére. Ha el akarunk mélyülni benne, véget nem érő és felesleges
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részletekbe kellene bocsátkoznunk. Ugyanis valamennyi pozitív
meghatározáshoz hozzá kellene rendelnünk a kánont, mely szerint e meghatározások ellen való vétség helytelen. Mily fárasztó
locsogás kerekedne ki abból, ha kénytelenek lennénk a művészet
valamennyi szabályát felállítani, és minden egyes szabály esetében
litániaszerűen ismételnénk, hogy a szabály elvétése nem helyes!
Legyen elég tehát, hogy a jelen összefüggésben megmutatjuk, miként rejlik a rút a helytelenben, és miként válhat a helytelen a nevetséges egyik forrásává.
Először tehát az általában vett helytelenség fogalmát kell
tisztáznunk; aztán sorra kell vennünk azokat a sajátos módosulásait, amelyek a nemzetek és iskolák sajátos stílusaiban, a kifejezés
egyéni eszményi formáiban tapasztalhatók; az egyes művészeteken belüli formaadás szempontjából azonban elég lesz, ha az általános jellemzőket adjuk meg.
A. A helytelen mivolt általában
Az általában vett helyes mivolt abban áll, hogy egy alak helyesen
mutatja be azokat a formákat, amelyek lényegi tartalma okán
benne rejlenek az alakban – akár a természetből, akár a történe-
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lemből kifolyólag. A formális logika nyelvén azt mondhatnánk,
hogy a helyes mivolt olyan jegyekkel ruház fel egy tárgyat, amelyek révén lényegileg tér el a többitől. Egy alak csak alapvetően
helyes mivoltának meghatározottsága és világossága révén különülhet el esztétikailag is a többitől. Ekképp a helyes mivolt megköveteli például azt, hogy egy tájképen a fafajták a természeti típusaik szerint különbözzenek egymástól, hogy egy építészeti művön az oszlopok elvékonyodó részei és ornamensei az elrendezés
törvényei szerint tagolódjanak, hogy egy versben a műfaj karaktere rögzüljön stb. Az effajta meghatározottság mindenképpen
szükséges, mert nélküle az alak egyedisége nem jelenhet meg. Ebből a szempontból szép. Ámde mivel ilyenkor arról a formális
összhangról van szó, amely az egyéni alak és általános szabályszerűsége között áll fenn, az alak önmagában még nem lesz abszolút
szép, csupán eleget tesz a szépség egyik nélkülözhetetlen előfeltételének. Az eszményi lendület, a magasabb rendű költészet szentsége még nem rejlik benne, és ezért önmagában véve nem kielégítő az esztétikum szempontjából.
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Amikor azt mondjuk egy műalkotásról, hogy teljesen helyes, akkor ez bizonyosan dicséretnek számít, méghozzá nem is
csekélynek, hiszen elismerjük, hogy megfelel a művészet szabályainak. Ha azonban nem mondunk róla többet, akkor a dicséret
közelít a feddéshez, mivel pusztán helyes műalkotásként lehet száraz és lelketlen is, amely híján van az eredeti ötletek sziporkáinak.
Főként olyan művek esetében láthatjuk ezt, melyek művészeti
irányzatát akadémikusnak nevezzük. Formailag többnyire helyesnek mondhatók, csakhogy mivel érdemük arra korlátozódik,
hogy nem tartalmaznak bizonyos hibákat, elkerülhetetlen, hogy
helyes mivoltuk dacára egyhamar untatni kezdjenek minket. Hiszen nem ragadnak magukkal ama lelkesültségnek köszönhetően,
amely a kellő mértéken felül is elbűvölhetne bennünket az isteni
sajátosság, eszményi igazság és eredeti szabadság azon többletével,
amely egy művészeti alkotást igazán klasszikussá tesz. Az akadémikus, iskolás helyesség – amely önmagában ki is merül – a maga
kínos pontosságával ridegnek és szegényesnek, tehát rútnak tűnik
a géniusz teremtő ihletével szembeállítva. A helyes mint olyan
nem rút, viszont a szép rúttá válik, ha megreked a puszta helyes-
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ség szintjén, és a helyességet nem az átlelkesített megnyilvánulások puszta eszközeként használja. Egy mű, amely részleteiben
helytelen, az ábrázolás, a hangszerelés, az elrendezés, a versszerkezet stb. ellen elkövetett vétségek dacára is szép lehet, ha egészében
olyan ideális erő hordozza, mely elfeledteti velünk a részletek hibáit. Egy ötlet újszerűsége, az elrendezés merészsége, a megvalósítás ereje vagy kedvessége teszi, hogy egyes kellemetlenségeket, tévedéseket és baklövéseket a géniusz nevében megbocsájtunk. Így
például Platenlxviii művei rendkívüli módon követik a helyesség elvét, ugyanakkor kevésbé sajátosak, és kevésbé teremtenek jellegzeteset; Heine viszont gyakran helytelen – olykor tudatosan –,
csakhogy alkotóereje, eredetisége összehasonlíthatatlanul nagyobb. Ezen különbségből adódóan Heine jóval intenzívebben és
szélesebb körben befolyásolta irodalmunkat, mint Platen.
Kétségtelen, hogy önmagában véve a helytelen mivolt a rút
kategóriájába tartozik, minthogy kihagyások, heterogén kiegészítések vagy változtatások révén tagadja a szükségszerű formai meghatározottságot. A művészetnek meg kell követelnie a helyességet, és nem szabad hamis toleranciát gyakorolnia a helytelenség-
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gel szemben. Az a szükségszerűség, amelynek általában engedelmeskedik a művészet, ha valamit helyesen kíván kezelni, fizikai,
lélektani és történetileg konvencionális. Itt merül fel az utánzás fogalma, mert a művészet valami adotthoz viszonyul, amit követnie
kell. A természet és a szellem megjelenési formáit kell megfigyelnie, mert csak ezekben a formákban teheti egyénivé az alakokat.
Ám ismeretes, hogy az utánzás értelme nem a véletlenszerűen empirikus puszta másolásában rejlik, hanem abban, hogy az empíriának átadva magát, az empirikus alak pontos leképezésével felismerhetővé teszi az ideális formát, az általános mércét. Természet
és szellem – a szükségszerűen hozzá kapcsolódó véletlen és önkényesség miatt – gyakran saját magát akadályozza abban, hogy elérje a formát, amely lényege szerint e lényeg adekvát megjelenése
lenne. Realitása gyakran elmarad fogalmának tendenciája mögött, mert szükségessége gyakran önkéntelenül is ütközik szabadságával. A művészet kiszabadítja az esztétikai megformálást ebből
a szerencsétlen helyzetből, eltávolítja belőle az összes romlandót
és lényegtelent, kihámozza a tiszta magot, és a makulátlan eszmény öröklétével örvendeztet meg minket. Puszta empirikus ek-
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lekticizmus által ez elérhetetlen, hiszen minél pontosabb alkotások jönnek létre így – mint a viaszbábuk, automaták, dagerrotípiák stb. esetében –, annál jobban távolodnak el a szabadságtól és
az eszmény igazságától. Egy dagerrotípiával készült portré nem az
egész embert mutatja nekünk, hanem azt az embert, aki egy bizonyos pillanatban egészen partikuláris állapotokból tevődik össze,
és akin valamilyen múló hangulat uralkodik stb. A művésznek
végeredményben abból a szellemi szemléletből kell megteremtenie az eszményt, amelyhez az empíriának való engedelmeskedés
csupán az anyagot tudja szolgáltatni. Praxitelész sohasem alkothatta volna meg Afrodité eszményi szobrát, ha arra szorítkozott
volna, hogy a hetérákból, akiket az athéniak tanulmányozás céljából a rendelkezésére bocsátottak, csupán a szépség legkiválóbb jegyeinek hű összeállítására vállalkozott volna. Képzeljük el, hogy
az egyiktől a mellét, a másiktól a karját, a harmadiktól a lábát stb.
kölcsönözve külsődlegesen kapcsolta volna össze e részleteket: így
biztosan egy szép szörnyeteg, és nem egy imádatra méltó szépség
istennője készült volna el; saját belsőjéből kellett megteremtenie
a női szépség diadalát. Mindazonáltal a hetérák nem voltak ha-
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szontalanok, hiszen tanulmányozásuk tette lehetővé, hogy Praxitelész helyes művet hozzon létre, mivel valamennyiükben megpillanthatta az eszmény viszonylagosan igaz megjelenését. Mennyire
érezhető modern szobrászainknál és festőinknél, hogy gyakran
csak olyan grizettmodellekről mintázzák a meztelen női alakokat,
akik fűzők segítségével rontották meg a természet tiszta formáit!
A művészetnek, hogy helyes lehessen, a természeti és szellemi valóság lényegét kell magába szívnia, de nem szabad naturalizálnia,
miként kerülnie kell azt is, hogy egy hamis transzcendencia értelmében idealizáljon. A művésznek meg kell adnunk a puszta helyesség viszonylagos átalakításának jogát, amennyiben szüksége
van rá az eszmény objektív igazságának előállításához, és ilyenkor
nem róható fel helytelenségként az empirikus formákon való túllépés; csak a szubjektív idealizálást leszünk kénytelenek elvetni,
amely az egyéniség speciális erejét absztrakt hatványozásban üresíti ki.
A legnagyobb biztossággal a fizikai helyesség állapítható
meg, mert a művészi alkotás és az adott dolgok ebben az esetben
hasonlíthatók össze a legkönnyebben és a legkézenfekvőbb mó-
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don. Amikor a „természet alapján” kifejezést az általánosságra átvitt értelmében használjuk, akkor a közvetlenséget értjük rajta.
Mondhatjuk például egy építészeti festményről – jóllehet az építmény a szellem műve –, hogy a természet alapján festették.
Ugyanígy mondhatjuk azt is, hogy „az élet alapján”. Jóllehet a természet szemlélete mindig is készségesen rendelkezésre áll a természet helyes felfogásának kialakításához, e felfogás semmiképpen
sem tekinthető annyira teljesnek, mint amilyennek tűnni szeretne. A tisztán tárgyi látás és hallás egyáltalán nem egy általánosságban elterjedt képesség. Ha közelebbről szemügyre veszünk valamit, általában meghökkenve fedezünk fel a feltételezettnél több
helytelen mozzanatot. Más helytelen mozzanatok azonban a modor kimerevítéséből erednek, mint például a túlságosan megnyúlt
alakok, kezek és lábak a bizánci festményeken.26
A pszichológiai helyességet gyakran természeti igazságnak
nevezzük. Ez magában foglalja a kedély szféráját a maga vágyaival,
hajlamaival és szenvedélyeivel, valamint ezek helyes kifejezését a
mozdulatokban, arckifejezésekben, szavakban, és nem kevésbé az
26

Vö. Seroux d’Agincourt gyűjteményét: Malerei [Festészet], I., 40. skk. tábla.
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affektusok helyes motiváltságát. Az érzelmek tartalmi összefüggése, megjelenési formájuk a mimika, a patognómia és a fiziognómia szempontjából, ábrázolásuk hangban és szóban végeláthatatlan teret nyit az objektív igazság megsebzése előtt, melynek orvoslása már nem is olyan egyszerű, mint a fizikailag helytelen mozzanatoké. A költészetben, a zenében és a festészetben biztosabban
állapítható meg egy-egy pszichológiai eltévelyedés, mint a szobrászatban, mert a szobrászatnak, amely az általános kifejezésen dolgozik, az a feladata, hogy a jellegzetességek határozottságát enyhítse, és nemritkán az elvontan allegorikust ábrázolja. Erre példa
lehet a francia költészettanban használatos fogalom, a la poésie
légère. Ezt a fogalmat Pradier egy szoborban ábrázolta,lxix amelyről a francia műértők a legtúláradóbb kifejezésekkel beszéltek, a
költők pedig lelkendező verseket írtak. Egy szép, táncoló nő a bal
karján kis hárfát tart, miközben jobb karját a feje fölé nyújtja. Bal
lábának lábujjhegyein áll; jobb lábát könnyed lendítéssel felemeli,
és lábujjának hegyével megérinti hátul a talajt. Nem vitatnánk,
hogy az alak – a poésie fugitive francia fogalmának megfelelően –
némileg telt; viszont miért volt arra szükség, hogy szobrász a fe-
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jen, melynek az ég felé fordulva izgatottságot kellene sugallnia, az
állcsúcs tájékát egy élvetegségben elhízott testrészként jelenítse
meg? Szükséges volt-e a szemeket oly kicsinek, olyan ópiumtól
megrészegültnek ábrázolni? Vajon ez a fiziognómia nem közelít
túlságosan is Phrünééhez?lxx Vajon Pradier-nek nem kellett volna
megfontolnia, hogy miközben könnyed költészete illetlen vonással is rendelkezhet, az állon és a szemekben jobban kellene hangsúlyoznia a spirituálist? Efféle aggályok abból az elgondolásból
erednek, hogy a tréfálkozó, vicces, életvidám, erotikus múzsa fogalmát helyesen ábrázolják-e ezek a formák. Pradier, aki Canova
mellett azon modern szobrászművészek közé sorolható, akik mesteri módon tudták kifejezni a kedvességet, talán azzal védekezett
volna, hogy a kevéssé gömbölyded áll és a nagy szem túl nemes,
túlságosan apollói lett volna.27

Ez a szobor most Nîmes múzeumában található. Az alaknak számos hízelgő
vonása van. A francia kritika joggal mondhatta róla: „C’est la grâce elle même,
et la vie, et la jeunesse, et le rhythme-dansant.” (Ez maga a báj és az élet és a
fiatalság és a táncritmus.) Mi azonban a fejet, illetve sokkal inkább az állat és a
szemet bíráljuk.
27
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A történelmi-konvencionális helyesség tekintetében a szellem szabadsága az a lényegi pont, amelynek alárendelődik a már
adott dolgok figyelembevétele. Ha a kedélyeket pszichológiailag
helyesen fejezzük ki, ha a történelmi cselekmény tulajdonképpeni
lényegét helyesen ragadjuk meg, akkor kevésbé fontos a jelenség
külsődleges morfológiája. Ezért a helytelenségnek nagyobb mozgásteret adhatunk. A történelmi szellem kifejezésre juttatja önnön jellemzőit abban, ahogy sajátos módon él és öltözködik, illetve szerszámainak formájában és erkölcsi jellegében is. Minden
ilyen megnyilvánulásában meghatározások végtelenségét folytatja, amelyek – lévén lényegének kifejeződései – e lényeg mélységét tekintve mégis véletlenszerűek. Ha nagyjából megfigyeljük
ezeket a dolgokat, örülhetünk annak a következetességnek,
amellyel az egyediség egészen a legcsekélyebb semmisségekig hatol le, a művészet tekintetében viszont el kell ismernünk, hogy a
különös formák sokrétűségét, amelyeken keresztül az individualitás megmutatkozik, csupán másodlagos értéknek tekinthetjük a
szabadság pátoszával mint lényeges tartalommal szemben. Az
ószerészi mikrológia nem hódíthatja el az elsőbbséget az esztétika
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elől. Például egy kard végül akkor is kard maradt, ha minden
nemzet, sőt, akár egy és ugyanazon nemzet különböző korszakokban a kard élét és markolatát folyamatosan változtatta. A ruházat az éghajlatnak és a népek hagyományainak megfelelően, de
elsősorban a divat öntörvényűségének köszönhetően változott,
viszont még mindig és mindenütt szükséglet, hogy legyen egy
lyuk a fej számára, és legyen lyuk kétoldalt is, a két karnak stb.
Ezért a művészetnek jogosultnak kell lennie arra, hogy a történelmet úgy mutathassa be, hogy mindenekelőtt az általános emberi
dolgokat, a szellemi tartalmat, a cselekmény magját és a történetiség gesztusokban, arckifejezésben és szavakban történő megnyilvánulását helyezze előtérbe, mert ez az igazság alkotja a hagyományos formák helyességével szemben a költészetet, amelyről a szépségnek szólnia kell. Ha tehát feltételezzük, hogy kielégül az az
alapvető érdeklődés, amelyet a szellem megjelenése iránt tanúsítunk, akkor a történelmi hűség tárgyilagosságát jóval kevésbé kell
komolyan vennünk, mint a fizikai és pszichológiai hűséget. A
történelmi külsőségeket megragadó tudományos pontosság sosem lehet a művészet célja, mert a tudományos pontosság többet
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akar a puszta tanításnál. Ha az ószerészi hűség egybeesik a költészeti vonzerővel, mint Walter Scottnál is, akkor igazán kellemessé
válik, de ez nem vonatkozik a dolog fordítottjára, nem tűnhet el
a költészet a tudományosságban; ha az alkotások ezen didaktikus
irányzat szerint íródnak, mint Barthélemy Voyage en Grèce (Utazás Görögországban)lxxi vagy Becker Charikles és Galluslxxii című
művei, akkor eleve elismerjük, hogy csupán a hasznosság kellemes
megformálásáról van szó, és a műalkotás megteremtésének igénye
elvész. A művésznek némileg mindenképpen megbocsátjuk a történelmi kompozíció külsődlegességeit, ha észrevesszük, hogy
csakis az embert ábrázolja. Még az anakronizmusokon sem akadunk fenn, kivéve, ha éppenséggel értelmetlenek, vagy ha nem
váltanak ki művészi hatást, amely igazolhatná önmagát.
Ilyen szabadon dolgozták fel nagy művészek a történelmünket anélkül, hogy ezeket a szabados munkákat helytelennek
tartanánk. Így dolgozta fel Shakespeare nemcsak az angol, de a
római történelmet is. Az általa ábrázolt rómaiak bizonyos mértékig angolok is, de mindenekelőtt valós emberek, plebejusok,
arisztokraták, valódi indulatokkal és szenvedélyekkel. Mindazt,
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amit a kicsinyeskedők történelmi helytelenségek neveztek
Shakespeare életművében, a pontos kritika történelmileg motiváltként mutathatja ki. Nála a Téli regében a tenger hullámai a
cseh partoknál törnek meg. Micsoda tudatlanság! – kiálthat fel a
pedantéria. De éppen ezért hívják regének, és az effajta mesékben
felbukkanó földrajz fantasztikus tulajdonságokkal bír. Az akkori
angoloknak Csehország egy távoli ország volt, egy ország, amely a
mesében ugyanannyira volt történelmi, mint annak királyai és varázslói. Gutzkow Savage Richard című művében megfigyelhető
az anakronizmus, amelyet joggal nevezhetünk helytelenségnek.
Savage az ismert újságíróval, Steele-lel társalog, aki melankolikusan tépelődő beszélgetőtársát szórakoztatni akarja, s ezért így szól
hozzá:
Valóban én sajnállak téged és magam, hogy London fojtó légébül közülünk
elhurcolnak; de Botany-Bay, barátom[,] (félre) vigasztalnom kell őt, valóban
megérdemli az alapos tanulást. (Savagehez) Lapomra nézve temérdek haszon
háromlanék, ha ott levelezőm lenne.lxxiii

A szereplők listáján Gutzkow maga adja meg drámájának időpontját úgy, hogy az 172*-ban játszódik; túl jól iskolázott ahhoz,
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hogy ne tudja, hogy Óceániát akkoriban még nem fedezték fel;
azon humánus gondolat tekintetében, melyről Steele a továbbiakban beszél, Botany Bay megléte egyáltalán nem volt szükséges,
az anakronizmus tehát teljesen motiválatlan, és éppen ez a szándékosság teszi őt feleslegességében helytelenné.
Ha a művészet bizonyos dolgokban közömbösen tud viselkedni a helyes mivolttal szemben, még nem jelenti, hogy ahhoz is
közömbösen viszonyulhat, ami a költői magot tartalmazza. Eltérni attól a helyességtől, amely a cselekmény igazságának kifejezését, annak megfelelő fiziognómiai, patognómiai és retorikai
megjelenését képezi, egyidejűleg az ideális lényeg elpusztítását is
jelentené, mely nélkül a műalkotás nem lehet szép. A festészet igazán érdekes példákkal szolgál arra, ahogy a kompozíció találó mivolta elfedheti a forma történelmi összeegyeztethetetlenségét. Az
Eyck-iskola például Máriát úgy mutatta be nekünk, mint német
származású asszonyt, aki egy faburkolatú szobában egy mogyoróbarna imapult előtt térdel, és az angyal kinyilatkoztatását hallgatja. A padlót szőnyegek díszítik, egy liliomokkal teli virágos
edény díszeleg az egyik sarokban, az ablakon keresztül a Rajna vá-
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rakkal díszített partját láthatjuk. Ez az egész dekoráció a tényszerű
tárgyilagosság szerint lehetetlen, mivel Palesztinában Jézus születése előtt egy szoba nem nézhetett ki úgy, mint egy Rajna-parti
polgári szoba a középkorban. Ennyiben tehát az egész környezet,
a kosztüm, a bőröv, Mária aranyszőke haja, kék szeme, ez a német
profil nem felel meg a történelemnek, és helytelen. De kérdés,
hogy az imádkozó alak, arcának vonásai, a szemében tükröződő
alázat nem hordozza-e magában a szűzies magasztosságot, a sóvárgó, jámbor vallásosságot. Amennyiben igen, és ha mindezt természetileg és pszichológiailag helyesen ábrázolják, akkor mellékessé válik a történelmi konvenció; a fogantatás szűziessége, a
Danaé kéjes alakjával szemben felállított krisztusi ellentét – ez a
kép eszméje, és ezt az eszmét valósította meg a festő.
A szépség érdekében szükséges megilletnünk a művészt a
mítosz és a történelem átalakításának jogával, ha ezáltal a költészeti tartalmat eszményibben mutatja be, nem úgy, mint Euripidész, aki a tartalom átformálása által deformációt hozott létre.
Egy nagy költő sem riadt vissza az efféle átalakítások vétkétől, mivel eme véteké az érdem, hogy a történelmi hagyomány esztétikai
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korrektúrájaként szolgál. Ahogyan Shakespeare, Goethe és Schiller változtatott a történelmen, még nem jelenti a történelmi igazság lényegének megsértését. Schiller Don Carlosa nem teljesen
történelmi, de mégis az, mert nemcsak egy herceg tragikus helyzetét mutatja be, aki szerencsétlenségére egy zsarnokoskodó apa
bizalmatlanságát érdemli ki tehetsége és érzései miatt, és fiatal nevelőanyjába szeret bele, akit először valóban a feleségének szánnak, hanem ezt a tragédiát a spanyol szellem individualizálásán és
az udvari etiketten keresztül is ábrázolja. Fouqué a maga Don
Carlosában bemutatja az igazi, empirikusan hű és történelmileg
helyes Don Carlost – már amennyit tudunk róla –, de ez a spanyol infáns a világ számára teljesen ismeretlen maradt, mivel történetéből mégis hiányzik az, ami alapvető elemnek számít – a szellem. – Noha a művészet a történelemben, amennyiben az eszményi igazságot közvetíti, bizonyos szabadságot élvezhet, addig minden igazi művész már csak azon oknál fogva is fáradozik a történelmi hűség megtartásán, mert e hűség az individualizálás pompás eszközét képezi. A művész csak azt utasíthatja vissza ebből,
ami esztétikai céljainak gátat szab, és csak azt a bizonyos dolgot
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alakítja át, amely az eszményi igazság harmóniáját hátráltatja. Tekintsük át nagy mesterek műveit abból a szempontból, hogy elítélhetők-e a történelmi koloritok elhanyagolása miatt. Történelmileg mennyire pontos volt a boltív-freskókat festő Raffaello
anélkül, hogy félősen aprólékossá vált volna! Tegyük fel a kérdést,
hogy római tragédiáiban Shakespeare nemcsak teljes valójában
őrizte-e meg a történelmi igazságot, hanem még inkább az individuális kapcsolatokban. Felmerülhet a kérdés, hogy Kleopátra valóban csupán egy gyönyörű, szenvedélyes, érzéki, hatalmaskodó
nő volt-e, vagy egyúttal a „Nílus öreg kígyója” is. Hallgassuk meg,
miként vitatják meg a Gervinushoz28 hasonló történészek maguk
között e tragédiák történelmi tartalmát! Schiller Wallenstein
[Georg Gottfried] Gervinus: Shakespeare. IV. k. [Lipcse], 1850, 36. o.:
„Még ma is el kell ismernünk ennek a felfogásnak az igazságát, amely azon
gyakran ismételt állítás alapján sem támadható meg, mely szerint Shakespeare
a római népből angol polgárokat és kézműveseket faragott; mivel a mozgásban
lévő embertömeg mindenütt – főként e két egészen rokon nép esetében –
ugyanolyan, ez a feddés inkább dicséret. Nem szeretnénk szó szerint megismételni, ami a másik oldalon dicséretként hangzott el – nevezetesen, hogy ezekben a darabokban az emberi jellem, a sors, a hazaszeretet, a háborús dicsőség,
az igaz érzület, az örök város közélete született újjá –, de igaz, hogy annak a
kevésnek a hűséges átvétele és eleven feldolgozása, amit Shakespeare a római
élet jellemzéséhez Plutarkhosztól zsákmányolhatott, értékesebb, mint a kor
legpontosabb ábrázolása a legigyekvőbb antikizáló tanulmányokban.”
28
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című művét aszerint kell kielemezni, hogy Európa szétszakadása
a harmincéves háború idején nem történetileg túltelített színekben jelenik-e meg. Figyeljük meg Schinkellxxiv színházdíszleteket
ábrázoló képeit aszerint, hogy azokon a történelmi individualitást összhangba hozta-e az esztétikai eszményiséggel és a színház
sajátos igényeivel! – Ám a szabad bánásmódot, amellyel a művészetben a természetet, de még inkább a szellemet illetjük meg,
csakis azzal a feltétellel fogadhatjuk el, hogy az eszményiség a szó
objektív értelmében nyer általa, mert e fokozás nélkül – amely a
lényeg azon tendenciáját szabadítja fel, hogy megjelenésében
tiszta legyen – vagy a helytelen mivolt kategóriájába esik, vagy komikus lesz.
Mint mindig és mindenhol, a komikum itt is abban mutatkozik meg, hogy a fogalom szerinti lehetetlenség látszólag valós lesz, és empirikus valósága által értelmünkön gúnyolódik.
Mint már említettem, mai szemmel nevetségesnek találjuk, hogy
a görög és római hősök és hősnők annak idején a párizsi színpadon bepúderezve, hosszú fürtű parókákban, abroncsos szoknyában, magassarkú facipőkben, kis kardokkal és legyezővel jelentek
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meg. Hogy a dolog szempontjából mennyire kevéssé lényeges ez
a külsőség, abból is láthatjuk, hogy Corneille, Racine és Voltaire
ezen tragédiáit a Théâtre français-ban már nem a monarchia udvari gálakosztümjében játsszák, hanem antik viseletben, anélkül,
hogy ez a változtatás bármiféle, a tartalomnak ellentmondó dolgot vonna maga után. Ha szándékosan szeretnénk történelmi
helytelenséget elérni, akkor ennek komikusnak kell hatnia, mivel
ebben az esetben paródiáról beszélünk. Glaßbrennerlxxv egy bábjátékában, a Das Paradiesben (Paradicsom) Ádám a következő
szavakkal lép színpadra:
„Nagy örömmel tölt el, hogy megteremtettem. Az ember nem tudhatja, mi
célból jó ez.” (Körbenéz.) „Egy kedves botanikus kert! Nem érdem nélkül való
sem a kék ég ott fent, sem a melegfényű lámpás itt bent. Eltekintve attól, hogy
az embernek megmásíthatatlan tényként kell elfogadnia, hogy mindez itt van,
valóban jól sikerült a mindenség. Az alkotó jogosult a publikum tetszésnyilvánítására. Most legalább nekikezdett, magához ragadta a kezdeményezést, hogy
teremtsen, ami egy erős kormányzat megfelelő intézkedéseivel még egészen
kellemes tartózkodássá is tehető.” (Körbepillant.) „Csak hat nap, és mi minden megszületett!” (Csóválja a fejét.) „Egyébiránt abban az egyetlen személyben, aki állítólag mindezt véghezvitte, nem hiszek. Bizonyára többen lehettek:
egy unió. Mindenesetre Radowitz segített, mert nélküle semmilyen teremtés
sem lehetséges.”lxxvi
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És így tovább. Képtelenségnek tarthatjuk, hogy Ádám így beszélt
volna. De e bábjáték Ádámja valóban így beszél. Látjuk, hogy itt
a teremtés egy fásult berlini alakkal kezdődik, aki szívesen csacsog
politikáról, s nevetnünk kell azon az ellentmondáson, amely a
protoplaszt fogalmalxxvii és az okoskodó, búzasört vedelő kispolgár
valósága közt áll fenn.
A helyes általában abban áll, hogy hűen követjük a természet és a szellem pozitív normalitását. A művészet szabadsága
azonban, mint láthattuk, nem találhat kellő kielégülést, ha a helyesre korlátozódik; sőt, bizonyos körülmények között helytelenné válhat anélkül, hogy így a szépnek ellentmondana. A parodisztikus szándékosság esetében pedig komikussá válhat. De hogyan is áll a dolog a fantasztikussal? Miként kellene azokat a kompozíciókat megítélnünk, amelyek fizikailag és szellemileg is képtelennek tűnnek, a művészet közvetítésével mégis a valóság teljes
erejével tárulnak fel? Hogyan viszonyulnak ezek az álombeli alakok a rút fogalmához? A művészetnek önmaga számára valóban
nincs más törvénye, mint a szépség, viszont a szépség olyan szükségszerű viszonyban áll az igazzal és a jóval, amelyet még a művé-
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szet legszabadabb alkotása sem csorbíthat. Ez az identitás a művészetnek oly kevéssé negatív korlátja, hogy épp ellenkezőleg, csak
általa lehetséges a szép pozitív kibontakozása. Ám meg kell különböztetni ettől a helyességet, és ez az, ami viszonylagosságának
köszönhetően megengedi a fantáziának, hogy álomszerű játékot
űzzön a tapasztalati valóság alakjaival. A fantázia roppant élvezetet lel a játékösztönben, amikor mintegy megtagadja azt az engedelmességet, amelyet tanúsítania kellene a pozitívum irányába e
pozitívum reprodukálása során, és amikor megzabolázhatatlanul
teremt csakis önnön alkotóerejéből kifejlő alakokat. Önkényének
szaturnáliáin bizonyosodik meg önmaga szabadságáról. Túláradó
fékevesztettségével tréfálkozik. Olyan növényeket, állatokat és
eseményeket hoz létre, amelyek sem a flórában, sem a faunában,
sem a történelemben nem fordulnak elő. Beszélhetünk még egyáltalán helyességről e fantasztikus lények esetében? Úgy tűnik,
nem, mert milyen pozitív, normál alakokkal vethetők össze ezek
a művészeti képződmények?
Először is emlékeznünk kell, hogy maga a természet és a
történelem is bővelkedik fantasztikus szüleményekben. Ha kizá-

201

rólag az értelem hatna bennük, ezek a teremtmények nem fordulnának elő, viszont a véletlen és az önkény a leghetykébb csintalanságokat követi el; szó szerint igaz, hogy a tapasztalatban meglévő kombinációk pimaszul versenyre kelhetnek a szubjektív fantázia leleményeivel. Pusztán az értelemnek megfelelően aligha létezhet olyan állat, amelyik külsőleg nem megkülönböztethető a
növényektől, mint például a zoofiták nagy csoportja. Kizárólag
az értelem nem hozhatta volna létre az ellentmondásos formák
ezen özönvíz előtti, hatalmas gyűjteményét. A Föld mostani, szerves korszakában sem tűrt volna meg az értelem repülő halakat,
szárnyas gyíkokat, denevéreket, hosszú, kanálformájú orral rendelkező gyíkokat, halpikkelyes farkú rágcsálókat, olyan melegvérű emlősöket, amelyek halakként tréfálnak meg minket előbukkanva a tenger hullámaiból stb. A természet – amely több mint
értelmes, hiszen észszerű – a maga szabadságának köszönhetően
eléggé tréfás és fantasztikus ahhoz, hogy a látszólag ellentmondásost egyesítse. Csupán a látszólag ellentmondásost, mert a szervezet belsejében nem szabad semmilyen ellentmondásnak lennie,
különben nem lenne életképes; ezzel szemben külső formájában
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ellentmondásosként jelenhet meg. A művészet fantasztikuma tehát természeti analógiákkal rendelkezhet, amikor bikaoroszlánokat, sasbikákat, griffmadarakat, szfinxeket, kentaurokat és efféléket teremt. A történelem esetében nem kevésbé, hiszen a szellem
szabadsága a véletlennel szövetkezve a legrémségesebb, legmesésebb jelenségeket hívja életre, amelyek a természet fantasztikumát
a végletekig felülmúlják. A szellem számos fantasztikus alakot és
eseményt teremt, melyeknek tarkán villódzó létezését még a legvakmerőbb művészi fantazmagóriák sem merték volna költői képekbe foglalni. I. Napóleon élete – egy tüzérhadnagy, egy tábornok, egy államférfi, egy hódító, egy száműzött élete –: mely fantáziának lett volna elég ereje ahhoz, hogy egy ilyen csodakölteményt ötöljön ki? Vagy mondjuk, az aranykeresők élete a kaliforniai és ausztráliai bányákban – egy évtizeddel korábban még ki ne
tartotta volna ezt egy mesének? A mormonok menete Nauvooból a sivatagon át a Utah-tóig – ki számított volna efféle igazán
ótestamentumi költészetre a józan Észak-Amerikában, miközben
az öreg Európában barikádokat építettek? Othello, akit Ira
Aldridge, egy valódi szerecsen alakít – hogyan is juthatott volna
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ez eszébe Shakespeare-nek? – De nem is soroljuk tovább a tényeket; tényeket, amelyek a mi évszázadunkhoz, legközvetlenebb jelenünkhöz tartoznak; tényeket, amelyeket nem roppant távoli
mivoltuk, szakállas régiségük, a hagyomány túlzó költőisége ruházott fel fantasztikus jelleggel. – A szellem könnyedén túllép az
észszerű célszerűségen, a puszta szükségleten, a csupasz hasznosságon, ha helyet kell teremtenie sajátosságának. Ám a szellem a
szépség tiszta kontúrjaira sincs tekintettel, amikor enged annak a
vágynak, hogy kihangsúlyozza egyéniségét. Mely furcsaság nem
bukkan fel a népek divatjában? Emlékezzünk például azokra a középkori, hosszú hegyes cipőkre, amelyek egy csúcsos, csengődíszes szarvban íveltek felfelé. A lábfej alakja ilyen formát követelt?
Nem. Sajátos kényelmet biztosított? Bizonyosan nem. Valóban
ezek a szarvak testesítették meg a szépség igényét? Lehetetlen. Tehát mivégre léteztek ezek a cipők? Nyilvánvalóan azért, hogy a
pajkosan játszó szellem bolondos kedvének megfeleljenek. Emlékezzünk a Direktórium korának azon viseleteire, amelyeket Wattierlxxviii a Moreau Galériában kiállított képén oly kitűnően ábrázolt! Miközben a nők mint merveilleuseslxxix a nyakat és a keblet, a
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kart, sőt, a tunika oldalsó kivágásánál nem csupán a vádlit hagyták csupaszon, vagyis miközben felfedték a természetet, addig a
dandyk mint incroyableslxxx – épp ellenkezőleg – felismerhetetlenné tették a természetet bámulatos hajfonataikkal, merev, széles
állkendőikkel, furcsán hegyesre varrt kabátszárnyukkal. Emlékezzünk ezekre az alakokra, hogy belássuk, a történelem a maga fantasztikus kreatúráival egy verőfényes nap kellős közepén gyakran
mintha átlendülne az álomvilágba.
Ha visszatérünk a művészethez, el kell ismernünk, hogy a
művészet fantasztikumának esztétikai határa van, mégpedig nem
a helyességet, hanem az alkotások igazságát illetően. Meg kell ragadniuk minket azzal az illúzióval, hogy ugyan nem rendelkeznek
közvetett tapasztalati megfeleléssel, de bizonyos valóságossággal
igen. Ezt a viszonyt nevezzük eszmei valószínűségnek. Értelmünknek ellentmondanak, mégis szükséges, hogy értelmünket legyűrjék az ellentmondásokban lévő egységük, a természetellenességükben lévő természetesség és a lehetetlenségükben lévő valóság
segítségével. Kénytelenek vagyunk elfogadni, hogy a fantázia
olyan teremtményei, mint a kimérák, a százkarúak, a kentaurok,
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a szfinxek stb., anatómiailag és fiziológiailag nem lennének lehetségesek, ennek ellenére önmagukkal olyan harmóniában kell
megjelenniük, hogy szemlélésüknél egyáltalán ne merüljön fel
bennünk kétely a valóságukat illetően. A különbözőből merítettnek muszáj önnön igazsága szerint létrejönnie. Ha nem felelne
meg ennek a követelménynek, a fantasztikust helytelennek kellene nyilvánítanunk. Az egység, szimmetria és harmónia helyességének, amelyet a fantázia önkénye által összekötött heterogenitás hordoz, jelenlevőnek kell lennie, máskülönben a formálás rútul és komikusan végződik. Egy egyiptomi szfinx egy emberfejet
és egy női mellkast egyesít egy nőstény oroszlán testével. Anatómiailag és fiziológiailag egy ilyen egység lehetetlen; a szobrászat
azonban olyan bizonyossággal és egyértelműséggel kínálja fel számunkra, hogy megtekintésének pillanatában egyáltalán nem
gondolunk természettudományos aggályainkra. Milyen nyugodtan fekszik a mancsaira támaszkodó, nyúlánk teste, milyen egyenesen ível felfelé a nyaka, és milyen értelmesen tekint maga elé a
szem! És éppen eme létezőt nem kellene kategorikusan felismernünk fantáziánkban? Ha a természetesnek tűnő átmenetben
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nem olvadna össze a nőstény oroszlán teste a női fejjel, ha a fej
csak halmozásképp kerülne a testre, és ha nem fesztelenül állna
össze az önmagában heterogén, akkor a szfinxet rútnak találnánk.
Ugyanez érvényes a hozzá hasonló félig állati alakokra, a fantasztikus növényekre és még az arabeszkekre is. Egy fantáziavirágnak
a természet valódiságának látszatát kell keltenie a maga levélformájával, levelének állásával és kelyhével; arányai legyenek esztétikailag lehetségesek. – A mégoly fantasztikusan csapongó szellem
esetében is megköveteljük az eszme értelmében vett valószínűséget; az eszme értelmében, mert a fantasztikum teljes mértékben
ellentmondhat az értelmes empíriának anélkül, hogy megsértené
a magasabb rendű törvényeket. A szertelenségnek fenn kell tartania egy bizonyos lehetőséget még örvénylése közben is; azaz már
nem szabad az abszurdot a fantasztikussal összekevernünk, amivel oly sok mai gondolkodó megelégszik. A régebbi romantikus
iskola néhány németországi szerzője egészséges pályakezdés után
ízléstelen homályosságba futtatta ki művét, amelyet a költői
mélyértelműség tetőpontjának tekintett, mialatt valójában csak
az abszurdhoz, az eszmenélküli nihilizmushoz érkezett meg. Pél-
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daként szolgálhat Arnimlxxxi kitűnő Doloreselxxxii vagy Brentanolxxxiii Godwi oder Das steinerne Bild der Mutter (Godwi,
avagy az anya megkövült képe) című műve.29 – A modern festők
közül alighanem Grandvillelxxxiv bizonyult a fantasztikus művészet óriásának. Milyen csodásan fűzte egybe a Fleurs animées
(Eleven virágok) című művében a leányalakokat a virágformákkal
úgy, hogy az ember nem tudja, vajon a leányok lettek virágokká,
vagy a virágok változtak lányokká! A virág csupán dísz, viszont
olyan botanikus pontosságú dísz, hogy drapériája azonos jelleget
mutat az emberi alakkal.30 Ám az Un autre monde (Egy másik vi-

Brentano Godwija Brémában 1802-ben jelent meg két kötetben. Brentano
Maria névvel illette magát, és ekként is írt: az eredmény egy elvadult regény
lett [Brentano alcímként használt kifejezése – a ford.]. A Brentano írásait tartalmazó összkiadásba ez a különös könyv, a W[ilhelm] Meister tanulóéveinek
egyik hiperromantikus mellékbolygója, nem került be, hanem csak egy kis töredéke jelent meg az V. kötetben.
30
Bratranek joggal szentelt egy fejezetet a Fleurs animées-nek a Beiträge zu
einer Ästhetik der Pflanzenwelt (Tanulmányok a növényvilág esztétikájáról)
című művében. Bratranek találóan mondja a 396. oldalon: „Grandville már az
állatok magán- és nyilvános életéből vett jeleneteiben is megmutatta, hogy a
legmagasabb rendű reflexióból kiindulva miként hívható elő ismételten a
szimbolizálás eredeti értelme; Grandville nemcsak az emberben rejlő állatit,
hanem az állatnál tapasztalható, az emberi viszonyokra és kapcsolatokra
emlékeztető elemeket is kiemelte, és megrajzolta az összes, a társadalomból
származó torz valóságnak az állati embervilágban látható, hű lenyomatát. Míg
29
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lág) című művében, amely zsenialitásának vitathatatlan csúcspontja, Grandville olyan vakmerő dolgokba bocsátkozik, melyeknek ellentmondásai teljesen összekuszálják fantáziánkat. Az ellentmondások az őrület határára juttatnak minket, és szemlélve
őket alig bírjuk elviselni ezeket. Miben lakozik egynémely kép kínos mivolta? Úgy véljük, abban, hogy Grandville a fantasztikumon belül nemcsak az esztétikai valószínűséghez maradt hű, hanem még inkább megőrizte az ijesztő természeti igazságot a költői
önkény abszolút zabolátlanságában. A Pokol Brueghelhez, Teniers-hezlxxxv és Callot-hozlxxxvi hasonló művészek felettébb fantasztikus figurákat teremtettek, amikor Szent Antal megkísértéseit
ábrázolták, ám ezekből minden természethűséget kivontak, és
csupán valamilyen fantasztikus aplomb-mallxxxvii rendelkeznek.

itt a tipikussá vált képzetekből, úgy a Fleurs animées esetében a növények
eredetiként vagy hagyományosként vagy konvencionálisként megállapított
jelentőségéből indul ki, és ezeket ülteti át női arckifejezésekbe, tartásba és
öltözködésbe. Az átlelkesítést, amelyet a növény szimbolizálás útján vesz át az
emberi bensőségességtől, a művész a vegetációtípusban megjelenő emberi
alaknak kölcsönzi – ezek emberré lett virágok, amelyek előttünk állnak, míg a
szimbolika az emberit fejezi ki virágnyelven. Grandville mindig, mindenütt és
minden formában képes arra, hogy még a táj zsenialitását is megvilágítsa
számunkra az efféle emberi növények példáján.”
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Velük ellentétben Grandville torzított, amikor nemcsak egy
uszkárfejű teknősbékát, egy kígyófejű medvét vagy egy papagájfejű sáskát festett meg, vagy amikor nem csupán masinákat ábrázolt emberként és fordítva, hanem többek között olyan állatketrecet is festett, amely láttán maguk a vízözön előtti rémalakok is
elborzadnának, hiszen olyan megkettőződött állatok láthatók
benne, amelyek nem pusztán kettős formák szintézisei, hanem
sokkal inkább önmagukat kizáró képződmények, amelyek az egység illúzióját rettenetes módon semmisítik meg. Látunk például
egy bivalyt, melynek farka egy krokodilféle kígyóban végződik
úgy, hogy a bivaly két patája előre néz, a krokodil két mancsa pedig hátra; meghasonult tendencia, amely az egységet bolondítóan
megzavarja. Vagy látjuk lezuhanni az oroszlánt egy fáról, melynek
farka egy éppen halat nyelő pelikán nyaka. Ez tulajdonképpen rút
és túlságosan undorító ahhoz, hogy komikusnak hasson. Egy-egy
komikus fordulattal mindazonáltal a legszélsőségesebb ellentmondások is elviselhetővé válnak. Ekképpen Grandville ugyanezen művében olyan állatseregletet festett meg, melynek ketrecei
előtt mindenféle kíváncsi állatnép sürög-forog. Az egyik ketrec-
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ben egy angol egyszarvú leopárdot látni, előtte pedig egy matrózfejű és matrózsipkát viselő kutyaalakot, amely rövidszárú pipát
szív. Egy önmagában megkettőzött napóleoni sas előtt egy olyan
elzászi dajka fejével ellátott szfinxet látunk kuporogni, aki egyiptomi kalantika helyett a jól ismert, magas főkötővel ékeskedik. Az
a matrózkutya, ez a szfinxdajka anélkül fantasztikus és tréfás,
hogy rút lenne. – Hogy a hamis fantasztikum rossz valószerűtlensége kigúnyolhatóvá váljon, a komikum kiötli a lehetetlent is, ám
a legdoktrinerebb őszinteség hangján adja elő, ahogyan Lukianoszlxxxviii is oly kitűnően gúnyolja ki az Igaz történetekben az utazók hencegéseit és a tudósok pedantériáját.31

Lukianosz – Pauly fordításában – az Igaz történetekhez írt előszavának végén a következőt mondja [a fordítást a magyar kiadás alapján idézzük – a
ford.]: „Valahányszor ilyesmikre bukkantam, sohasem vettem rossz néven
ezektől az emberektől a hazudozást. Elvégre is tudom, hogy ez mindennapos
még azoknál is, akik filozófusoknak adják ki magukat; inkább csodálkoztam
rajtuk: mennyire bíznak benne, hogy senki sem fedezi fel írásaikban a hazudozást. Minthogy a hiú dicsőség vágya engem is izgat, szeretnék valamit hagyományozni az utókorra – hogy egymagam ne maradjak, aki nem vettem ki részemet a korlátlanul csapongó meseköltésből –, minthogy továbbá nincs
semmi megtörtént dolog, amit elbeszélhetnék, mert velem ugyan nem esett
meg olyasmi, ami szóra érdemes, hát hazudozásra adom a fejemet. Ez azonban
sokkal könnyebben megbocsátható nekem, mint a többieknek, mert én legalább egyszer igazat mondok, amikor tudniillik ezennel bevallom, hogy hazu31
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Még a meséket említhetnénk, mint olyan műfajt, melynek
lényegében benne rejlik a történelem és természet normalitásával
való szembehelyezkedés. Nincs-e rengeteg olyan alak és esemény,
amely pofont ad a pozitív törvényszerűségnek, vagyis amely lehetetlen, tehát helytelen? A valódi mese viszont sohasem lesz helytelen abban az értelemben, hogy lehetetlenségei nem lehetnek
szimbolikusan valószínűek. Virágai énekelnek; állatai beszélnek;
emberek állatokká, állatok emberekké változnak át, és csoda
csoda után fog történni: ám e fantasztikumot áthatja a természeti
és történelmi igazság mélyebb – sőt mondhatnánk: szent – visszhangja; a mesterséges mázat, amellyel a civilizáció minden összefüggést bevon, áttöri a mesevilág feltételnélkülisége. Mint a keleti
és az óészaki – és kevésbé a kelta – mesekincsben, a mese egy eszmén belül helyes marad, és megőrzi a gyermeki fantázia természe-

dom. Így, véleményem szerint, nem érhet az a vád, mint a többieket, hisz én
nyíltan megmondom, hogy elbeszélésemből egy árva szó sem igaz. Nos, hát
olyasmikről írok, amiket sem nem láttam, sem nem éltem át, sem másoktól
nem hallottam, sőt amik talán egyáltalán nincsenek, de alapjában véve nem is
lehetségesek. Nehogy olvasóim valamiképp egy szót is elhiggyenek az egészből.” Lukianosz összes művei. Ford. Bollók János é. m. Budapest: Magyar Helikon – Európa, 1974, 618. o.
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tes ártatlanságát. Ha egy embert szamárrá változtat, a szamár még
mindig emberként gondolkozik és cselekszik, de az ember szamárként szalmát és bogáncsot eszik. A mese nem esik olyan abszurditások csapdájába, mint amelyekkel legújabb meseköltészetünk állt elő. A fenyőfa Redwitzlxxxix Tannenbaum (Fenyőfa) című
meséjében elvileg Istent jelképezi. A fenyőfa a száraz, homokos
talajt kedveli; Redwitz mégis forrást fakaszt a fa gyökereinél – ez
lenne az ember, aki a természetes nehézségi erőnek engedelmeskedve elvész a nagy kerek világban, majd végül a stagnálás és kiszáradás veszélye fenyegeti. Ekkor a fa egy ágat nyújt az ember felé,
hogy megmentse – és lám, a patak visszafolyik forrásához! Az emberek Megváltóját egy messzire dobott fenyőág jelképezi! Mily
száraz tűlevelű versfarigcsálás! Egy hátrafelé folyó patak! Mily
mélyértelmű!
B. A helytelen mivolt az egyes stílusfajtáknál
A művészeti alkotások helyes mivoltának általános normáját a
természet és a történelem eszméjéből meríti a művészet. Csakhogy saját, belső szükségszerűségéből fakadóan is megalkotja azokat a normákat, amelyeknek kénytelen alávetnie magát művei
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megvalósulása érdekében. E jellemző eljárásának egyes formáit
stílusnak nevezzük. Egy műalkotás csak akkor helyes, ha az egyes
stílus sajátosságát érvényre juttatja. Eme azonosság elhanyagolása
helytelen lesz. Most eltekintünk attól, hogy különböző irányzatokat nevezzünk meg, amelyekbe a stílus tagolódik, amikor az eszmény megvalósítására törekszik. Csupán annyit kívánunk ezekből figyelemre méltatni, amennyi elengedhetetlen ahhoz, hogy a
rút azon különös formáját megmagyarázzuk, amely egy stílus
egyéniségének tagadásából fakad.
Magából a szép eszméjéből adódik, hogy egy műalkotás ábrázolásmódja vagy emelkedett és szigorú, vagy közepes, vagy könynyed és alacsony stílusú lehet. A művésznek el kell köteleződnie
az egyik hangnem mellett. Valamennyi tartalmaz fokozatokat,
amelyek átmenetet képeznek egyikből a másikba, ám mindegyik
csak neki tulajdonítható esztétikai minőséggel bír. A művészetnek ragaszkodnia kell ahhoz, hogy alkotásai határozottan ezen
stílusfajták egyikében vagy másikában rögzüljenek. Ha – mint a
regényformában különösképp – keverednek, úgy a különbségeknek a maguk tisztaságában kell kitűnniük a keveredésen belül. Az
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emelkedett stílus kizár magából olyan formákat és szófordulatokat, amelyek a közepesnek megengedettek; a közepes viszont
olyanokat, amelyeket az alacsonynak fel szabad és fel is kell használnia. Az emelkedett stílus a fenséges felé törekszik; a közepes
méltóságteljesen és kecsesen mozog; az alacsony a szokványosba
hajlik, de még inkább a burleszkbe és groteszkbe. Következésképpen helytelen, ha egy műalkotásban megtörik a lényege szerint
megkövetelt stílus. A himnusz ünnepélyessége, a dithürambosz
lelkesültsége, az óda lendületessége például olyan szavakat és szófordulatokat zár ki magából, amelyek egy egyszerű, társas dalban
ártalmatlanok. Fordított esetben nem kevésbé lenne helytelen, ha
a dal olyan díszes kifejezések pompájában akarna tetszelegni, amelyek csupán az emelkedett stílushoz illők. A művészet története
ahhoz hasonló jelenségként láttatja a stílus tisztaságát, mint amilyennek a tudomány története a módszerét. A tudományban igen
ritkák azon művek, amelyek eljárásmódjuk tekintetében tudatosak lennének. A tudományos ábrázolások többsége nincs tisztában azzal, hogy a tárgyat analitikusan, szintetikusan vagy genetikusan tárgyalja. És így azt is felismerjük számos műalkotásban,
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amikor a művész hasonlóképp nem tudatosan viszonyul ahhoz a
hangnemhez, amelyet eleve rögzítenie kellett volna. Némely ellentmondás abból keletkezhet, hogy a csak esztétikai motívumokon kívül más motívumok is meghatározzák az ábrázolást. Például azokat a torz pofákat, amelyekkel a gótikus templomok
gyámoszlopain találkozunk, és amelyek – mint ismeretes – nagyon gyakran cinikusan ábrázolják tárgyukat, a fantázia olyan túlburjánzásaként tűrhetők meg, amely a teljes benyomás erejét nem
képes gyengíteni; ám ezek eredete nem az esztétikai alapokban,
hanem más viszonyokban keresendő, olyanokban, amelyek a paraszti kunyhók hagyományának és társadalmi helyzetének részei.
Nem vezethetők le az egész stílusából, és egy görög harmóniaérzéke számára illetlennek tűnnének. A vétségek gyakran nem kirívók, ám érzékelhetők. Höltyxc a „paradicsomi életet atyánk, a
Rajna adja nékünk” kezdetű bordalát közepes stílusban költötte,
amely áthajlik a könnyedbe. Viszont amikor Hölty a végén azt
énekli, hogy
Minden német férfiú,
Ki rajnai borát issza,
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Éljen addig, míg serlegét emelni tudja,
S míg a végén össze nem csuklik!,

akkor a záró szófordulat átmegy a közepes és könnyed hangnemből az alacsonyba. Inni, míg az ember össze nem csuklik – ez durvaság. Ha a paradicsomi élet, amelyet atyánk, a Rajna ad nekünk,
ilyen kimenetellel kénytelen végződni, az nem túl hívogató. És
egy efféle iszákost még éljenezni is, szintén nem tetszetős. Ugyanebben a strófában Hölty a vincellér asszonyát is élteti, akit királynőjének választ. Mily egyszerű lett volna ebből kiindulva egy egészen más, nemes befejezést költeni, s nem ilyen nyers, a dal nyájasságát túlságosan is németesen lezáró hangon szólni!
A stílusfajták akaratlan vegyítése, az egyikből a másikba
történő, tudattalan ugrálás rúttá válik; csak akkor lesz komikus,
ha iróniával, parodisztikusan jön létre. A 17. és 18. században a
gótikus templomok és városházák külsején és belső tereiben soksok javítást, kiegészítést, átépítést eszközöltek olyan antikizáló stílust használva, melynek derűs szépsége egyáltalán nem állt összhangban a német stílusban rejlő fenségesség tendenciájával; olyan
ellentmondás lépett fel, amely csakis rútnak, és semmiképp sem
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komikusnak tartható, főképp, hogy e kiegészítő építmények legtöbbje már önmagában is azon stílus rémalakja volt, amelyet ki
akartak fejezni. Ám ha az egyik hangnemből a másikba történő
váltás szándékos, az a komikum egyik fő eszköze is lehet. A nagy
Napóleon arra emlékeztette harcosait az egyiptomi háborúban,
hogy a piramisokról negyven évszázad tekint le rájuk. Egy képen
megpillanthatjuk I. Faustint,xci amint félmeztelen testőrségét a
következő szavakkal bátorítja a pálmák gyér árnyékában: „Katonák! Ezen pálmák tetejéről negyven majom néz le rátok!” A beszéd ünnepélyes kezdete ellentmondásban áll a befejezéssel, de
komikusan.
A nemzeti stílus olyan karakteres sajátossággá egyéníti az
esztétikai eszmények általános törvényszerűségeit, amely a fajból,
az adott helyből, a vallásból és abból a fő foglalkozásból ered,
melynek egy nép szenteli magát. Minél erősebb kifejezést nyer egy
nemzet géniusza a cselekedetekben, annál több szellemi tartalom
jelentkezik önérzetében, és annál egyénibb lesz művészeti stílusa.
Egy nemzet nem rendelkezik szabadon saját sorsáról, hanem átfogó összefüggésben áll a világ életének egészével, és gyakran
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olyan feltételek szabnak korlátot létezésének, amelyek hosszú
ideig rejtve maradnak előtte, sőt néha csak hanyatlásának tragikus
korszakában válnak világossá. A nemzeti stílusban ezért olyan
formák fejlődhetnek ki, amelyek bár megfelelnek a nemzet sajátosságainak, ám olyannyira összenőnek önérzetének elkerülhetetlen, különös korlátoltságával, hogy az eszmény abszolút követelményeivel nem állnak összhangban, és – miután megszokássá, általános előítéletté váltak – a nemzet művészetét valamilyen tökéletlenebb fokon akasztják meg. Egy nép aztán hallgatólagosan
előírja művészeinek az ezen habituális normáknak való engedelmeskedést; e normák pedig, mivel az idő megszilárdítja uralmukat, empirikus eszménnyé válnak, amely aztán a helyes mivolt
mércéje lesz. Mindazt, ami nem e normák korlátain belül születik, a nép helytelennek tekinti. Az ekként létrejövő ítéletek problematikus mivoltát jelölendő nagyon is helyénvaló, ha a „nemzeti
ízlés” kifejezést használjuk, amelyet egy nép művészetének egyéni
típusára vonatkoztatunk.
Magától értetődő, hogy a nemzeti ízlés egybeeshet az eszmény követelményeivel, de megtörténhet az ellenkezője is.

219

Utóbbi esetben előfordulhat, hogy amikor a művész a szó legnemesebb értelmében helyes, a nemzeti stílus értelmében helytelen
lesz. A művész, aki hű marad a művészet abszolút kívánalmaihoz,
ezen engedelmesség okán ellentmondásba kerül az empirikusan
rögzített eszménnyel. Kínában például az architektúra fát használó építészetként fejlődött ki. Annak érdekében, hogy a fát,
amelyet a természet ötödik elemeként emlegetnek, megvédjék az
időjárás viszontagságaitól, a kínaiak porceláncsempékkel borították be, és kencével vonták be, és a monotonitás megtörése érdekében színes, feltűnő színekhez szoktatták önmagukat. A lakk színeinek csillogása, amelyet az aranyozás fel is erősít, nemzeti lett,
és a kínaiak körében már csak az számít helyesnek, ami megfelel a
színek eme sokféleségének. Vagy ha felidézzük, hogy a franciák a
hely, idő és cselekmény absztrakt egységét arisztotelészinek tartották, és ezt a teóriát abszolút normájukká emelték, úgy érthető
lesz, hogy a hármas egység bármely eleme elleni vétket szükségképp helytelennek ítélték. Annyira belefeledkeztek ebbe az absztrakt egységbe, annyira beleélték magukat, hogy a tőle való mégoly
költői eltérést is már rútnak érezték. Idézzük csak fel a közismert
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ítéletek egyikét, azt, amelyet Voltaire a maga nemzeti nézőpontjából kiindulva fogalmazott meg, amikor az angol színpadot barbárnak nevezte,xcii mert itt a franciával ellentétben az idő és a helyszín változása, valamint a fő cselekményből az epizodikus mellékcselekmények szabad sokféleségébe vezető átmenet, amelyet a
franciák csak az eposzban tartottak megengedettnek, egyfajta
nemzeti eszménnyé fejlődött. – Ha a nemzeti stílus meghatározottsága vallási nézetekkel kapcsolódik össze, úgy e meghatározottság – amennyiben az abszolút eszmény értelmében helytelennek mutatkozik – gyakran hosszú időre elnyomhatja a szépség
tiszta megformálását. Előfordulhat, hogy a művészet nemcsak
technikájában, hanem más, nem feltétlen a valláséval összefüggő
területeken és eszményi törekvéseiben is már magasabb fokot ért
el, de a vallás területén arra kényszerül, hogy folyvást reprodukálja a tipikus alakot, amely akár rút is lehet. Ezt szemléltette
Gutzkow egy humoros regényében, a Mahaguruban, amelyben
a tibeti Hali-Yong fivéreket eretnekekként fogják perbe, mert arra
vetemedtek, hogy isten képét megszépítsék, és istengyárukban a
Dalai Láma szobrán a száj és az orr közötti részt esztétikusabb di-
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menzióban ábrázolják, mint amennyire azt a szent tradíciók megengedték. Ezért az iszlám területén a szobrászatot és a festészetet
gátolja a Korán tiltása abban, hogy átlelkesített alakokat formázzon meg; így az az ornamentika területére szorul vissza, és a szobrászat alkotóerejét csak az ornamentika fellengzős gazdagságában
engedi megnyilvánulni.
A különböző nemzeti stílusokban egyidejűleg találhatók
meg az esztétikai eszmény különböző objektív formái. Ennyiben
megfelelő eszközöknek tekinthetők bizonyos állapotok, érzetek,
hangulatok kifejezésére. A helyességhez tartozik tehát, ha az egyes
feladathoz megtaláljuk a megfelelő stílust, amelyet következetesen, a benne rejlő sajátosságoknak megfelelően bontakoztatunk
ki. Így például megfelelhet az esztétikai igazságnak, ha egy tárgyat
kínai, görög vagy mór stílusban ábrázolunk. Ebben az esetben az
lenne a helytelen, ha nem az adott nemzeti stílusnak megfelelő
formákat használnánk. Emlékezzünk csak Montesquieu művére,
az Üzbek és a perzsa viseletet öltő Rika között folyó levélváltásra,
Voltaire Zadigjára, Lessing Náthánjára, Goethe Nyugat-keleti
dívánjára, Rückert Östliche Rosen (Keleti rózsák) című művére
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stb., mely alkotások mindegyikét a mohamedán-keleti stílus
uralja.
Másfelől egy-egy nemzeten belül a művészeti stílus a fejlődés különböző szakaszait járja végig, és ezek iskolákként mutatkoznak meg. Egy-egy iskola olyan sajátos ízlést rögzít egy bizonyos időtartamra, amely az eszmény megvalósításában egyedi fokozatot jelent, és ezért a nemzeti stílushoz foghatóan viszonylagos
esztétikai kánonná válhat. Általában véve egy-egy iskolán belül a
nemzeti stílus bizonyos irányzata a legtisztább ábrázolás foglalata
lesz. A nemzeti szellem eszménye az iskola eszményével esik
egybe, a nemzet többi iskolája pedig a fő iskolát megelőző vagy
követő fejlődési mozzanatként jelenik meg. Egy efféle stílus az általa elért egyetemességnél fogva maradandó módon válik a művészet szerves részévé; a mai festészet kapcsán például elmondhatjuk, hogy egy képet olasz vagy németalföldi stílusban festettek, de
egyúttal azt is megállapíthatjuk, hogy a képet a firenzei, a római,
a velencei vagy a sienai iskola módjára készítették el. Ha áll ez az
előfeltevés, akkor a művész helytelenül jár el, amikor nem veti
magát alá azon sajátosságoknak, amelyek az adott iskola egyedi íz-
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lésének alkotóelemei. Nem lehetetlen, hogy a természeti igazság
értelmében némelyikük helytelen, de az iskola értelmében helytelen lesz a művész, ha az iskola egyediségével együtt nem ülteti át
a hibáit is a valóságba, hiszen minden valószínűség szerint e hibák
híján az iskola azon erényeit sem érhetné el, amelyek az iskola stílusát kitüntetik.
Ezen a ponton meg kell említenünk azt a fogalmat, amelylyel Goethe sokat foglalkozott, mégpedig a dilettantizmus fogalmát. Goethe a Diderot kísérlete a festészetről című tanulmányában ellentmond a filozófusnak, amennyiben szerinte Diderot a
helyesség pragmatikai szükségszerűségét összekeverte az eszmény
esztétikai igazságával. Abban a kellően megalapozott vitában,
amelyben Diderot szembehelyezkedett az akadémikus merevség
pedánsságával, a természet feltétel nélküli apologétájává vált; a
természetnek, amely szerinte semmilyen hibát sem vét, mert –
mondja ő – minden egyes alaknak, akár szép, akár rút, megvan a
maga oka, és valamennyi létező körében egy sincs, amely nem
olyan, amilyennek lennie kellene. Goethe, a szabályok alapján te-
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remtett művészet apologétája, odáig merészkedik, hogy a következő kijelentés tegye:
A természet teremtménye létéért, életéért, fennmaradásáért és szaporításáért
dolgozik, akár szépnek, akár rútnak tetszik a szóban forgó teremtmény. Ha az
eredendően szépnek szánt forma véletlenül megsérül egyik részében, nyomban
megsínyli a többi rész is. Mert ilyenkor a természetnek új erőkre van szüksége
a sérült részt helyreállítandó, s azt a többitől vonja el, úgyhogy szükségképpen
zavar áll be fejlődésükben. A teremtmény tehát nem olyan lesz, amilyennek
lennie kellene, hanem amilyen lehet. xciii

Később, az iskolai nevelést és a tapasztalat felbecsülhetetlen értékét kihangsúlyozandó Goethe azt írja:
nincs és soha nem is volt a világon oly lángész, ki hagyomány híján, pusztán a
természet szemlélete útján egy csapásra kialakította volna a megfelelő arányokat, megragadta volna a helyes formákat, kiválasztotta volna az igazi stílust, és
átfogó, mindenre kiterjedő módszert teremtett volna magának.xciv

Goethe ugyanezt a tendenciát követte 1799-ben egy műve vázlatában is, amelyet sajnálatos módon sem ő, sem egy rajongója nem
dolgozott ki. Ha nálunk, németeknél valamit teljes mértékben
véghez viszünk, akkor azt addig ismételgetjük, míg el nem kopik,
de hogy valaki kis lépéseket megtegyen, és valamin tovább dolgozzon, az bizony nagyon ritka. Az a kényelmesség, amellyel egye-
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sek töredékeket illesztgetnek egymáshoz, és ekként szemezgetve
irodalmi hírnévre tesznek szert, semmilyen más nemzetnél nincs
annyira divatban, mint nálunk. A szóban forgó tanulmány a
Goethe-művek összkiadásának 44. kötetében olvasható az Über
den sogenannten Dilettantismus oder Die praktische Liebhaberei
in den Künsten (Az úgynevezett dilettantizmusról, avagy a gyakorlati műkedvelés a művészetekben) címmel, és tartalmaz egy
teljes, több helyütt felettébb részletes vázlatot, melynek továbbfejlesztését ifjabbak figyelmébe ajánljuk, sőt lelkükre kötjük.
Goethe először általánosságban veti fel a dilettantizmus fogalmát,
majd párhuzamba állítja a kézműves kontárkodással, és részletezi
az egyes művészetekben, végül ismerteti előnyeit és hátrányait.
Észrevételei közül most azokat emeljük ki, amelyek a rút létrehozására vonatkoznak.
A művészet parancsol a kornak, a dilettantizmus a kor áramlatait követi. Ha a
mesterek a művészetben a rossz ízlést követik, azt hiszi a dilettáns, hogy annál
gyorsabban emelkedhet művészi színvonalra. Minthogy a dilettáns az önmegvalósítás hivatását a műalkotások rá gyakorolt hatásából sajátítja el, felcseréli
ezeket a hatásokat az objektív okokkal és indítékokkal, és úgy véli, hogy azt az
érzelmi állapotot, amelybe ekképp kerül, produktívvá és gyakorlativá teheti,
mint amikor az ember úgy gondolja, hogy egy virág illatával megteremtheti
magát a virágot. Az érzések megszólítását, amely minden szerves költői alkotás
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végső hatása, és amely teljes művészi erőráfordítást előfeltételez, a dilettáns a
művészet lényegének tekinti, és ezzel akarja megteremteni önmagát. – Ami
számára tulajdonképpen hiányzik, az a legmagasabb értelemben vett architektonika, az a gyakorló erő, amely teremt, képez, alkot. Erről neki csak valamiféle
sejtése van, de teljesen átadja magát az anyagnak ahelyett, hogy uralná. Látni,
hogy a dilettáns végsősoron főként a tisztaságra törekszik, amely a meglévő
dolgok tökéletesítése, ez pedig ahhoz az eltévelyedéshez vezet, mely szerint a
meglévő dolgok létezése értékes lenne. Ugyanígy áll a dolog a kínos pontossággal és a forma valamennyi végső feltételével, amelyeket éppúgy a formátlanság
is kísérhet. – A dilettáns átugorja a fokokat, lecövekel bizonyos fokoknál, amelyeket célnak tekint, és jogosnak véli, ha ez alapján ítéli meg az egészet, vagyis
akadályozza a tökéletesíthetőséget. Belesüllyed annak szükségszerűségébe,
hogy hamis szabályok alapján cselekedjen, mert szabályok híján nem is tevékenykedhetne dilettánsként, és a valódi objektív szabályokat nem ismeri. Egyre
jobban eltávolodik a tárgyak igazságától, és szubjektív tévutakon bolyong. A
dilettantizmus elrabolja a művészettől az őserőt, és megrontja közönségét,
amelyet megfoszt komolyságától és szigorától. Mindenféle kiegyezés tönkreteszi a művészetet, és a dilettantizmus bevezeti az elnézést és kegyességet. Azoknak a művészeknek, akik közel állnak hozzá, elismerést biztosít a valódi művészek kárára. A lírai dilettantizmus vagy elhanyagolja az elengedhetetlenül
mechanikus működést, amikor úgy véli, hogy eleget tesz azzal, ha megmutatja
a lelket és az érzést, vagy a pusztán mechanikusban keresi a költőit, amiben –
bármiféle szellem és tartalom nélkül – elsajátíthat némi kézműves jártasságot.
Mindkettő káros, de az előbbi inkább a művészetet, míg utóbbi a tárgyat magát károsítja. – Valamennyi dilettáns plagizáló. Már nyelvileg és gondolatilag
is kimerítenek és megsemmisítenek minden eredetit azáltal, hogy ismétlik,
majmolják, és ezzel önnön ürességüket fedik el. Így tűzdelik tele apránként a
nyelvet olyan ellesett frázisokkal és képletekkel, amelyek már semmit sem mondanak, és teljes könyveket állítanak elő, amelyek szépen stilizáltak, de egyáltalán semmit sem tartalmaznak. Röviden a diadalmaskodó dilettantizmus megszentségteleníti, meggyötri és megalázza a valódi költészet minden igazi szépségét és jóságát.xcv
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C. A helytelen mivolt az egyes művészetekben
Amint láttuk tehát, általánosságban a helytelen mivolt a helytelenségben rejlik, azon törvényszerűségtől való eltérésben, amely a
természetben és a szellemben lakozik. Különösen jól látható az
engedetlenségben és abban az ellentmondásban, amely egy stílus
eszményi meghatározottsága, egy nemzet stílusa vagy egy iskola
stílusa ellen irányul. Ha az eszmény és a normállét kanti megkülönböztetését32 a helytelenség fogalmára alkalmazzuk, akkor azt
mondhatjuk, hogy az esztétikai eszmény egy nemzet, egy iskola
ízlésén belül a különálló normállét irányába fejlődik tovább, és
ekként rögzül. Ilyenkor egy iskola vagy egy nemzet a történelmi
folyamatok során empirikus módon kialakuló normállétet azoAz ítélőerő kritikájában, a szép analitikáját tárgyaló fejezet 17. §-ában Kant
elválasztja az ideált – az eszményt – a normáleszmétől. „Ez a normáleszme
nem a tapasztalat adta arányokból mint meghatározott szabályokból vezettetik le, hanem éppenséggel a normáleszme szerint lehetségesek egyáltalán a
megítélés szabályai. A normáleszme az egész nem képe, mely az egyedek sokszorosan különböző egyes szemléletei között lebeg; olyan kép, amelyet a természet az adott speciesben alkotásainak ősképévé tett meg, de amelyet, úgy
tűnik, egyetlen egyedben sem ért el teljesen. Semmiképp sem jelenti a szépség
teljes ősképét az illető nemben, hanem csupán a formát, mely minden szépség
elengedhetetlen feltétele, tehát pusztán a helyességet a nem ábrázolásában.”
Immanuel Kant: Az ítélőerő kritikája. Ford. Papp Zoltán. Szeged: Ictus, 1997,
151. o.
32
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nosítja az abszolút eszménnyel. Ennyiben a helyesség – ahogy
meggyőződhettünk róla – az esztétikai alkotás negatív korlátjává
válhat. Szerencsére – már csak ábrázolóeszközei jellegzetességének köszönhetően is – minden művészet olyan sajátságos ösztönerővel rendelkezik, amely újra áttöri az ilyen korlátokat, és a konvencionális stílus értelmében tagadhatatlanul helytelen vonásokat hoz létre; máskülönben ez az erő nem tehetne eleget a sajátos
szükségszerűségnek, a művészethez elengedhetetlen helyesség kívánalmának. Ebben rejlik az a titok, amely miatt általános irányok – még ha törvényalkotói tekintélyre tettek is szert – nem képesek teljes egészében romba dönteni a művészeti alkotásokat. Az
egyes művészetek egyéni helyes mivolta az, amiből ez a felettébb
objektív hatás fakad.
Valamennyi művészetnek a szépet kell ábrázolnia, de ezt
mindegyik csak a saját specifikus közegén belül teheti meg. Az
esztétika feladata, hogy az egyes művészetek rendszerében az ebből származó eljárás szabályait kidolgozza. Ahogyan fentebb
megjegyeztük, ügyetlenség lenne, ha részletekbe bocsátkoznánk,
mert csak azt ismételgethetnénk, hogy minden pozitív meghatá-
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rozáshoz hozzátartozik valamilyen eltérés, amely a szükséges helyesség ellen való vétek. Ezért megelégszünk néhány általános észrevétellel, amelyből láthatóvá válik az a helytelen mivolt, amely
éppenséggel a különös elrútulás veszélyével fenyeget minden
egyes művészetet a maga sajátosságából adódóan.
A képzőművészetek a térben, a néma anyagban jelenítik
meg a szépet. Az építészet feladata, hogy a tárgyat a tárgyon keresztül emelje fel és hordozza. Ezért mindenekelőtt a súlypontot
kell figyelembe vennie. Ha elhibázza ezt, akkor helytelenné válik,
és az építészeti alaphibát semmiféle ornamentális vagy festői szépség sem tudja orvosolni. Maga a tömeg fogja a hibát kijavítani,
ami azt jelenti, hogy az építmény összedől, ami bár a korrektúra
drágább fajtája, ámde korunkban szerfelett kedvelt. A súlypont
látszólag elmozdulhat, csakhogy nem ténylegesen. A pisai ferdetorony például csupán látszólag mond ellent az építészet fundamentális törvényének; a technikai önteltség bűvészmutatványa;
de senki sem fogja szépnek találni, mert az építészetnek a legmerészebb arányok mellett is a biztonság és a tartósság érzését kell
sugallania. Csak akkor tehetünk eleget a többi építészeti követ-
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kezménynek, ha ez a primitív követelmény teljesül. Egy építménynek a földön kell nyugodnia, de közben – kivéve a föld alatti
építményeket – a földről az égbe kell nyúlnia, hiszen az anyagnak
éppen az anyagot – a falat, a tetőt – kell hordoznia. Ez az anyaföldből az ég felé törekvő horderő kölcsönözhet jellegzetes lendületet, szabadságot minden egyes építménynek. Ekképp tehát a
súlypont megfigyelését belső, centripetális helyességnek nevezhetjük, míg a földtől kiinduló, felfelé irányuló törekvés megfigyelését külső, centrifugális helyességnek. Így például Klenzexcvi –
egyébiránt kiváló – müncheni Glyptothekje esetében helytelen,
hogy roppant kevéssé emelkedik ki az alapozásból.
A szobrászatban előforduló helytelen mivolt az élőlények
és különösen az emberi alakok természetes mértékviszonyainak
elvétéséből adódik. A szobrászati művek – mivel térbeli dimenziókban gazdagok – állandó jelenségekként mutatkoznak meg, így
elhibázott méreteikkel, túlméretezettségükkel, rossz kialakításukkal, lehetetlen beállításukkal bántják érzékeinket. Polükleitosz híres kánonja a művészet azon szükségletének köszönheti megszületését, hogy az emberi alak normális arányai támpontként rög-
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züljenek. Csakhogy éppen a szobrászatban találunk eltéréseket a
pozitív, természetes arányoktól, amelyek – pusztán empirikusan
véve – helytelennek nevezhetők. Ezek azok, amelyek egy magasabb harmónia iránti szükséglettel igazolhatók, amint azt már korábban a helytelen mivolt általános fogalma kapcsán megjegyeztük. Egy lényegi normát persze sohasem szabad megszegni, csakhogy megengedhetők olyan, a természetes helyességtől való finom, apró eltérések, amelyek a szellemi tartalom számára lehetővé teszik sajátosságának teljes megvalósítását, ahogyan például
tudvalevő, hogy a vatikáni Apolló hasa anatómiailag talán nem
egészen helyes; ezt azonban nem hibaként észleljük, mert a keskeny csípő olyan sajátos, a fej átszellemültségével harmonizáló ruganyosságot kölcsönöz a karcsú alaknak, amellyel a földtől a
mennyig emelheti a testet. A kolosszális formák sem válnak helyessé az empirikus helyesség értelmében; a fenséges hatások kiváltására irányuló bizonyos célok érdekében e formák mégis a
művészet számára tökéletesen helyesnek bizonyulhatnak. Ezek
azonban a mérték fokától és a tárgy egyéniségétől függnek, de
ugyanígy a mértéktől is, mivel nem lehet túlságosan nagy, nehogy
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az alak egységének felfogása károsuljon; és a tárgytól, melynek önmagában nemes formája kell, hogy legyen, ha szép kíván lenni.
Ninive palotájának kolosszális bikái és oroszlánjai szépek, mivel a
bika és az oroszlán önmagában nemes formát nyújt; de képzeljük
csak el, amint a művész egy hátsó lábain ülő patkányt – még ha
tökéletesen is – szobrászati alkotásként akarna megformázni: e
mű minden körülmények között förtelmes lenne. Ugyanez érvényes a kicsinyítésre, melynek korlátai egyaránt rejlenek a nagyságban és annak tárgyában is. A szobrászat az alak egyes részeiben is
megengedi a természetes normalitás mérséklését, ámde eközben
nem csúszhat át az abnormálisba. Egy izmot – sajátos viszonyainak hangsúlyozása érdekében – valamivel feszesebben emelhet ki,
vagy lágyabban húzhat össze annál, mint amennyire ez természettől fogva lehetséges lenne, ugyanakkor meg kell adnia a neki megfelelő helyet és alakot, mivelhogy az anatómiai alapigazságok elleni vétek esztétikailag rögvest megbosszulná magát. A görögök
közismerten eltúlozták a szemgödrök kidolgozásakor a természetben megszokott alakzatot, ámde csakis a szobrászatban tettek
így azért, hogy a színtelen szobornak a mélyebben fekvő szem ál-
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tal a tekintetszerűség erejét kölcsönözzék; az optikai látszat ennélfogva ismét kiegyenlíti a csonttan helytelenségét.
A festészetet illetően a színekben és a megvilágításban rejlik
a sajátos energia; a rajz mint plasztikus mozzanat ezzel szemben a
háttérbe szorul. Az alakok körvonalainak azonban helyesnek kell
lenni; ámde mivel a festészetnek vissza kell adnia az individuális
alakot a maga jellegzetes színezetének elevenségében, a fény és az
árnyék váltakozó játékában és a perspektivikus látszat mértékének
változásában, így az ő esetében inkább megtűrhető egy-egy eltérés
a rajzhoz képest, mint a szobrászatban, amely az alakjait egészleges képződményekként tárja elénk, amelyek színeiket közvetlenül
magukon viselik, és megvilágításukat kívülről kapják. A szobrászatban – pont fordítva – a színek lényegtelenek, mert itt az alakon mint olyanon múlik minden; a szobrászati alkotások merevségének ellentmond az egyénítő szín, melynek alkalmazása a
szobrászat helytelen eljárásmódja lesz, miként ezt a befestett szobrok és viaszfigurák láttán érezzük is. Kolostorokban és Krisztus
úgynevezett passiójának állomásain, a különböző Kálvária-hegyeken időnként találni olyan szobrokat, amelyeket valódi haj és öl-

234

tözet használatával a puszta átfestésnél jobban közelítenek a természetszerűséghez, és a közvetlen élet ilyetén látszatával felruházva a szobor némi kísértetisségre tesz szert. Ha Salzburgban a
Kapucíner-hegy állomásain keresztül fölkapaszkodunk egészen a
jó pásztorig, ráccsal lezárt sziklamélyedésükből mennyire borzongatóan tekintenek ránk a zsidók, a zsoldosok és a halálra kínzott
Krisztus kirívó alakjai!
A helyes tulajdonképpen ama szépség, amely megtanulható, vagyis az esztétikai technika. Kitűnően igazolható ez a zenében, mert bár ez a művészet a kedély legbelsőbb rezdüléseit ábrázolja, de épp a hang természete okán kötik a szigorú aritmetika
szabályai, és ezért helytelen elemei a legpontosabban ellenőrizhetők.
A költészetben a helyesség már bizonytalanabb, mert itt a
szellemi tartalom mélysége lényegesebb, mint a többi művészetben, és mert eme tartalom miatt némi helytelenség inkább megbocsátható, mint másutt. Arisztotelész, Horatius, Boileauxcvii és
Batteuxxcviii igyekezett meghatározni a költészet szabályait csakúgy, mint a költőileg helytelent. A nyelvtisztaság, a metrikus he-
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lyesség, a retorikai tökéletesség és a műfajok megkülönböztetése
olyan kívánalmak, amelyeket valamennyi költészeti műalkotással
szemben meg kell fogalmaznunk. Azon helytelen mivolt oka,
amelyben korunk szenved, leginkább ez utóbbi pontban rejlik,
mivel untig olvashatunk eposzokat harc nélkül, dalokat érzés nélkül, drámákat cselekmény nélkül, és különösen a „novella” elnevezés kedvelt a legjellegtelenebb keveréktermékek jelölésére.
A helytelenség egyik különös fajtája a művészetek téves vegyítéséből fakad. Támogathatják és kell is egymást támogatniuk,
mert társas természetűek, és az opera az összes művészet együtthatásának köszönheti a maga páratlan erejét. Ám másként áll a
dolog, ha az egyes művészetek előre- vagy hátrafelé akarják meghaladni saját szférájukat, és olyan hatásokat kívánnak kelteni,
amelyeket sajátosságukból fakadóan nem érhetnek el. Minden
művészetnek csakis minőségi meghatározásán belül van meg a
maga erőssége. Ha elhagyják ezeket, és inkább hatásokra törekszenek, amelyek nem közegük révén, hanem csupán egy másik művészet segítségével lehetségesek, akkor ellentmondásba keverednek önmagukkal, és ezzel a rút áldozatául esnek. Így tehát egy
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műalkotás csak akkor lehet helyes, amennyiben tiszteletben tartja
a saját művészeti ágának partikuláris közegében rejlő határt. Ha
túlfeszíti magát, akkor természetesen épp ezzel a merészséggel ér
el hatást, mert olyasmit alkot, amit nem kellene, és ami ritka jelenségként bár érdekes lehet, ám az igaz művészet törvényeit sérti.
Értsük meg ezt pontosan! Hogy az egyik művészet a másikat támogatja, szép; de hogy egy művészet egy másik individualitását
kioltsa, az rút. Például az építészetet a szobrászat, sőt a festészet is
támogathatja, csakhogy ez nem történhet úgy, hogy az építészet
ne tartsa meg önállóságát, és amit a szobrászat és a festészet e művekhez hozzátesz, csak az ornamentika rangját őrizze meg. Az
ókoriak sokszínűsége, ahogy azt Semperxcix és Kuglerc, 33 beszámolói sugallják, gondosan figyelembe vette ezeket a határokat. Az
építészet előkészíti a terepet a szobrászatnak és a festészetnek; ha
azonban elkerülendő, hogy ezen művészetek alkotásai összeroppanjanak az építészet súlya alatt, úgy az építészetnek kiváltképp
figyelmesen kell eljárnia, és abból a célból, hogy előkészítse a taDr. Franz Kugler: Über die Polychromie der griechischen Architektur und
Sculptur und ihre Grenzen [A görög építészet és szobrászat polikrómiájáról és
határairól]. Berlin, 1835, 4. o.
33
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lapzatot a szobornak, a falfelületet pedig a képnek, át kell alakítania az építészeti organizmust. A zene és a költészet ugyancsak támogathatják egymást, és a költészetet akár énekelni is lehet, de itt
az a lényeges, hogy a zene mint kísérő hangszeres zene ne tegye
tökéletesen hallhatatlanná a szót, és – ahogy néhány modern operában – ne kényszerítse az énekest kiabálásra és üvöltésre, amelyben mindössze a fizikai erő csodálható meg, de semmi szép sem
fedezhető fel szeretetreméltóként.
Lessing a Laokoón című művében tudvalevően a festészet
és a költészet határait kívánta meghatározni. Rámutatott a helytelen elemekre, melyek azáltal keletkeznek, hogy a festészet elfeledi alapvető feltételét, a koegzisztenciát, a költészet pedig a szukcessziót. A hibákat, melyek ennek a felejtésnek az eredményei,
Lessing a költészetben leíró kórként és a festészetben allegorizálgatásként jelölte:
amazt beszélő festménnyé akarták tenni, anélkül, hogy lényegében tudták
volna, mit lehet és mit kell lefesteni; emezt pedig néma költeménnyé, anélkül
hogy megfontolták volna, milyen mértékben képes általános fogalmak kifejezésére, ha nem akar rendeltetésétől elszakadva az írás valamely önkényes változatává lenni.ci
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Vizsgálódásaiban Lessing a harmincharmadiktól a harmincötödikig terjedő szakaszban a rútságot kizárja a festészetből és a költészethez rendeli. Ez azonban tévedés, és Lessing a maga finom
módján kételkedni is kezd, vajon a festészet nem használhat-e rút
formákat a nevetséges és a borzalmas eléréséhez. „Nem merem
megkockáztatni, hogy kereken nemmel feleljek erre.”cii Különbséget tesz a nevetségeshez társuló ártalmatlan rútság és az ártalmashoz társuló ijesztő között, és kijelenti, hogy a festészetben a
nevetséges és az ijesztő első benyomása hamar elenyészik, és csupán a kellemetlen és a formátlan marad vissza. Ám fejtegetéseiben
mindig csak poétikai és nem festészeti művekből meríti bizonyításának anyagát, és épp ezért a festészetet túl szűkre szabja, amint
azt jóval lejjebb, vizsgálódásaink következő részében, az undorító
fogalmával kapcsolatban látni fogjuk.
A művészetek között belső összefüggés mutatkozik, amely
számunkra az egyikből a másikba történő immanens átmenet kifejeződése. Legnemesebb elemében, az oszlopban az építészet
megelőlegezi a szobrot, az oszlop azonban mégsem szobor. A
domborműben a szobor megelőlegezi a festészetet, viszont a
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dombormű mint olyan még nem foglalja magában a festészet elvét, mivel még nem rendelkezik sem perspektívával, sem olyan árnyékkal, amely nem a véletlenszerű megvilágításból származna. A
festészet az egyéni élet melegségét olyan nagy erővel fejezi ki, hogy
úgy tűnhet, a hang csupán véletlenül hiányzik, csakhogy a fény
játéka, a színek tónusai még nem valódi hangok. Kizárólag a zene
írja le hangjaival az érzelmeinket. Ezeket a hanghullámzás szimbolikájában érezzük, de minél inkább belsőnket fejezi ki, annál
inkább vágyakozunk misztikus mélységéből a költészet felé, hogy
a képzet és a szó meghatározottságának segítségével eljussunk az
érthetőségig. Ez a testvéri segítség, amelyet a művészetek nyújtanak egymásnak, és mindezek belső átmenete az építészettől a költészetig, valami egészen más, mint a művészetek hamis összefonódása, mert ez nem természetes fokozásból áll, hanem abból, hogy
a művészetnek bitorlással vagy lefokozással kell olyan hatásokat
kikényszerítenie, amelyek számára – őserejének minőségénél
fogva – hozzáférhetetlenek, vagy hozzáférhetetlennek kellene
maradniuk. Amennyiben a művészet jogosulatlanul előre tör,
úgy bitorolja ezeket a hatásokat; amennyiben alacsonyabbra he-
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lyezi magát, mint ahol fogalmából adódóan áll, úgy lefokozza magát; a bitorlást és a lefokozást viszont – miként az eszme tudománya általános törvényként mutatja – rémséges jelenségek kísérik.
Magyarázatképp néhány példával bátorkodom szolgálni. Az építészet számára egy másik művészethez történő visszanyúlás nem
lehetséges; előrefele törvén nagy összefüggéseit nem gyengítheti a
szobrászat vagy a festészet által. A szobor pedig – hátrafelé lépve
– nem veheti át az oszlop szerepét az építészetben. Noha herkulesi testfelépítésű Atlaszok alkalmasabbak a kecses gyümölcskosár-hordóknál arra, hogy kariatidákként szolgáljanak, és megtámasszák a gerendázatot és a tetőt, de ezek a hordozók sohasem
lesznek döntő építészeti tagokká, hanem mindig az emberi alakok
lefokozásai maradnak, melyek túl nemesek ahhoz, hogy pusztán
gerenda tartására szolgáljanak. Költői értelme van annak, ha valaki óriási Atlaszként az egész földgolyót a hátán hordja, mert ez
egyszerűen végtelen erőt feltételez; viszont véghez vinni azt,
amire egy oszlop épp olyan jól vagy sokkal jobban képes, ellenkezik az emberi alak méltóságával. Megfordítva, ha a valódi oszlopoknak, mint sok egyiptomi oszlop esetében, fejük van az osz-
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lopfő helyett, az oszlopformáció tekintetében ez még akkor is bitorlás – vagyis a szobor esztétikailag jogosulatlan megelőlegezése
–, ha a fej magáé Íziszé. Amennyiben a zene megkísérli lefesteni
azt, amit csakis látni lehet, úgy eszközeit hasztalan terheli meg. A
híres részlet Haydn Teremtésében – „legyen világosság [/] és lőn
világosság!”ciii – sohasem lehet képes a fényt fényként ábrázolni,
hanem mindig csak azt a szakadatlan mozgást mutathatja be,
amelyet a fény megjelenése előidézett az univerzumban. Az Évszakokban Haydn segítségére sietnek a természeti jelenségeknek
és az ember foglalatosságainak sajátos hangzással rendelkező különbségei, hogy a hangban festőivé váljanak; a vadászt a kürt hívószava jellemzi, a pásztort a pánsíp csalogató hangja, a földművest a fuvola tánclépése. A vízesés zubogását, a vihar morajlását,
az égzengés dörgését utánozhatja a zene, az érzelmek azonban
csak szimbolikusan fejezhetők ki. Amikor a zenei festészet példájaként emlegetik Mozart Figaro házasságának azon jelenetét,
amelyben a „csúnya gombostűcsk[ét]”civ keresik, úgy megfontolandó, hogy e szó és a mimikai ábrázolás nélkül aligha lenne érthető a zenéből, hogy itt csak látszólag kutatnak egy elveszettnek
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hitt gombostű után. Megfordítva, a festészet nem képes ábrázolni
azt, ami csak a zenében vagy csak a költészetben, vagy – még inkább – csak a prózában fejezhető ki. A költészet persze csak a szó
közegében képes mindent ábrázolni; leíró ereje alól semmi sem
vonhatja ki magát; ezzel szemben a festészet csak azt ábrázolhatja,
ami képes a láthatóság területére lépni. Nagy nehézségbe ütközik
erről általánosságban valamit egészen biztosan kijelenteni; ha határozott ítéletet kívánunk alkotni arról, hogy a festészet túlléptee már határait vagy sem, a konkrét esethez kell tartanunk magunkat. Az egyszerűen belső, lírai s főként az intellektuális megszűnik
festőinek lenni; a festészetnek a szubjektívet egy bizonyos szituációba kell helyeznie, hogy festőivé tegye azt. Egy párizsi festőművész, de Lemud,cv egy festőt fest nekünk, aki komor tekintettel ül
egy padon egy kancsó előtt, amely ecsetekkel és más eszközökkel
kísérve egy magasított felületen áll; a festő mellett bátorító kézmozdulattal egy korosodó asszony látható kulccsal a kezében; mindketten középkori ruházatot viselnek. Mégis, mit akarhat mondani ez a kép? A katalógus ihletése nélkül sohasem találnánk ki. Eszerint Jan van Eycket és nővérét, Margarethét ábrá-
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zolja, ahogyan hosszas fejtörés után feltalálják az olajfestészetet.
Bárcsak olvasta volna de Lemud úr Lessing Laokoónját! A lőpor
feltalálását vagy még inkább felfedezését lefesthetik, mert B.
Schwarz szerzetes lefesthető, amint megrettenve visszahőköl a felrobbanó mozsártól.cvi A robbanás itt egyértelművé teszi a jelenetet; az olajfestészet felfedezését azonban nem lehet lefesteni, csak
elbeszélni, mint ahogyan azt Schopenhauer asszonycvii is tette.
A helytelen mivolt az egyes művészetekben, mint a rút valamennyi meghatározása esetében, rögvest komikusba fordulhat
át, amint a művészek szándékosan gyakorolják. Ám ez aligha lehetséges az építészetben és a szobrászatban eme művészetek szigorúsága és egyszerűsége folytán, a zenében pedig az aritmetikai
alapok miatt; a festészetben már inkább, a költészetben a leginkább. Mivel az utóbbi a nyelv segítségével ábrázol, a nyelv helytelen mivolta a komikum előnyös eszközévé válik. A nyelvi helytelenség, a zsargon és a nyelvkeverés a szépség tekintetében bizonyosan helytelen. Ha azonban szándékosan használják őket, úgy roppant mulatságosan ábrázolhatják a szellem önellentmondását és
egyúttal a szellem önmagából történő, humoros kilépését, mert a
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nyelv mindig is eszköz marad. Az egyébként rút roppant nevetségessé válik, ennélfogva a drámaköltészet gyakran használja ki a
helytelenség eme formáját. Shakespeare a nyelvi helytelenséget –
a maga irdatlan skálájának majdnem minden tónusában – végtelenül szellemesen követte figyelemmel.34 – A nyelvi helytelenséghez sorolhatjuk a dadogást is, melynek komikus produkcióin az
itáliaiak oly rendkívüli módon szórakoznak, hogy a nápolyi maszkok alatt mindig egy balbutorecviii rejtezik. A dialektus, noha önmagában véve helyes, a művelt, írott nyelvvel szemben helytelenként jelenhet meg; a komikusok, mint például Arisztophanész,
Shakespeare vagy Molière, ezért használják ellentételezés céljából.
Nemde, milyen finoman rajzolta meg Fluellen kapitányt és Evans
pásztort Shakespeare a maguk dialektusával! Az utóbbi pásztordala még Tieck fordításában is nevetésre sarkall:cix
Ahol patak zúgója foly,
Hol madrigált madár dalol,
És ott lesz nekünk rózsaágy,
Hol nyílik ezer szál virágy.

Ld. H[ermann] Ulrici: Shakespeare’s dramatische Kunst [Shakespeare drámai művészete]. Halle, 1839, 146. és 174. o.
34
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A zsargon különbözik a dialektustól, amely egy különböző nyelvterületekről összerabolt, de önmagában újból bizonyos egységgé
érlelt nyelv, mint a Rotwelsch a német tolvajnyelvben, mint a fegyencek argója, vagy mint a nagyvárosok csőcselékének bábeli
zűrzavara. Többek között Bulwer,cx Sue és mások sokszor használták ezt az eszközt a rémületeshez, mert egy ilyen szokatlan
nyelv kimozdít minket a kifinomult és művelt polgári társadalomból. Hátborzongató hallgatni azon barbárság nyelvét, amely
köztünk él a titokzatosság sötétségében, és amely ellenségeink
nyelve. A berlini zsargon épp ezért néhány évtizede jelentősen elterjedt, mert a derűs önironizálás bizonyos elemeit foglalja magában, melyek, úgymond, szalonképessé teszik. Glaßbrennerrel egy
klasszikus művelője lépett színre, aki Nante Strumpfot, Buffey
urat, Pisecke asszonyt, Buffey fiát, Willemet és másokat ugyanolyan népszerűvé tett, mint ahogy azt Bäuerlecxi a bécsi dialektussal Staberle úr esetében. Hogy a zsargon nyelvi hibákat ejt, magától értetődik.
A zsargontól és a nyelvi helytelenségtől különbözik a nyelvkeverés. Mivel minden nyelvnek harmonikus egészt kell alkotnia,
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úgy szigorúan véve minden más nyelvből származó szó kifogásolható. Ott, ahol keveréknyelvek jönnek létre, mint az újlatin nyelvekben, vagy ahol a népeket – mint Európában és Amerikában –
az egyetemes civilizáció kozmopolitizmusa a legbelsőbb kölcsönhatásokig áthatja, ott a nyelvi tisztaság ellehetetlenült. Sőt még az
is hibás lehet, ha adott esetben nem a közérthető idegen szót használjuk. A nyelvkeverés rúttá válik, ha az esztétikai egységet megszünteti, amint irodalmunkban is ez történt a 17. század közepén; olyan hiba ez, melynek Sealsfieldcxii nálunk is gyakran áldozatául esik, amikor a különféle nemzetek jellegzetességeit legszokványosabb frázisaik elegyítésével túlozza el. A nyelvkeverés viszont komikussá lesz, amint belső ellentmondás kifejezésére szolgál, mint Gryphius Horribiliscribrifraxában,cxiii vagy amint nevetséges kísérletet tesz arra, hogy két nyelvből egy másik, teljesen
önálló nyelvet hozzon létre önkényesen, mint ahogy ez az úgynevezett makaróni stílusúcxiv költészetben történt.35 De pontosan ez
mutatja az efféle költészet történetében, hogy csak ott hozható
Ld. a bevezetőt in: [Friedrich Wilhelm] Genthe: Geschichte der Macaronischen Poesie und Sammlung ihrer vorzüglichsten Denkmale [A makaróni
költészet története és legkiválóbb példáinak gyűjteménye]. Halle, 1829.
35
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létre igazán szerencsésen, ahol a nyelvek bizonyos rokonságot mutatnak egymással, mint például az olasz a latinnal. Ebből az okból
kifolyólag érthető, hogy Teofilo Folengo mindig a legnagyobb
makaróni költő marad. – Az Epistolae obscurorum virorumcxv
nyelvkeverése nem makaróni, hanem tulajdonképpen csak olyan,
amit a latinban germanizmusnak szokás hívni, vulgo konyhalatin.
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Harmadik szakasz
Az alaktalanná válás vagy eltorzulás
A rút nem a szép puszta hiánya, hanem a szép pozitív tagadása.
Ami fogalma szerint nem tartozik a szép kategóriájába, az a rút
kategóriája alá sem sorolható. Egy számtani példa nem szép, de
nem is rút; egy matematikai pont, amelynek egyáltalán nincs
hossza, sem szélessége, nem szép, de nem is rút; ugyanígy áll a
helyzet egy absztrakt gondolattal stb. Mivel a rút pozitívan tagadja a szépet, nem pusztán az érzékinek a szellemi felett megvalósuló túlsúlyaként értelmezendő – miként némely szűk látókörű
esztéta teszi –, hiszen az érzéki mint olyan a természetes, és a természetes – mint fentebb láttuk – bár fogalma szerint nem szükségképp szép (mert elsősorban célszerűségre törekszik, és mert az
esztétikai formát alárendeli a maga célelvű egységének), ám éppily kevéssé szükségszerű, hogy rút legyen. Sokkal inkább arról van
szó, hogy fogalmának nem ellentmondva szép is lehet, mint ahogyan a szervetlen természet is megmutatja ezt a maga elemi alakjában. Mily szép lehet egy hegy, egy szikla, egy tó, egy folyó, egy

249

vízesés, egy felhő! Ha igaz lenne a tétel, mely szerint az érzékiben
rejlik a rút elve, a csakis természeti szükségszerűen rút lenne. –
Fordítva azonban éppily kevéssé állítható, hogy az önmagában
vett szellemi a szép elve lenne, hiszen az érzéki a szép egyik alkotóeleme. Ha a szellemi absztrakt módon elszigetelődik a természettől, ha begubózik az érzékivel szemben a maga negatív bensőségességébe, akkor nem tekinthető esztétikai tárgynak. Csak akkor válik esztétikai tárggyá, ha a természet vagy a művészet közvetítésével belép a véges, érzékileg észlelhető jelenségek körébe. –
Ezért nem mondhatjuk, hogy a gonosz és az általa okozott elátkozottság érzése a rút elve lenne, hiszen bár a gonosz és a bűntudat a rút okává válhat, ám egyáltalán nem szükségszerűen. A vallás is ezt fejezi ki népszerű formában, amikor azt állítja, hogy az
ördög a fény angyalának is tettetheti magát, tehát annak, ami eredetileg volt. A rút a gonosz nélkül is megszülethet. A bűntudat
azonban – amennyiben nem a büntetéstől való hajmeresztő félelemről van szó, hanem valódi megbánásról – földöntúli szépséget
kölcsönözhet az arcnak; a bűnbánó Magdolnát is ekként igyekeznek ábrázolni a festők. Ha a szobrász rossz szobrot farag, a zenész
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rossz operát szerez, a költő rossz verset ír, akkor alkotása rútsága
nem feltétlenül vezethető le szíve rútságából vagy a művész roszszaságából. A világ legjobb embere lehet, akiből hiányzik a tehetség és ügyesség, hiszen – ahogy némely nehéz, veszélyes, piszkos
munka esetén látni – maga a jó is lehet a rút okozója. Az arzén- és
ólombányákban, pöcegödrökben dolgozók, a kéményseprők stb.
bizonyosan szerfelett tiszteletreméltó tevékenységet folytatnak,
ám ettől vajon megszépülnek?
Meggyőződhettünk afelől, hogy a rút lehetősége elsőként
abban rejlik, hogy sérül az egység, a különbség, a harmónia mértékbeli általános meghatározottsága; tagadás lesz, amelynek önmagában semmi köze sincs a természet és a szellem vagy a jó és a
gonosz ellentétéhez. – Továbbá arról is meggyőződhettünk, hogy
a rút létrejöhet azon különös formai meghatározottság tagadása
révén, amely szükségképp jellemzi a természetit és a szellemit.
Egy-egy jelenség hibátlansága az egyesnek a nemmel való maradéktalan egyezésében rejlik, abban a tökéletességben és helyénvalóságban, amelynek köszönhetően a jelenség megfelel önnön lényegének. Ha sérül ez a norma, a dolog hibás lesz, amivel olyan
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rútság jön létre, amelynek számos korlátozást kell elszenvednie,
mert a puszta helyénvalóság szükségképp az eszményi igazság alárendeltje. – A szépség végső alapja ugyanis a szabadság, amely itt
nem pusztán a szó kizárólagosan etikai értelmében, hanem azon
spontaneitás általános értelmében veendő, amely abszolút módon persze az erkölcsi önmeghatározásban teljesedik ki, ám esztétikai tárggyá az élet játékában, ebben a dinamikus és szerves folyamatban válik. Az egység, a szabályosság, a szimmetria, a rend, a
természeti igazság, a lélektani és a történeti helyénvalóság még
nem meríti ki teljesen a szép fogalmát. Szükség van az öntevékenység révén és a szépből áradó élet révén történő átlelkesítésre
is. Hozzá kell tennünk, hogy az efféle öntevékenység az esztétika
szempontjából igazság lehet, a valóság szempontjából azonban
puszta látszat. Az esztétika megteheti, hogy a látszathoz igazodik.
Ha egy szökőkútban felfelé lövell a víz, akkor a jelenség mechanikus módon következik az esési magasságból; ám a felfelé lövellés
ereje azt a látszatot kelti, mintha a víz szabadon mozogna. A virág
ide-oda mozgatja a kelyhét, ám nem maga a virág az, ami fel-le
mozog, és jobbra vagy balra fordul, hanem a szél hintáztatja őt; a
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látszatnak köszönhetően azonban úgy jelenik meg a virág,
mintha önmagát mozgatná.
Szabadság nélkül tehát nincs igazi szépség; a szabadság hiánya nélkül tehát igazi rútság sincs. A formátlanság és a helytelenség a szabadság hiányában éri el tetőpontját, eredetének alapját. A szabadság hiányából fakad az alakok torzulása. Az általában
vett szépség az egyesben válhat a fenségesen szép és a tetszetősen
szép ellentétévé; olyan ellentétről van szó, amely a méltóság és kecsesség összefonódásával megszüntetve megőrződik az abszolút
szépben. Úgy tűnik, ebben a természetes felosztásban a fenséges
– a Kant óta meggyökeresedett gyakorlattal szemben – nem a
széppel áll ellentétben, hanem a szép egyik formájaként, a szép
megjelenésének olyan szélsőségeként értelmeződik, amelynek köszönhetően e forma átlép a végtelenbe. Épp emiatt tételezi e felosztás a tetszetőst is a szép pozitív, lényegi formájaként, a szép
megjelenésének egy másik szélsőségeként, a megjelenés átfordulásaként a felszámolt végességbe. A fenséges csakúgy, mint a tetszetős: szép, és szépként, egymással ellentétbe állítva, a kettő öszszefügg; mindkettő az abszolút szép alárendeltje, amely – e kettő
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konkrét egységeként – épp annyira fenséges, mint tetszetős, mivel
nem egyoldalúan az egyik vagy a másik. A szép tagadásaként értett rút tehát szükségképp pozitívan fordítja át a fenségest, a tetszetőst, az önmagában vett szépet; ezzel az átfordítással jön létre
ő maga. Paradox módon azt mondhatnánk, hogy a fenséges, a tetszetős, a méltó és a kecses: szép, de rúttá válhat. Csakhogy az efféle paradox megfogalmazás veszélyes lehet a helyes megértésre
nézve, mert könnyen feltétel nélküliként fogadjuk el; a mi esetünkben például úgy, hogy azt hisszük, a fenséges és a tetszetős
nem szép, és az abszolút szépség nem zárja ki a rútság összességét.
Esztétikájában Weiße vakmerően azt állította, hogy a közvetlenül
szép – mivel dialektikusan bontakozik ki 36 – a rút. Az absztrakt
értelem az efféle, a görög filozófusoknál is szép számban előforduló, vakmerő állításokat csupán ócsárolni tudja, hiszen ez az értelem nem mélyül el a dolgokban, s Fausttal ellentétben nem száll

Weiße a System der Aesthetik (Az esztétika rendszere) című művének első
kötetében, a 177–178. oldalon a következőt írja: „Ahhoz, hogy az olyan absztrakt meghatározások, mint a szépség, a rútság stb. ne maradjanak egészen semmitmondók, azaz valamit jelentsenek, az ellentmondás ezen helyzetét is meg
kell teremteniük egymás között, hogy ama absztrakció okán ne menjen kárba
dialektikus igazságuk és elevenségük.”
36
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le azokhoz az anyákhoz,cxvi akik a dolgok alakulását vezérlik a maguk sötét világában. Hogy megragadhassuk a rútat, nem valamiféle jelenvalóként, hanem alakulóként kell megértenünk. A fenséges tagadása úgy jelenik meg, hogy a fenséges nem a szabadság
végtelenségét mutatja meg, hanem a szabadság hiányának végességét. Tehát nem a végesség szabadsághiányát, mert ez esztétikailag ártalmatlan. Ugyanakkor a szabadság hiányában rejlő végesség
szembekerül a szabadsággal, melynek lényege önmagában végtelen. Ezen kontraszt vonatkozásában a szabadságot közönségesnek
nevezzük. A közönségességnek csak akkor van értelme, ha nem
szükségszerű, mert ellentmond a lényegnek, amely szükségszerűen szabad. A fenségesség fogalma feltételezi a közönségesség fogalmát. Közönségesnek nevezünk például egy fiziognómiát, ha
elárulja, hogy az ember kiszolgáltatott valamilyen bűnös késztetésnek, mert az efféle kiszolgáltatottság ellentétes az ember fogalmával, hiszen az embernek felül kell emelkednie rajta. – A tetszetősség alárendelt meghatározásokban, véges viszonyokban jeleníti
meg a szabadságot. Lebilincsel minket, mert a szabadság önkorlátozásának vonzerejével rendelkezik. Ezért a tetszetősség tulaj-
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donképpen a társas közegben megjelenő szép; a legerősebb társas
közösséget ápoló nép, pontosabban a legerősebben társadalmi
nép – a francia – ezért fejezi ki inkább a „joli”, mintsem a „beau”
szóval azt, ha elismeri a szépet. A szabadság tagadása, amely a szabadság végessé tételével játszik, a szabadság megszüntetve megőrzése az önmagának ellentmondó szabadsághiány révén. Ez utóbbi
visszás, mert tagadja azokat a korlátokat, amelyeknek a szabadság
szükségszerűségéből adódóan létezniük kell. A szabadság hiányának állapotában leledző szabadság visszás, ekképp a visszás szemben áll a tetszetőssel, mert a szabadságot abban az ellentmondásban jeleníti meg, mely szerint a végesség – amely elvileg csupán a
szabadság mozgásának egyik mozzanata és eszköze – olyan korlát,
amelyet a szabadság nem szüntethet meg, de egyszerre olyan megkívánt korlát is, amelyet a szabadság megszüntet. Miért lehet például az élő test bomlása visszás látvány? Vitathatatlanul visszás,
mert bomlásával áldozatául esik azon elemi erőknek, amelyek
még élőként létezését biztosították. Bomlása során még felmutatja azt a formát, amelynek látványát megszoktuk, amíg önmagát
meghatározó, elemi feltételeit uraló lényként létezett. Csakhogy
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épp ezt a formát látjuk felbomlani és azon erőknek behódolni,
amelyeket élve még legyűrt. Mindez visszás, mert ilyenkor a fogalma szerint szabad olyan állapotba kerül, melynek szabadsághiánya afféle végessé válásba torkollik, amely megszünteti az élő test
számára szükséges korlátokat. A bomló test szétesik és szétfolyik;
amilyen szükségszerű lehet ez a folyamat bizonyos körülmények
között, olyannyira visszás is, mert esztétikailag azt a fikciót tápláljuk, hogy a forma magában hordozza az élet erejét.
A közönségesség és a visszásság természetesen összefügg, de
eltérés is van köztük. A közönséges rendszerint visszássá is válik.
Ha valaki túlzásba esik, amikor eszik és iszik, közönségességről beszélünk. Ha hányni kezd, mert túltömte magát, akkor a közönségesség visszásságba fordul. A szabadság hiányának végessége a végességben rejlő szabadsághiány állapotává válik. A túlzott mérték
megfordítja a természet rendjét, és a szájat végbélnyílássá alacsonyítja.
Az abszolút szépben a fenségesből méltóság, a tetszetősségből pedig kecsesség lesz. A fenségesség végtelensége az abszolút
szépben az önmeghatározás erejévé válik, míg a tetszetősség véges-
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sége enyhíti az önkorlátozást. Ezért az abszolút szép rút analógiája
abban az esztétikai megformálásban rejlik, amely a szabadság hiányának végességét a végesség szabadsághiányának állapotában ábrázolja, de ezt úgy teszi, hogy a szabadság hiánya a szabadság látszatát ölti magára ugyanúgy, ahogy a végesség a végtelenség látszatával rendelkezik. Egy efféle alak rút, mert egy igazán rút dolog
olyan szabad dolog, amely önnön szabadságának hiánya révén
önmagának ellentmond, és a végességgel szab olyan korlátot önmagának, amely nem szükségszerű. A szabadság látszatának köszönhetően azonban csökken a rútság; ahhoz a formához hasonlítjuk, amely a rútság eszményi ellenképe lenne; ez az összehasonlítás a komikusba juttatja a rút jelenséget. Komikus a rútnak a szabadság és a végtelenség látszata révén történő önmegsemmisítése,
amely épp az eszmény eltorzításában jelentkezik. A rút ezen sajátos formáját nevezzük karikatúrának. A caricare olaszul azt jelenti, hogy valamit túlterhelünk, és ezért általában úgy határozzuk meg a karikatúrát, mint a jellemző vonások eltúlzását. Általában véve ez a meghatározás helyes, ám a különös esetekben pontosabban kell meghatároznunk annak az összefüggésnek a segít-

258

ségével, amelyben a jelenség áll. A jellemző vonások az egyénivé
tétel elemei. Amikor a karikatúra eltúlozza az egyénit, elvész az
általános, mert az egyéni úgymond nemmé avatja önmagát. Épp
ennek okán érezzük magunkat felszólítva arra, hogy a túlzott individualizálást összevessük a szükségszerű általánosság mértékével – ebben a reflexióban rejlik a karikatúra lényege. Az abszolút
szép pozitív módon egyenlíti ki önmagában a fenséges és a tetszetős szélsőségeit, míg a karikatúra a közönségesség és a visszásság
szélsőségeit teremti meg. Ám ilyenkor is láttatja a fenségest és a
tetszetőst, és a fenségest tetszetősként, a tetszetőst fenségesként, a
közönségest fenségesként, a visszást tetszetősként, a jellemzők
nélküli üresség semmisségét pedig abszolút szépként tételezi.
Ekképp megvilágítható a karikatúra-fogalom sokoldalúsága, sőt a rút fogalmára történő kiterjesztésének lehetősége is. A
csupán alaktalan vagy helytelen és a csupán közönséges vagy viszszás még nem karikatúra. A szimmetria hiánya például még nem
karikatúra, mert mindössze a szimmetria egyszerű tagadása. A
szimmetria eltúlzása ott, ahol egyáltalán nem lenne helye, karikírozássá lesz a szimmetria eltorzítása miatt, mert túllép a dolog fo-
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galma által megkövetelt szimmetria-mértéken. Az sem helytelen,
ha valaki közmondásokkal tűzdeli tele a beszédét, de amikor valaki – például Sancho Panza – kizárólag közmondásokban beszél,
a közmondások efféle sűrítménye már olyan torzítássá válik,
amelyben a megfelelő időben elhangzó közmondás ereje elvész a
túlzás miatt. A közönséges fiziognómia önmagában még nem karikatúra, de ha úgy tűnik, mintha az arc teljesen felbomlana
egyetlen egy elemébe sűrűsödve, tehát amikor az arc csak egy áll,
egy orr, egy homlok stb. lesz, akkor torzulás következik be; az úgynevezett karfiolszerű orral rendelkező embernél szinte keressük
az arc többi részét. És hasonlóképp a visszásság önmagában még
egyáltalán nem karikatúra. Amikor valamilyen visszás helyzet
arra kényszeríti az embert, hogy akarat nélkül megadja magát
neki, akkor ez a legbensőbb részvétet keltheti bennünk, mint például az epilepszia esetében. Ám amikor Arisztophanész A nőuralom című művében azt látjuk, hogy Blepyros a felesége sietősen
felkapott ruhájában lép ki a házból hajnalban, hogy könnyítsen

260

magán, akkor a visszás karikatúrává változik a maga nevetségességében, mert Blepyros azt gondolja, hogy senki sem látja.37
Az Arisztophanészhez mérhető nagyszerű művészek utalások sokaságát kapcsolják az efféle vonásokhoz, nem beszélve arról,
hogy Arisztophanész – Voß fordításában – „Ganaj mester”cxvii
sürgetésével is motiválja Blepyros korai kelését. Miben rejlik itt a
karikírozás? Nyilvánvalóan abban, hogy a tiszteletreméltó athéni
polgár felesége, Praxagora, férje ruháját magára öltve már elhagyta a házat, hogy a piacon csatlakozzon a nők gyűléséhez, és
hogy amíg Blepyros közönséges szükségének kielégítésével ügyet-

Egy rövid részletet idézek a Voßnál gálánsabban dolgozó Droysen fordításából [a szakaszt Arany János fordításában közöljük – a ford.]:
„Régóta fáj már, fektémben, hasam:
Venném sötétben a czipőmet és
Zekémet, és a mint tapogatom
De nem találom – ez meg, e Ganajdi
Hogy már az ajtót zörgeté nagyon:
Úgy kaptam ezt fel, a nőm zubbonyát,
S az ő papucsát a lábamra is.
De hol van itt egy csendes félre-hely?
Vagy mindenütt jó illyen éjtszaka;
Hisz senki sem lát, ha leguggolok. –”
Aristophanes: A nőuralom. In: uő: Vigjátékai. Ford. Arany János. Budapest:
MTA, 1879, 1. k., 85–169. o., itt: 107. o.
37
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lenkedik, addig a közösség életének másfajta rendjét igyekezzen
megteremteni a törvény erejével. Vagyis a férfiak már nem férfiak;
a nők lettek a férfiak. Ezért lép Blepyros úgy a színre, hogy felesége félig bélelt köntösét és perzsa papucsát viseli; szomszédja is
megjelenik, s a két tiszteletreméltó polgár Blepyros ürítéséről értekezik – akibe „vaczkor szegezte tán […] az ételt”.cxviii Szellemes
beszédtéma, de Arisztophanész egyúttal szatirikusan csavar is
egyet rajta, amikor nemcsak politikai utalásokat kapcsol ehhez a
jelenethez, hanem kigúnyolja azokat a költőket is, akik vígjátékaikban a közönség kedvéért ilyesfajta harsány cinizmussal akarják
pótolni az attikai fűszeres beszéd hiányát.
A karikatúra valami különöst túloz el mértéken felül, s ekképp torz mértéket hozva létre – de eszményi ellenképére emlékeztetve – komikussá válik. Komikussá válik, mert önmagában
nem szükségszerű, hogy a karikatúra komikusan hasson, mivel
torzításként lehetne egyszerűen rút vagy félelmetes is. A normális
méretet meghaladó, méretarányos nagyítás vagy kicsinyítés még
nem hoz létre karikatúrát, mert a norma ilyetén túllépése vagy a
norma alatt maradás esetében még megőrződik a viszonyok egy-
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sége. A Vendôme-oszlopon álló Napóleon-szobor kolosszális, és
annak is kell lennie a környező háztömbök és a szobor arányainak
megfelelően. A szobor rézöntetként készült, ujjnagyságú másolata, amelyet az íróasztalunkra állítunk, nem karikatúra. Egy
lappföldi ember, aki csak négy láb magas, de teljesen arányos testalkatú, éppoly kevéssé karikatúra, mint egy törpenyírfa a maga
populációjában. A törpetermet a lappföldi ember normális termete. Ám a busman, akinek nagy a feje, vékony a combja, és alig
van vádlija, már közel van a majomszerűséghez, és ezért az emberi
test karikatúrájává válik. Egy részleges mozzanat egyoldalú túlburjánzása teremti meg az alakban azt a különválást, amelyet érdemes karikatúrának neveznünk, még ha – mint már említettük
– hajlamosak vagyunk is arra, hogy mindenféle rútat a szép torzulásaként fogjunk fel. Hétköznapi életünkben például elképzelhető, hogy Phorküaszt karikatúrának neveznénk, mert a szép Helénával szemben magát a rútságot, az esztétikailag vett gonoszt
reprezentálja. De szűkebb értelemben véve a fogatlan száj, a ráncos bőr, a vézna kar, a lapos, petyhüdt mell, a kapkodón lassú
mozgás egyszerűen rút, és az iszonyatoshoz közelít. Ahhoz, hogy
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Phorküasz karikatúra legyen, a torzulás egy bizonyos pontjának
az abnormálisba kellene hajlania, ám ilyet nem találunk rajta, hacsak nem tekintjük annak szélsőséges, csontvázszerű soványságát.
És fordítva is: a vásárokon kiállított óriásnők sem termetük miatt,
hanem alaktalan kövérségük miatt tűnnek torz alakoknak. A karikírozáshoz szükséges, hogy az alakban bekövetkező törés tartalma a szabadság hiánya, formája pedig a végesség legyen. Ugyanakkor szükséges, hogy a törés rendelkezzen a szabadság látszatával
is, mert enélkül a jelenség részben a puszta közönségességbe, részben a puszta visszásságba hanyatlik vissza. Minél nagyobb a szabadság ilyetén látszata, annál komikusabb szellemiséggel rendelkezik a karikatúra. A jellemző vonások eltúlzásának, a mértéknélküliséggel történő túlterhelésnek úgy kell megjelennie, mintha a
karikatúra saját tette lenne. A vígjáték azért használja előszeretettel az emberek véleményének és valódi tulajdonságaiknak, állapotaiknak ütköztetését, mert e vélemény fokozza a nevetségesség
csáberejét azon szabadságnak köszönhetően, amelyre az emberek
azért tesznek szert, mert valós kinézetükkel kapcsolatban tudatlanok. Egy púpos ember például lehet rút, ám attól még szépnek
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tarthatja magát, mi több – amint több púpos ember esetében is
megfigyelték –, aligha vesz tudomást arról, hogy púpos. Igényt
támaszt a szépségre, a normális alakra – és ezáltal válik karikatúrává, mégpedig nevetséges karikatúrává, mert most már viselkedése kényszerít minket arra, hogy az ilyen embert a normális formájához hasonlítsuk.
De legyen is elég ennyi előzetes magyarázat. Csak annak láttatása volt a célunk, hogy az alaktalanná válásként, közönségességként és visszásságként értett rút végső alapja a szabadság hiányában rejlik. A szabadság hiánya nem pusztán a szabadság nemléte, hanem a valódi szabadság pozitív tagadása. Ám ha a szabadság hiányát és az ebből eredő, esztétikailag negatív formát a szabadság termékeként tételezzük, akkor – látszólag – megszüntetve
megőrződik a szabadság hiánya. Talán így fogalmazhatjuk meg
pontosabban ezt a bonyolult dialektikát: a közönséges, a visszás,
az üres annak a szabadságnak a terméke, amely az efféle állapotokban a szabadság hiányaként teremti meg önmagát; ám ha a szabadság ezen hiánya megfeledkezik a közte és az igazi szabadság
közt lévő ellentmondásról, ha tehát önelégült kényelmében tob-
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zódva kielégülést nyer a közönségességben, a visszásságban és az
ürességben, és semmibe veszi az eszmény létezését, akkor a jelenséget csak formálisan járja át a szabadság, amely ekképp a karikatúrát komikussá teszi. A szabadság hiánya úgy is elgondolható,
hogy ne váljon se közönségessé, se visszássá. Amikor Epiktétosz
rabszolga lett, és amikor Husz János, Kolumbusz és Galilei a börtönben sínylődött, külsőleg nélkülözték a szabadságot, ám ez
nem tette őket közönségessé. Ezért helyzetüket, amelyben bensőleg hűek maradtak a szabadsághoz, nem nevezzük sem közönségesnek, sem visszásnak, hanem szomorúan fenségesnek. Éppígy,
rúttá válás nélkül lehetséges a szabadság valós hiányának megszüntetve-megőrzése is – ilyenkor a megszépülésként értett valódi
szabadságba való átmenet következik be. Ám az a szabadság,
melynek leírásán itt fáradozunk, az önmagába süllyedt szabadság
hiányának spontaneitása. A szabadság ezen szabad hiánya úgy teszi abszolúttá a jellemző vonásokat, mintha az individualitás
egyik véges oldala lennének, és így a szabadsághiány elválik az eszménytől, miközben békét köt a látszatvalósággal, és ennek az el-
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lentmondásnak köszönhetően ad alkalmat a szemlélőnek a nevetésre.
A. A közönséges
A rút tudományos ábrázolásánál sosem feledkezhetünk meg arról, hogy logikai vezérfonalát csakis a szép pozitív eszméjéből
nyerhetjük ki, mert a rút csak a szépben és szépből jöhet létre a
szép tagadásaként. Ilyenkor éppen úgy áll a dolog a rút fogalmával, mint a betegség vagy a gonosz fogalmával, melynek logikáját
szintén az egészséges és a jó természete határozza meg. Na most
úgy tűnik, ezt a tudományos igényt leginkább a logikai precizitás
támogatja, mert annak, aki a megismerésben valamit teljesíteni
akar, – ahogyan Schiller mondja – mélyre kell hatolnia, éles különbségeket kell tennie, sokoldalú kapcsolódásokat kell teremtenie, és állhatatosnak kell lennie.cxix Senki sem tagadhatja ezt.
Csakhogy az írónak példákon keresztül is meg kell világítania a
fogalmat, főképp olyan területen, amely még kevéssé megmunkált; sokszor csak példa segítségével oszlatható el az a kétség,
amely a fogalom absztrakt meghatározásait kísérheti. A példával
azonban újabb veszély jelentkezhet, mert a különös esetként ér-
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tett példa korlátozza az igaz általánosságát, és félő, hogy összekeveri a véletlent a szükségszerűvel. Schiller jogosan mondja, hogy
egy író, akinek a tudományos szigor a legfontosabb, nem szívesen
vesz igénybe példákat, és nagyon takarékosan alkalmazza őket.38
Mindazonáltal fejtegetéseink során kénytelenek leszünk véteni ez
ellen az általában véve helyes szabály ellen, mert itt olyan témával
van dolgunk, amely a szemlélethez tartozik, és amelynek absztrakt fogalommeghatározásának érdekében a példák segítségével
mintegy próbára tesszük igazságát. Az emberek türelmetlensége,
hogy az általánost a különösre alkalmazzák, valamint a legtöbb
olvasó gyakorlatlansága abban, hogy tiszta fogalmi meghatározásoknál elidőzzön, korunk íróját – ha az iskolán túlmenően egy

Schiller és Fichte vitába szállt egymással. Fichte elküldött Schiller folyóiratába egy értekezést, amely a szellem és a betűk kapcsolatáról szólt. Schiller
azonban nem akarta eredeti formájában megjelentetni, mert kivetnivalót talált
az előadásmódban. Fichte nagy büszkeséggel védekezett, Schiller pedig ragaszkodott a követeléséhez, miszerint egy esztétikailag kielégítő ábrázolás esetében
fogalomnak és képnek kölcsönhatásban kell állnia. Ez a vita egy nemrégiben
nyomtatásba került levélváltásban található, és bizonyára ez ihlette Schillert az
Über die notwendigen Grenzen beim Gebrauch schöner Formen (Szükségszerű
határokról a szép formák használatakor) című, 1795-ös értekezésének megírására, melyben – persze csupán megjegyzés szintjén – megtalálható a fentebb
idézett megállapítás is.
38
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szélesebb kört kíván megszólítani – arra az engedményre kényszeríti, hogy példákban gondolkozzék. Egy-egy fogalom története
láttatja, hogy a hagyományos művelődés mily roppant mód kapaszkodik példákba azért, hogy egy-egy fogalom rendkívüli jelentőségét elismerje. Lessing bizonyosan a pontos, szigorú fogalommeghatározás művelője volt. Ámde a mi területünket illetően látjuk, hogy számtalanszor elismételték Lessing azon megállapítását, mely szerint Homérosz költészete alapján ugyan el tudjuk
képzelni Therszitészt, de megfestve nem tudnánk ránézni; erre a
gondolatra maga Lessing csak Caylus grófon keresztül jutott, aki
Therszitészt nem ábrázolta a Homérosz művéhez készített rajzain.cxx A Lessing nyomdokain járó Schiller a közönségesnek és az
alantasnak a művészeti használatát tárgyaló esszéjében már tovább megy, amikor kijelenti, hogy a Homérosz által koldusként
ábrázolt Odüsszeuszt nem tudnánk lefestve elviselni, mert egy
ilyen szemlélethez túl sok alantas képzet társulna.cxxi Ez egy teljesen alaptalan vélemény, amelyet a festészet szerencsére sosem tett
magáévá.
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Az igazán szép a szerencsés középút a magasztos és a tetszetős között; mégpedig az a szerencsés középút, amelyen találkozik
a fenségesnek a végtelensége és a tetszetősnek a végessége. A fenséges szép a szép egy formája, amely önmagában meghatározott.
Kant Az ítélőerő kritikájában a fenséges definícióját teljességgel a
szubjektívba helyezte, mert szerinte a fenséges olyan, hogy puszta
elgondolhatósága is már a kedély azon hatalmát bizonyítja, amely
minden érzékit meghalad. Ezt a teóriát nemcsak akként fejlesztették tovább, hogy – mint Schiller híres disztichonjábancxxii – a végtelen tér fenségessége tagadás tárgya lett, hanem – miként Rugénél és K. Fischernél történt39 – teljességgel megfosztották a természetet a fenségességtől. Ez tévedés, mert mások mellett a természet is önmagában véve fenséges. Nagyon jól tudjuk, hol létezik benne a fenséges; felkeressük, hogy élvezzük, fáradságos utazások céljául tűzzük ki. Amikor a füstölgő Etna hófödte csúcsán

Ruge: Neue Vorschule der Ästhetik, 75–77. o.; és Ruge nyomán Fischer a
Diotima című művében 198. o. skk.: „Mindaz, amit a természetben szokás
szerint fenségesnek nevezünk, sokkal inkább az affektus kifejeződése, mintsem
esztétikai meggyőződés. A természet nem emel fel minket, csupán imponál
nekünk.”
39
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állunk, és megpillantjuk Szicíliát Calabria és Afrika partjai között
a tenger hullámaival körülölelve, akkor a látvány fenségessége
nem a mi szubjektív cselekedetünk, hanem a természet objektív
műve, amelyre jómagunk már a csúcsra érkezés előtt számítunk
is. Vagy amikor a Niagara-vízesés ég felé törő tajtékjával a rengő
sziklafal felett mérföldeken át morajlik, úgy az önmagában fenséges, akár tanúja az ember ennek a színjátéknak, akár nem. – Ami
pedig az érzékit illeti, az a legcsekélyebb mértékben sem ellenpélda a fenségessel szemben. Sem a természet, sem pedig a művészet nem vonatkoztathat el az érzékitől. Kant is csak a kedély hatalmáról beszélt, amely minden érzékit meghalad; az érzékiséget
csupán az utána jövők vonták ki teljesen a fenségesből, és ők helyezték át kizárólagos módon a morálisba és a vallásiba. A fenséges
magán viseli a végest és az érzékit, miközben egyúttal meg is haladja. Nem pusztán mi vagyunk azok, akik a végtelent elgondolják, hanem a végtelenség megvalósul, és ez a szemlélet az, amely
felszabadít minket a véges korlátai alól. Kedélyállapotunk fokozódása mindössze azt ismétli, ami objektíven létezik. Ha a jéggel
koronázott Etnáról ránézünk az oly nagy távlatokban kiterjedő
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égre, földre és tengerre, hogy az, ami a horizont korlátait jelenti,
mélyen alattunk elterülőnek látszik, úgy ez a makrokozmikus tekintet megszabadít valamennyi szubjektív szűkösségtől, és felemel minket a világmindenséget uraló istenekhez, miként azt
Hölderlin az Empedoklész halálában oly pompásan ábrázolta.cxxiii
A fenséges fogalma kapcsán elkerülhető lett volna némely
félreértés, ha figyelembe vették volna a benne rejlő különbségeket, és egyiküket sem azonosították volna az általános fogalommal, hiszen a fenséges egyrészt a szépnek azon megjelenése, amely
úgy valósítja meg a szabadságnak a korlátai feloldása révén elért
tagadását – legyen az eszmei vagy reális –, hogy végtelensége
tárggyá válik számunkra: ez lesz a nagyság; másrészt a fenséges a
szép azon megjelenése, amely a szabadság végtelenségét a teremtés
és a rombolás hatalmában ábrázolja; végül az, ami a teremtés és
rombolás nagyságában nyugodt magabiztossággal megmaradó
hatalom, vagyis a fejedelmi mivolt. A nagyságban a szabadság túlemelkedik önnön korlátain; a hatalomban pozitív vagy negatív
módon bontakoztatja ki lényének erősségét, a fejedelmi mivoltban pedig ugyanolyan erősnek tűnik, mint amilyen hatalmas. Eb-
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ből következik, hogy a közönséges a fenséges tagadásaként 1. a
rútnak az a formája, amely az őt megillető korlátok alá kényszerít
egy létezőt, ez pedig a kicsinyesség; 2. az a forma, amely egy létezőt
az erő azon mértéke mögé vet vissza, amelyet lényege szerint tartalmaznia kellene: ez a puhányság; 3. az, amely a korlátoltságot és
a tehetetlenséget egyesíti a szabadságnak a szabadság hiánya alá
való alárendelésével: ez az alsórendű. A fogalompárként értett
fenségest és közönségest illetően tehát efféle viszonyban áll egymással a nagy és a csekély, a hatalmas és a puhány; a fejedelmi és
az alsórendű – olyan ellentétek ezek, amelyek finom árnyalataik
szerint in concreto még sok más névvel jelölhetők.
I. A kicsinyes
A nagyság (magnitudo) általában véve még nem fenséges; húszmillió tallér nagy vagyon, melynek birtoklása valószínűleg igen
kellemes, de semmiféle fenségesség nem rejlik benne. Így aztán általában véve a kicsiség (parvitas) sem közönséges. Egy vagyon,
amely csak tíz tallér, nagyon kicsi, de még mindig olyan, amelyben semmi megvetendő sincs. Egy miatyánk, amelyet nagyon kis
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betűkkel egy cseresznyemagra írtak, ezért még nem rút, hanem
mindössze nagyon kicsi betűkkel írt. A kicsiség megfelelő helyen
és megfelelő időben esztétikailag éppoly szükségszerű lehet, mint
a nagyság. Valamint a túlzott kicsiség – akárcsak a túlzott nagyság
– adott esetben igazolható is. A kicsinyesség viszont azon kicsiség
fogalma, amelynek nem lenne szabad léteznie, nevezetesen azé,
amely szükségszerű korlátai alá helyez egy létezőt. A fenséges
nagyság a maga végtelensége által megszüntetve-megőrzi a tér és
idő, az élet és akarat, a műveltség- és rendbéli különbségek korlátait; ebben valósítja meg a szabadságot. A kicsinyesség ezzel ellentétben a szükségszerűn túllépve erősíti meg ezeket a korlátokat; e
korlátokat abszolúttá téve a kicsinyesség megfordítja a nagyságot.
Schiller azt mondja, hogy mindaz, ami nem a szellemhez szól, és
ami iránt mindössze érzéki érdeklődés mutatkozhat, az közönséges.cxxiv Ezekkel a szavakkal a szabadság hiányának azon alkotóelemére kívánt utalni, amely a közönségest jellemzi. A kicsinyesség
csak azért közönséges, mert egy létező szabadságát már ott korlátozza, ahol még egyáltalán nem is lenne szükséges. Egy embert
például kicsinyesnek nevezünk az életben, ha a lényegtelenhez ra-
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gaszkodva a lényeges megvalósulását akadályozza; az efféle embert megfosztja a szabadságától a lényegtelen, nem képes túlemelkedni rajta.
A természet kapcsán – ami egyes képződményeit illeti –
csak ritkán és csak viszonylagosan beszélhetünk kicsinyességről;
ugyanakkor a táj vonatkozásban ez a fogalom szerfelett gyakorivá
válhat. Előfordulnak olyan tájak, amelyekre a szabadság hiánya
rányomja bélyegét. Vannak sziklák, amelyek sem a tömegükkel,
sem pedig a magasságukkal nem imponálnak; akadnak vízesések,
amelyek oly sekélyek, hogy alig képesek meghajtani egy malmot;
vannak fák és bokrok, amelyek kicsik, és ritkásan nőnek; akadnak
völgyek, amelyek tulajdonképpen csupán szerény dombok közt
meghúzódó, víz vájta mélyedések; folydogálhat mellettünk egy
patak, amely még egy szigetet is képez, de utóbbi mindössze egy
kicsi, alig zöldellő homokzátony – mily kicsinyes ez az egész!
A művészetben a kicsinyesség vagy a tárgyban, vagy a kifejtésben rejlik; a tárgyban, ha az ábrázolás tartalmának semmissége
által értéktelen; a kifejtésben, ha mellékes meghatározások hoszszadalmas fejtegetésével foglalkozik, és a lényeges kihangsúlyozá-
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sáról megfeledkezik; vagy ha még az önmagában véve nagyot is –
annak fogalmával ellentétben – lekicsinyíti. A művészet tárgya
nem lehet a kicsinyesség, ám ez egyáltalán nem jelenti azt, hogy
nem ábrázolhatja az egyszerűt, ahogyan ez sok esetben előfordul.
Egyáltalán nem. A festészetben a zsáner és a költészetben az idill
azt mutatja, hogy a művészet a szegények kunyhójában is fellelheti a szépséget. George Sand újabb elbeszélő műveiben, a
Jeanne-ban, Az ördögmocsárban, A kis Fadette-ban Berry parasztjait ábrázolta; a karakterek és a szituációk roppant egyszerűsége és
a valóság utánzásának nagyfokú hűsége nem akadályozta Sandot
abban, hogy az emberi kedélyállapot nagy gazdagságát olyan csodálatra méltó mélységgel ábrázolja, hogy az ember egy-egy ilyen
elbeszélés végén önkéntelenül felteszi a kérdést, vajon valóban
pusztán egyszerű parasztokról, sőt részben az ő naiv nyelvezetükben írottakat olvasott-e. Úgy tűnik, ily nagy mértékben nemesítette meg a kifejtés a közönséges anyagot. Egy juhászlány, mint
Jeanne, egy parasztasszony, mint Marie, egy libapásztorlány, mint
Fadette – falusi élethelyzetük művészieskedő ábrázolása nélkül –
igazán nagyként jelennek meg lelkük tisztasága és szellemük mél-
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tósága révén. De ha egy költő az önmagában véve teljesen közömbös anyagot kicsinyítésként teszi meg tárgyául, úgy az kicsinyessé
válik, a későbbiekben pedig akár teljesen visszás is lehet. Rückert
költeményei között (1836, 2. kötet) találjuk például a következő
verset (145. o., 38. sz.):
Kedvesemet tegnap éjszaka meglátogatván
(Mily maró szerelmes emlék!)
Egy bolhácskával tértem haza, mely ma
Hiányolva szűzi lakhelyét
Ugrabugrálva, csípve kínoz naphosszat.
Estefelé, épp kanapémon mélázva,
hogy íme, eljött az idő, hogy
Felkerekedjek, és a bolhácskát is hazavigyem,
Hallom ám, hogy odakinn elered az eső,
S így szólok: ma nem mehetek!
Erre a kis állat vitustáncba kezd rajtam.

Ilyesmit csakis kicsinyességnek tekinthetünk. Egy udvarló, aki
szerelme apró bolháját énekli meg; egy udvarló, akit eltántorít az
eső, és mégsem megy el szeretőjéhez; egy udvarló, aki affektálva
helyezi magát kényelembe a kanapén, és a kedves kis bolhára f igyel, amint az ide-oda ugrál – mindez mérhetetlenül prózai. – Kicsinyesség azonban a kifejtés mikéntjében is rejlhet. Ebbe a hi-
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bába esik a művészet, amikor olyannyira elmélyül a mellékes dolgokban, hogy elvéti a lényegest, és mindannak, ami önmagában
véve alárendelt, olyan tág teret biztosít, amely a lényeghez viszonyítva nem járna neki. Az epikában például be kell mutatni a
helyszínt, a ruházatot, a fegyverzetet stb., ám ha a leírás túllő a
poétikai célon, ha a növényeket tudományos pontossággal, sőt –
miként az újabb regényekben – latin megnevezéseikkel kiegészítve mutatja be, ha egy divatújság gondosságával részletezi az öltözéket, ha a bútorokat és a háztartási eszközöket kínos technikai
pontossággal ábrázolja, úgy e részletesség kicsinyessé és rúttá válik. Gyakran még a jobb írók is – mint Balzac a franciáknál vagy
Max Waldau nálunk a Nach der Natur (A természet után) című
regénynovellájának első kiadásábancxxv – az efféle kicsinyeskedés
betegségének jegyét viselik magukon. A költészet – a szellem
belső oldala felé fordulva – szintén kicsinyessé válhat, ha az érzést
terjengős elemzéseknek veti alá, és ha a pszichológiai pragmatizmus közvetítését objektív jogosultság nélkül mindenféle szőrszálhasogató megkülönböztetésekig bonyolítja. Az efféle fejtegetések
csakis arra alkalmasak, hogy a jellegükből adódóan nagy érzéseket
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is elmosódottá tegye a tagolás kifinomultságában. Ezt a hibát követte el Richardson a Clarissa és a Pamela című regényeiben, és
ez volt a hiba – amit manapság kiátkozás nélkül elmondhatunk –
Rousseau Júlia, a második Heloïse című művében is. A kifejtés
kicsinyessége viszont abból is adódhat, hogy egy nagyobb témát
eleve kisebbként kezelnek, és viszonylatait tekintve a fogalmával
ellentétes módon lekicsinyítenek. A kicsi, mint ahogyan azt fent
is említettük, εὐτοπῶς καὶ εὐκαιϱῶςcxxvi saját magát igazolja. Ha
azonban egy nagyszabású tartalmat nemcsak úgy gondolunk el,
hogy ábrázolásának egyes részletei lekicsinyítettek, hanem úgy,
hogy eleve túl kicsi, úgy szükségképp rút jelenséggé válik. A formák kicsisége, amelyben e tartalom megmutatkozik, lényege
nagyságának mond ellent. Amikor például egy templomot kell
építeni, akkor az épületnek egyértelműen ki kell fejeznie azt a
nagyszabású célt, amelynek szentelték. Egy népközösség egységét
kell kifejeznie, és így falai, ajtajai, ablakai kialakításával azt a szemléletet kell nyújtania, hogy az épület tagadhatatlanul túlmutat a
magánéleten. Ha ehelyett egy jellegtelen épületet látunk, amely
akár egy istálló, kerti házikó vagy valamilyen melléképület is le-
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hetne, úgy az a templom fogalmában rejlő fenségessel ellentétben
kicsinyessé válik, és ily módon közönségessé. Egy templom természetesen lehet kicsi, ahogy egy kápolna is egy kis templom, de
stílusa legyen nemes, és rendeltetésének nagyságát fejezze ki teljes
egészében. Manapság azokat a templomokat, amelyek gyárépületek, vasútállomások épületei is lehetnének, polkatemplomoknak
nevezzük.cxxvii
Kézenfekvő, hogy a nagyság, pontosabban a hamis nagyság
paródiájaként értett kicsinyesség komikussá is tehető, mert eltúlzása révén a kicsinyesség saját magát semmisíti meg. A Blasedow
című művében Gutzkowcxxviii is kiválóan ábrázolta az apát: a vágyott tíz tallér képzete teljesen betölti az apa tudatát, és mindenről ez jut eszébe, mígnem fantáziálása szörnyeteggé változtatja a
tallérokat. A kis bolha szükségképp kicsinyes tárgyként jelent
meg Rückert versében; ugyanez az állatka mint epikusan leíró
költemény tárgya megnevettet bennünket, akárcsak abban a
Floïa című, makaróni nyelven született versben, mely a következő
a szavakkal kezdődik:
Deiriculos canam qui bene huppere possunt.cxxix
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Egy bizonyos tárggyal foglalkozva a humoristának, mint például
Dickens-Boznak lehetősége nyílik arra, hogy egyes részleteket habozás nélkül kiemeljen, mint például a Copperfieldben,cxxx ahol
terjengős leírását kapjuk annak az ünnepélyes ceremóniának,
melynek során Micawber elkészíti a puncsot; vagy a fiatalasszony
arra irányuló erőfeszítéseinek, hogy háztartási könyvét megírja,
stb. – mindez mégsem tűnik terjengősnek.
Egy tárgy, mely önmagában nagynak mondható, eleve, tudatosan is kicsinek vehető; ilyenkor travesztia tárgya lehet, mint
például a pius Aeneas Blumauer Aeneidéjében,cxxxi vagy gonoszan
kigúnyolható, mint amikor Voltaire csupa kicsinyes és gyalázatos
indítékokra vezeti vissza a hősies Jeanne d’Arc lelkesedését a Pucelle d’Orléans (Az orléans-i szűz) című művében.40
A Pucelle-hez írott prológusban Voltaire megadja azt az irányt, amelyet a
költeményben követni fog. Dicsőíti a bátorság és a hit csodáit, amelyeket
Jeanne vitt végbe. –
„Jeanne d’Arc eut un cœur de lion:
Vous le verrez, si lisez cet ouvrage.
Vous tremblerez de ses exploits nouveaux;
Et le plus grand de ses rares travaux
Fut de garder un an son pucelage.”
(„Jeanne d’Arc-nak oroszlánszíve volt:
40
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II. A puhány
A kicsinyesség egyidejűleg puhányság is lehet éppúgy, ahogyan a
puhányság is lehet kicsinyesség. Ennek ellenére van különbség a
kettő között. A kicsinyesség olyan korlát alá kényszerít egy létezőt, melyet e létezőnek fel kellene emelnie, ellenben a puhányság
a létező erejét azon mérték alá csökkenti, amely lényege szerint a
sajátja. A dinamikusan fenségesként értett fenséges a teremtésben
és a rombolásban nyilvánítja ki önnön végtelenségét. Erőként és
hatalomként jelenik meg, de akár elborzasztó és förtelmes is lehet.
A puhányság ezzel szemben a létrehozás tehetetlenségében, a tűrés és szenvedés passzivitásában fejezi ki végességét.
A gyengeség önmagában véve még nem rút; éppúgy nem,
mint önmagában véve a kicsiség sem az. A gyengeség akkor válik
rúttá, amikor ott tűnik fel, ahol erőre számítanánk. A szabadság
mint minden igaz szépség lelke a teremtésben és a rombolásban,

Meglátják, ha elolvassák e művet.
Remegni fognak új hőstetteit látván;
Rendkívüli tettei legnagyobbika
Az volt, hogy egy évig őrizte szűziességét.”) [A franciában Rosenkranz kiemelése.]
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illetve a hatalomnak való ellenállásban nyilvánítja ki az erejét; a
gyengeség a maga erőtlenségét tettei terméketlenségében, a hatalomnak való behódolásban és abban nyilvánítja ki, hogy abszolút
módon meghatározott. A puhány képzelőerő, a puhány vicc, a
puhány színezet, a puhány hang, a bágyadt előadásmód más,
mint a zsenge fantázia, a finom vicc, a gyengéd színezet, a lágy
hang, a könnyed előadásmód. A dinamikusan fenséges a maga hatalmát olyan abszolút hatalomként nyilvánítja ki, amelyben a cselekvés is önálló eredetű. Reális közvetítettségét illetően az önmeghatározás lehet csupán látszat, viszont esztétikailag önmeghatározásként kell megmutatkoznia. Vegyünk például egy darut, amely
a hajótérből egy nagy terhet emel ki – ezt nem tartjuk fenségesnek, mivel a gép látványa semmissé tesz valamennyi, a szabad
mozgásra vonatkozó gondolatot. Ám amikor egy vulkán lávát,
köveket, hamuesőt lövell ki a belsejéből, abból fenséges színjáték
kerekedik, mert szabad, az elemi erőket mozgató folyamatról van
szó. A Föld belsejében működő gázok elasztikus feszültsége is
mechanikus, ámde spontán erejű. Botorság lenne mindebből
arra következtetni, hogy egy gép csak azért, mert nem kelti a fen-
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ségesség benyomását, mindjárt puhányságot hordozna. Szó sincs
erről; egy gép azért nem tűnik még a legnagyobb teljesítményét
kifejtve sem fenségesnek, mert egy másik hatalomtól, az ember
intelligenciájától és akaratától függ, tehát a fenségesség fogalmával ellentétben eredetét és mozgásának kiindulópontját önmagából meríti. Viszont a szellem, amely képes leküzdeni egy irdatlan
természeti erőt, és ezen erő szükségszerűségét nagymértékben képes alávetni önnön szabadságának, fenségesnek tűnik. Gépeinek
az önállóság látszatát kölcsönözheti, és így már csak a körülményeken múlik, hogy a gépek képesek olyan benyomást kelteni,
amely a fenségességgel határos; a fenségességgel csupán határos lehet ez a benyomás, mert a mechanikus számítás pontosságának
tudata részben megszünteti az esztétikai hatást. Ezt érezzük, amikor egy hatalmas vasúti szerelvény elrobog mellettünk. – Az organikus élet fenségesként jelenhet meg, ha hatalmát erőként valósítja meg. Közvetlenül egy állatot sem neveznénk fenségesnek. De
ha egy pillantást vetünk a sasra, amint kibontja szárnyait, és nyugodt szárnycsapásokkal erdők, hegyek és felhők fölé emelkedik,
vagy ha megfigyeljük a nehézkes elefántot, amint oszlopszerű lá-
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baival eltapos egy tigrist, vagy látunk egy oroszlánt, amint óriási,
magabiztos ugrással ráveti magát egy gazellára, akkor fenségesnek
tűnnek ezek az állatok, mert a bennük lakozó hatalmat úgy jelenítik meg, hogy azt végtelen erőként nyilvánítják ki. Úgy tűnik, a
sasnak a repülés folyamán semmi sem állhat útjában, az elefántot
és az oroszlánt pedig semmiféle állat ellenállása sem korlátozhatja.
A szellem akkor fenséges, ha a természet szükségszerűségével és más szellemek szabadságával szemben önnön szabadságára
sajátságos szükségszerűségként tekint még akkor is, ha egy erő legyűri. A szabadság abszolút hatalmát a természet nem érheti el,
még elborzasztó rémségeivel sem. A természet vereséget mérhet
az emberre, de ha e vereségben megőrzi méltóságát, nem győzedelmeskedhet felette. Az ember a természettel szemben megőrzi
szabadságát – ebben rejlik a sztoikus bölcs fenségessége, aki rendületlen nyugalommal nézi, ahogy az összeomló univerzum törmelékei betemetik. A szabadságot nem úgy kell elképzelni, mint
absztrakt érzéketlenséget; az élettel járó korlátok, a fájdalmak
erőssége érezhetők, ennek ellenére a szabadság megőrizhető. Az
áldozat annál fenségesebbé válik, minél meghatározóbb a szük-
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ségszerűség, melynek hatalma felett az áldozat a szabadság segítségével győzedelmeskedik, és minél mélyebben érzékelhető ez az
ellentét. Curtius, aki a föld torkába vetette magát verőfényes napsütésben, teljes fegyverzetben, polgártársai gyűrűjében, a legmélyebben átérezte az élet értékességét – és ennek dacára ugrott le a
sötét mélységbe, hogy megzabolázza a természetet.cxxxii Szabadság
és szabadság konfliktusa során az emberi tartás fenségessége főként abban jelenik meg, hogy az ember felülemelkedik a kedély
elkerülhetetlen fájdalmán. – A kis állatok, nők, betegek, gyermekek, tapasztalatlan és gyakorlatlan emberek gyengesége teljesen
természetes dolog, ezért nem számít rútnak. Viszont ha ez az elfogulatlanság megszűnik, és a létező igényt támaszt az erőre, ám
nem tesz eleget ennek a kívánságnak, akkor a gyengeség puhánysággá válik, amely rút lesz ellentmondásossága miatt. Itt mutatkozik meg az a határvonal, amelyet figyelembe kell vennünk. Ha
a fenségesség abszolút erővel lép fel, úgy ezen erővel szemben még
az is viszonylag gyengének tűnhet, ami egyébként hatalmas. Az
efféle gyengeség még nem a negatív értelemben vett puhányság.
A természet elemeinek túlerejével szemben például az életerő ösz-
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szessége, a szabadság összes energiája – bármily nagy is – tehetetlen marad. A megremegő Föld, a mindent elsöprő áradás, az elszabadult tűzvész effajta kegyetlen erő. Az állatokat, embereket,
városokat elnyelő, rengő, felszakadó Föld fenséges, ám förtelmesen fenséges, mert mindazzal szemben kíméletlen, ami öléből született, és ami a hátán örvendezhetett a létnek. Az élő, amely félve
menekül, és zavarodott kétségbeesésében a menekvés minden
apró jelét kapaszkodóként fogja fel, tehetetlenként jelenik meg a
Földdel szemben; ám mivel a köztük lévő viszony összeegyeztethetetlen, az embert nem vádolhatjuk puhánysággal. Amikor a
tenger hullámai a legnagyobb hajókkal is játszanak, árbocaikat
összetörik, szikláknak vágják őket, akkor a hullámok borzasztóan
fenségesnek, a segítségért hiába küzdő emberek pedig tehetetlennek tűnnek; csak akkor lennének puhányok, ha mérhetetlen kétségbeesésnek adnák át magukat. A bibliai vízözönhöz fogható
áradás az egyén fáradozásainak terméketlenségét és ezzel párhuzamosan azon szabadságát is megmutathatja, amely – akár a halál
árán is – legyűri ezt az erőt. Girodet egyik híres, a Louvre-ban található festményén a vízözön azon jelenetét ábrázolta, amelyben
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egy családot látunk, amint a pusztulás közepette is hisz a kegyelemben.cxxxiii Egy férfi az agg, félholt apát a vállára veszi. A férfi a
bal kezével egy száraz, eltört fatörzset karol át, jobb kezével pedig
megpróbálja kimenteni az asszonyt a hullámok közül. De az anya
nem akarja gyermekeit otthagyni, az egyik egy csecsemő, az anya
mellét öleli, a másik anyja hajába kapaszkodik; az anyának már sikerült egyik lábát a szikla peremére tennie, viszont túl nagy a teher, az ág, melybe kapaszkodnak, eltörni látszik, és mindahányan
a halálukat lelik; még a halálban is együtt marad a család. Az állatok ilyen helyzetekben létfenntartó ösztöneikre hagyatkoznak
anélkül, hogy másokra tekintettel lennének – ekként festett meg
például egy új német festő egy erdőtüzet.cxxxiv Telhetetlen torokkal emészti el a tűz a bokrokat és fákat, és felriasztja az állatokat
vackaikból; sűrű tömegben, felborzolt szőrrel, rémült tekintettel,
zihálva ugranak elő, mintha elfelejtették volna alapvető természetüket, hiszen medve és bivaly, párduc és őz, farkas és juh nagy
csordája sugároz olyan békességet, amelyet a veszély kényszerített
ki. Ezen menekülő bestiák rémületében rajzolódik ki csak igazán
a pokoli elemek haragja.
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Az állatok egymás ellen vívott harcuk során csak akkor lehetnek fenségesek, ha nagyok. Egy kisebb állat lehet nagyon erős
és bátor, csakhogy ereje nem keltheti az önmagát megteremtő és
önmagában megújuló végtelenség látszatát. Egy kakasviadal nem
fenséges. Kisebb és gyengébb állatok nagyobb és erősebb állatokkal vívott harca sem az. Az egér a macska karmai között, a nyúl a
keselyű karmai között, a galamb a nyest fogai közt biztos pusztulásukra várva reszketnek. Ilyen esetben rútnak sem nevezhetők,
mert a harc nem kiegyenlített. – A természet hatalmával szemben
az embernek meg kell őriznie a szabadságát, és akaratának és tudatának erejét kell szembeállítania vele. Ha ezen erőtől megrettenve marad alul az ember a természettel szemben, akkor gyengének tűnik. Ám hogy e gyengeséget már rútnak nevezhetjük-e, az
a körülményektől, az ember rettegésének fokától és attól a formától függ, amelyben kifejezést nyer. Egy ember, aki veszi a bátorságot, hogy buzogánnyal támadjon egy ragadozóra, vagy egy kivájt
fatörzsben szeljen át zord hullámokat, számunkra ugyanannyira
felemelő, mint amennyire lesújtó, ha ellentétes magatartást tanúsít. A természet elemi erőinek ellenségességével szemben a küzde-

289

lemben tanúsított legnagyobb hősiesség is hasztalan lehet; ilyenkor a szabadság – hogy megőrződjön – nem tehet mást, mint
hogy külsődlegesen vereséget szenvedve belsőleg tanúsít halhatatlan, hajlíthatatlan bátorságot.
Az a jellem, amely a legnagyobb kínok közt is önmaga marad, fenséges, mint Aiszkhülosz Prométheusza vagy Calderón állhatatos hercege; a leküzdhető gyengeség rút, amennyiben nem
lesz nevetségessé. Így, általánosságban mindez igaz, ám egyes esetekben a történelem a viszonyok végtelen sokféleségét teremti
meg, amelyekben a kényszer gyakran a legédesebb, legcsábítóbb
formákat ölti magára, olyanokat, amelyeket a szent kötelességre
való hivatkozás támaszt alá. Itt, a morális ütközetek terepén válnak lehetségessé olyan helyzetek, amelyekben a gyengeség a személyes szeretetreméltóság révén megőrzi a szabadság látszatát, és
álokoskodás segítségével még az erő formáját is bitorolhatja, ami
közismerten sok regény témájává vált. Az efféle szentimentális
hősök szeretetreméltósága adja a művész kezébe azt az eszközt,
amellyel a rútság jelenségét enyhítheti, sőt érdekessé teheti. Ám a
könnyelműséget, az ingadozást, a következetlenséget, a habozást,
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a feledékenységet és az időszerűtlen engedékenységet nem szabad
úgy ábrázolni, mintha önmagában helyes vagy szeretetreméltó
lenne. A szeretetreméltóságot a szellemnek, a fantáziának és a személyes viselkedésnek kell magában foglalnia; az akarat puhánysága nem igazolható, ám megbocsátható a temperamentum jellegének, a viszonyok nehézségének vagy annak a lehetőségnek a fényében, hogy másokat érintő, döntő cselekedettel igazságtalanságot követünk el. A morális gyengeség széplelkűsége mindig közel
áll ahhoz, hogy olyan alsórendűséggé váljon, amely valódi bűnözéssé lesz; mint ahogy a Xéniákban is olvasható, az alkalom szüli
a tolvajt.cxxxv Álokoskodóvá válik, magát nemesnek beállítva önmaga előtt, ám az efféle álokoskodással gyakorta a legnagyobb
ocsmányságokat segíti világra. Kényelmességből, restségből, a bátorság hiánya okán, hiúságból a dolog tekintetében a közönségességig süllyed, és elviseli az idegen akarattól való függőséget, amelyet talán megvet, de egy másik, egoista szempontból el is ismer.
Az ilyfajta lealacsonyodást önmaga előtt is elleplezi pszichológiai
okoskodással, a betegség fikciójával, és olyan kegyetlen sorsot feltételezve, melynek szükségszerűségével szemben az egyén tehetet-
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len. Különbséget kell tenni azonban az ábrázolás tárgyaként értett gyengeség és az esztétikai kifejtés hibájaként értett puhányság
között. A gyengeség bemutatása megengedhető. Jogosan ábrázolhatók a Wertherek, a Weislingek, a Brackenburgok, a Fernandók,
az Eduárdok, ahogy azt Goethe teszi; a Jacobi-féle Woldemarok
csakúgy, mint a Jean Paul által megfestett Roquairolok; az Andrék és Sténiók, akikről George Sand mintegy dagerrotípiát készített.cxxxvi Azonban másként áll a dolog, ha maga az ábrázolás puhány, amikor kiváltképpen ott, ahol erőre számítanánk, erejétől
megfosztott, gyenge, matt formák tárulnak elénk. Ez egy döntő
hiba, amely az esztétikai alak olyan felbomlásához vezet, amelyet
fentebb már ködösként és hullámzóként ismertünk meg, és amelyet ősereje sajátosságainak megfelelően valamennyi művészeti ág
a rá jellemző módon bont ki.
Mivel a negatív értelemben vett puhányság és az erő szemben áll egymással, a művészetet vonzhatja az, hogy bemutassa az
egyikből a másikba vezető átmenetet. Mindezt pszichológiailag
igaz módon megtenni nagyon nehéz feladat, amely rendszerint
csak a nagy művészeknek sikerül igazán. Ifflandnakcxxxvii és Kotze-

292

bue-nek,cxxxviii a gyengeség drámai dicsőítőinek sok ilyen látszólagos átmenetet köszönhetünk. Byron figyelemreméltó módon két
olyan drámáját is Goethének ajánlotta, melyek tárgyát a gyengeség képezi, ezek pedig a Sardanapalus és az Irner.cxxxix A Sardanapalusban egy önmagában véve nemes, ám túlságosan elpuhult,
egy humánus, ám túlságosan elnéző természet dicsőül meg, amikor az élet gondtalanul derűs élvezetét lépésről lépésre elhagyva
valódi királyi méltóságról, vitézségről, bátorságról, az áldozati halálra való készenlétről tesz tanúbizonyságot; a lélek oly összehasonlíthatatlanul mély és szép festménye ez, hogy teljes mértékben
rejtély marad, nálunk miért nem kerül színpadra ez a mű. Az Irnerben a költő viszont megmutatta, hogy egy önmagában véve
nemes természet a gyengesége okán miként ragadtatja el magát a
közönségességig, és további élete során miként fojtogatja őt vétkének szégyenteljes emléke. Nagy szükségében Irner száz dukátot
lop halálos ellenségétől, aki éppen elbóbiskolt. Önmaga, felesége
és fia előtt azzal mentegetőzik, hogy mindössze lopást követett el,
holott meg is ölhette volna halálos ellenségét. Schiller azonban
már elégszer megmutatta, hogy a gyilkosság, mivel több erőt igé-
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nyel, esztétikailag magasabb szinten áll a lopásnál. Irner tette bűnösebb, ám kevésbé lett volna közönséges, ha Stralenheimet meggyilkolta volna. Gyengesége tehát cserben hagyja, és az álokoskodás, mely szerint a pénz alapvetően az ő tulajdonát képezi, lelkiismeretét mégsem hagyja nyugodni. Fia, Ulrich hajtja végre a gyilkosságot apja tudta nélkül. Amint Irner felfedezi e szörnyű tettet,
bocsánatképpen fiától kell meghallgatnia a gyengeség azon doktrínáját, amelyet ő maga tanított neki annak idején:
Ki mondta nekem, hogy az
Alkalom felment egy-egy bűnös késztetés alól?
Hogy természetünk lenne a szenvedély? Hogy a
Szerencse adta boldogságot a mennyei követi?
Ki mondta nekem, hogy emberségessége csupán
Megfontoltságából fakad? Ki vette el minden erőmet,
Hogy megvédjem magam, hogy megmutassam magam
Nyílt küzdelemben, a szégyenén keresztül, amely talán
Fattyúként bélyegez meg engem, őt pedig
A gaztevő stigmájával? Ő, ki meleg
És gyenge egyszerre, ki tettekre sarkall,
Amelyeket akar, de megtenni nem mer. Olyan különös,
Hogy én megteszem, amit te gondolsz?

Hogy miként válik gonosszá a gyengeség és a puhányság anélkül,
hogy megsejtené – megmaradva abban a téveszmében, mely szerint tökéletesen jó –, George Sand mesterien ábrázolta a Fadette-
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ben. Fadette kioktatja Sylvaint, hogy gyenge, szentimentális, a
környezetével szemben önkényeskedő, álokoskodó és egoista: „la
faiblesse engendre la fausseté et c’est pour cela, que vous êtes égoïste
et ingrat”.cxl Sylvain végre szembesül önmagával, és így ez a mama
kedvence, ez a pipogya alak teljesen más emberré válik, olyanná,
aki a Fadette-hez fűződő szerelmét a napóleoni háborúk csatazajában próbálja elfeledni.
A puhányság kétségtelenül akkor a legrútabb, ha az magával a hatalommal társul. A hatalomnak nem lenne szabad bemocskolnia magát vele; ha ezt mégis megteszi, annál inkább degradálódik. A természetben ennek nincsen értelme, lévén ott nincsen szabad akarat. Ha az apró egér láttán az óriási elefántról patakzik a hideg veríték a félelemtől, akkor az nem puhányság, hanem teljesen helyénvaló ösztön, mivel ha az egér felmászna az ormányába, az őrületbe kergetné az elefántot a rohangálásával. Ám
ha egy fejedelem, egy hős vagy egy magas rangú pap hódol be szeszélyének, enged puhányságának, közönséges lesz, ami lényegével
annál inkább ellenkezik. Például az, hogy Dávid király azért takarítja el az útból Uriást áruló módon, hogy annak asszonyát, Bet-
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sabét szégyentelenül magáévá tegye, gyengeség, mégpedig kiváltképp egy Dávidhoz hasonló jellemű király részéről, aki így a közönségességig és a gyilkolásig süllyed. Amennyiben Meißner Das
Weib des Urias (Uriás asszonya)cxli című műve félresikerült
dráma, akkor ennek oka felerészt az anyagválasztásban keresendő.
A puhány komikusba csap át, ha félreértelmezi és erőként
tünteti fel magát. Mindazonáltal ez az ellentmondás csak akkor
válik nevetségessé, ha a gyengeség tartalma nem sérti túlságosan
az erény követelményeit. Ezért az efféle intellektuális gyengeségek
– az ártalmatlan fajtából való gyengeségek, amelyek javarészt a
környezettől vagy a körülményektől függnek – alkalmassá válnak
a komikumra, ahogy ezt kiváltképp a vígjátékban láthatjuk. Ha a
gyengeség kibontakozása a végzet fikciójához kapcsolódik, és ezáltal a szükségszerűség látszata kíséri, a komikus hatás felerősödik.
Ennek a humornak örökre ragyogó mesterműve marad Diderot
Mindenmindegy Jakab meg a gazdája című alkotása. Az, hogy az
úr nem tud meglenni a szolgálója nélkül, olyasfajta gyengeség,
amellyel nem árt senkinek; az, hogy legfőképp történeteket szeret
hallani, olyasfajta gyengeség, amellyel alkalmat ad másoknak,
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hogy kibontakoztathassák előadói tehetségüket; az, hogy szolgálóját, aki nyíltan uralkodik felette, meg akarja győzni fatalizmusának tévességéről, pedig olyasfajta gyengeség, amely szeretetreméltó. Milyen összetéveszthetetlen humorral képes Diderot Jakab fatalizmusát színre vinni! Minden azért történik, parce que
c’étoit écrit là en-haut, sur le grand rouleau.cxlii Diderot viszont
nem lett volna Diderot, ha a szolgáló és a fogadósné társalgásába,
a szolgáló fatalizmusába és az úr bírálatába ne tudta volna beleszőni az emberi lét legmélyebb problémáit. Nagyot téved, aki bizonyos közkeletű jellemzések alapján úgy véli, hogy Jakabnak csupán frivol hajlamai lennének.41 A szöveg alapja sokkalta inkább a

Goethe a Faustban azt írja, hogy végtelen kórságként öröklődnek a törvények és a jogok. De ugyanilyen végtelen kórságként öröklődnek tovább az emberekről és könyvekről alkotott ítéletek is. Diderot-n és írásain élik ki haragjukat a tudatlan és elfogult emberek, amikor meglehetősen durva szavakkal ateista förtelemként bélyegzik meg az Encyclopédie kiadóját és erkölcstelen regények szerzőjét anélkül, hogy egyáltalán ismernék őt vagy munkásságát. Az biztosan elmondható, hogy róla és műveiről csak teljes erkölcsi felháborodással
szokás nyilatkozni. Diderot méltányosabb megítélését már másutt is próbáltam kezdeményezni. Kiemeltem, miként vélekedik róla Lessing, Goethe,
Schiller, Varnhagen és Moritz Arndt. A Jakab kapcsán itt most csak megjegyzem, hogy Diderot maga is védekezett a cinizmus kapcsán megfogalmazott ítéletek ellen (Œuvres, éd. Naigeon, XI. k., 333. o. skk.). Téved, aki azt gondolja,
hogy a Mindenmindegy Jakabban Diderot csak cinikus történeteket írna le.
41
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sors gondolata, amit maga Diderot is világossá tesz, amikor fatalizmusról beszél.cxliii
III. Az alsórendű
A fenséges a maga korlátlanságában nagy; hatalmának béklyó nélküli megnyilvánulásában erős; végtelenségének feltétel nélküli
önmeghatározásában fejedelmi. A fejedelmi mivolt egyesíti az abszolút nagyságot az abszolút hatalommal. A fenségesen nagy ellentéte a kicsinyesség, amelyet a lényegéhez szükséges korlátok

La Pommeray asszony tragikus története a fogadósné elmesélésében az egész
könyv csaknem harmadát teszi ki. Schiller ezt a történetet Merkwürdiges Beispiel einer weiblichen Rache (Az asszonyi bosszú egy figyelemreméltó példája)
címmel, fordításban megjelentette a Rheinische Thaliában (1785, I. k., 27. o.
skk.). [Ekkor még nem adták ki németül Diderot művét, Schiller La Pommeray asszony történetéből egy önálló, szabad elbeszélést alkotott – a ford.] Diderot írása – merthogy a mű csak nagyon képletesen nevezhető regénynek –
már a legelején bevezeti témáját, azaz a sorsnak, az események objektív összefüggésének eszméjét.
„Jakab meg azt hajtogatta, hogy a kapitánya csak egyre azt mondta, minden,
ami idelent megesik velünk, jó és rossz, meg vagyon írva odafent.
AZ ÚR: No, ezzel nagyot mondott.
JAKAB: A kapitányom még azt is mondta, hogy minden kilőtt puskagolyó
egy bizonyos címre megy.” Denis Diderot: Mindenmindegy Jakab meg a gazdája. In: uő: Mindenmindegy Jakab meg a gazdája. Rameau unokaöccse.
Ford. Bartócz Ilona. Budapest: Európa, 1960, 5–246. o., itt: 7. o.

298

szűkítenek le; a fenségesen hatalmas ellentéte a gyengeség, amely
az erő lehetséges mértékétől elmarad; a fejedelmi ellentéte az alsórendű, amelyet önmeghatározása szerint véletlenszerű és korlátolt, kicsinyes és egoista motívumok definiálnak. Mindazonáltal
az „alsórendű” olyan kifejezés, amely viszonylagos is; ha azonban
nem összehasonlításképp, hanem pozitívan használjuk, akkor a
tökéletlent, a csekélyt, a közönségest mint olyat jelöli. A német
nyelvben az a szokás alakult ki, hogy megkülönböztetjük az alsórendűt és az alacsonyt, ugyanis az elsőn magát a közönségest, a
másodikon viszont az egyszerűt, a dísztelent, az alacsonyt értjük.
Alsórendű érzületről, alsórendű bánásmódról, alsórendű tettről
stb. beszélünk, viszont a tető, a kunyhó, a rang alacsony lehet. Azelőtt csak az alsórendűt használták. A fejedelmi a maga nyugodt
nagyságában egyedülálló, és mivel nem külsőleg és nem a véletlen
által meghatározott, cselekedeteiben abszolút biztos. Ezért habár
sajátos létezőként a jelenségek világához tartozik, olyan részei is
lehetnek, amelyek kiszolgáltatottak a kívülről érkező támadásoknak; ezáltal szenvedhet, fájdalmat érezhet, viszont belül fenntartja
az önmagával való azonosságot, és miközben mindaz elpusztul,
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ami létezésében mulandó, tudatában marad végtelenségének. Ezzel magyarázható a látszólagos ellentmondás, miszerint a fejedelmi éppen a szenvedésben képes nagyságát és hatalmát a legnagyszerűbben kinyilvánítani. Ezzel szemben az alsórendűség lehet 1. közvetlenül a mindennapi, a szokványos, a triviális; 2. viszonylagosan a változó és alaptalan, a véletlenszerű és az önkényes; 3. nyerseség, amely vagy a szabadságnak egy idegen szükségszerűségből adódó lealacsonyítása, vagy akár az efféle lealacsonyítás megteremtése. Minden ilyen fogalom számos más
szinonimával helyettesíthető, ahogyan fokozati különbségei okán
a fejedelmit is sok más névvel illethetjük: lehet nemes, emelkedett, előkelő, imponáló, grandiózus stb.
a) A szokványos

A szokványos, amennyiben az általános empirikus egzisztenciáját
teszi ki, pusztán ezért még nem rút; ez a minősítés mindössze viszonylagosan illetheti meg, hiszen csak bizonyos körülmények
között válhat rúttá. A fejedelmien fenséges a maga megjelenésében annyiban egyedülálló, amennyiben egy teljes világot foglal

300

magában, hiszen a leibnizi principium indiscernibiliumcxliv szerint
valamennyi egzisztencia, még a legszokványosabb is, abban az értelemben egyedülálló, hogy empirikusan nincsen hozzá fogható.
A fejedelmi mivolt viszont más jelenségekkel összehasonlítva
nemcsak általánosságban empirikusan egyenlőtlen, hanem
olyanformán is egyedülálló, hogy egy adott szférán belül összehasonlíthatatlan marad. Képzeljünk csak el egy hegyláncot, amely
már nagyságánál fogva is fenséges lehet! Viszont ha egy hegygerinc egyik csúcsa messze az éterbe tör, úgy nemcsak általában válik fenségessé, hanem fejedelmien fenségesként jelenik meg, mert
a szörnyű tömegnek egyúttal személyes kifejezést kölcsönöz. A
hold – egyedülállóként a csillagok között – ekképp sugározza fényét lágy fejedelmi mivoltában stb. Példáink a tér területéről származnak, de az idő is fejedelmiként jelenhet meg a térben, ha az
évek végtelen sorát, melyet létrejöttként áll ki, közvetlenül jeleníti
meg. A létrejövés egyben elmúlás is. A korok múltával is változatlanul maradó létrejött az örökkévalóság látszatát ölti, melynek
végtelenségéből ered az idő folyama. A sztyeppeföldön a Holttengertől keletre még mindig ugyanazokon a talapzatokon emel-
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kednek a sziklakapuk, melyek alatt Básán moábi királyai négyezer
évvel ezelőtt átvonultak. Most csak szegény kecskepásztorok haladnak át alattuk, a kapuk viszont ugyanazok. Magától értetődik,
hogy a fenségesként ható tárgynak nagynak és hatalmasnak kell
lennie; kizárólag a tartam nem tenné fenségessé, még akkor sem,
ha évezredeken keresztül változatlanul létezne; Berlin új múzeumábancxlv például kiállítottak egy téglát azok közül, amelyeket a
zsidóknak kellett lefesteniük Egyiptomban. Egy tégla nem lesz
fenséges még az örökkévalóságnak köszönhetően sem. A történelemben a személyek, tettek, események akkor pompáznak teljes
fejedelmi mivoltukban, ha pozitív módon egyedülállók, és egy
teljes nemet, egy teljes világot sűrítenek magukba. Az olyan alakok, mint Mózes, Nagy Sándor, Szókratész fejedelmien fenséges
személyiségek, mert pozitív értelemben egyedülállók. Fejedelmi
nimbuszt kölcsönöz Szókratésznak az, hogy nem menekült el, és
szónoki művészetével nem kívánta megvesztegetni a bírákat, hanem cellájában derűs komolysággal várta a halált – vagyis azt
tette, amit szokványos vágású emberek nem tettek volna. A
moszkvai tűzvész is borzasztóan fejedelmi esemény, mert az oro-
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szok ellenállása világtörténelmileg egyedülálló módon összpontosult ebben a fenséges tűzáldozatban. Amennyiben a személyek
és a tettek nem fejezik ki azt az egyedülállóságot, amelyet az eszme
megerősítő módon hordoz, úgy nem is fejedelmiek; az az egyedülállóság, amelyet negativitása tüntet ki, nem tarthat igényt a
„fejedelmi” minősítésre; ellenkezőleg, a rúthoz sorolható. Commoduscxlvi vagy Heliogabalus például,cxlvii a világ ezen urai erkölcsi
korcsok, akik minél inkább érvényesíteni akarják a fejedelmi mivoltot kisfiús tébolyukban szeszélyesen zsarnokoskodva, annál
jobban eltorzítják; egyedülállók ebbéli torzulásukban, csakhogy
ez az eszeveszett önhittség kolosszális kicsapongásának szomorú
egyedülállósága. Hérosztratosz, amikor az epheszoszi Artemisztemplomba vetette fáklyáját, elérte célját,cxlviii de ez a méltatlan
cselekedet a maga pimasz egyedülállóságában minden fejedelmi
mivolt ellentéte. Természetesen a valódi fejedelmi mivolt egy képmással szemben sokkal egyedülállóbban jelenik meg, amiként a
nyomorúságosan kíváncsi Heródes királlyal szemben Krisztus is
megsemmisítő hallgatásba burkolta fejedelmi mivoltának végtelenségét. Heródes, egy király faggat egy foglyul ejtett, elítélt zsidót
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– emez pedig válaszra sem méltatja; az erkölcstelenné vált árnyékkirály előtt nem nyílnak meg e különben barátságos, szeretetet árasztó ajkak; ez a hallgatás – mily borzasztóan fejedelmi!
A szokványos, ahogy mondtuk, még semmi esetre sem rút.
A fogalomban senki sem mutathat ki ilyesféle szükségszerűséget,
sőt, a szokványos még ha szép nem is, de csinos lehet. Csakhogy
az, ami sok példányban áll rendelkezésre, ami semmilyen vonásával sem tűnik ki, esztétikailag jelentéktelennek mutatkozik. Hiányzik belőle az egyénítés jellegzetessége. A szépnek is a dolgok
általános igazságát kell számunkra ábrázolnia, csakhogy ezt az
egyéni szabadság formájában kell tennie, amely a maga különösségében teszi egyedülállóvá az általános szükségszerűségét. A
szokványos, a mindennapi a megkülönböztetés hiányától válik
semmitmondóvá, unalmassá, közönségessé, és ezzel rútba fordul
át. Félreértések elkerülése végett: nem a szép válik nem széppé, hiszen ez lehetetlen, ám az ismétlés gyakorisága, egy tömeges egzisztencia térnyerése közömbössé teszi, mert egy másik példány
puszta tautológiaként nélkülözi az újdonság vonzerejét. A motívumok használatával minden művészet egy bizonyos körforgás-
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ban kénytelen mozogni. Ennyiben a művészet önnön leleményeinek határaiba ütközik. Ám a dolog fogalmában rejlő ismétlés
nem a művészetnek tett szemrehányás; az a lényeges, hogy a mindig azonos motívumokat az egyénítés révén újként tünteti-e fel.
Idézzük fel például, hogy valamennyi tragikus ütközetet már
számba vettek: Benjamin Constant szerint huszonnyolcnál több
nem lehetséges; ezek tehát, bárhogy fogjon is hozzá a költő, minduntalan felkínálkoznak; ezek jelentik az alkotás etikai korlátját,
csakhogy a költőnek értenie kell ahhoz, hogy a tartalom elkerülhetetlen azonosságát úgy kezelje, hogy az általa választott mégis
újként, egyedülálló esetként tűnjön fel. A felszínes, csupán formális különbséggel dolgozó, puszta ismétlés nem elégít ki bennünket. Érthető annak lehetetlensége, hogy az eszmét és szükségszerűségét megváltoztassuk; a megjelenés vonatkozásában azonban joggal követeljük, hogy a művész máshogyan, meglepő módon ábrázolja. Ha olyan művek alapján, mint amilyen Valentin
Schmidté a romantikus költészetről,cxlix Dunlop The History of
Fictionje (A regényirodalom története),cl von der Hagen középkorról írt kis elbeszélései,cli Wolff a regény történetéről szóló
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írásaclii és hasonlók, arra a belátásra teszünk szert, mely szerint bizonyos anyagok különböző népeknél, korszakokban, nyelvekben
mindig változatlanok maradnak, úgy a költők képzelőereje rendkívül szegényesnek tűnhet; csakhogy ez tévedés, mert a képzelőerő termékenysége és alkotóereje sokkal inkább abban mutatkozik meg, hogy az anyag természetéből fakadó korlátokon belül képes elérni a kivitelezés roppant sokrétűségét. Ha az úr és a szolgáló
közti viszonyt vesszük például, úgy máris látni, hogy meghatározott határok, meghatározott motívumok rejlenek benne. Az úr és
a szolgáló az ókori vígjátékok anyagának nagy részét teszi ki. Úr és
szolgáló: ez a cervantesi Don Quijote formális témája, a diderot-i
Mindenmindegy Jakabé, Boz Pickwick Klubjáé stb. Viszont amennyire különbözők ezeknél a költőknél az urak – Don
Quijote, a gazda és Pickwick úr –, ugyanannyira különböznek
egymástól a szolgálók is, Sancho, Jacques és Samweller. Ebben a
különbözőségben megmarad a motívumok azonossága, mert elválaszthatatlan az általános szituációtól. Ennélfogva az urak,
akárcsak a szolgálók bizonyos családi hasonlósággal rendelkeznek, ám ezen belül – egyéniségüknek köszönhetően – elválaszt-
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hatók egymástól; ebben rejlik a teremtő képzelőerő eredetisége.
Amikor a diderot-i gazda ránéz az órájára, tubákol egyet, és újból
noszogatni kezdi Jakabot, hogy mesélje tovább szerelmi ügyeinek
történetét, akkor ő egyedülálló alak, akinek nembéliségét tekintve
igen, de egyénileg sem Don Quijotéval, sem Pickwick úrral nincs
közös vonása, éppoly kevéssé, mint ahogy nekik ővele. Az utánzás
mint puszta másolás, mint formális, céltalan ismétlés, vagy még
inkább mint plágium bosszant minket, és ingerülten kiáltunk fel,
akárcsak Akhiba rabbi Gutzkow Uriel Acostájában: „Ez mind ismétlődik!” A motívumok megengedett azonosságát úgy különböztethetjük meg a tárgyalásmód elkerülendő azonosságától,
hogy az utóbbit közhelyként jelöljük. Minden művészetnek megvannak a maga közhelyei, ahogyan minden korszaknak is. A közhely az immár ekként ismert, felismert és megpecsételt trivialitás.
Egykor a közhelyes is új és érdekes volt; viszont az ismétlés gyakoriságával elhasználódott, elszellemtelenedett. Ezáltal, amennyiben az újdonság szándékával lép fel, nevetségessé válik. A költészetben azonban nem számítandó közhelynek, ha képanyagként
minduntalan a nagyszabású természeti tárgyakat – napot, ten-
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gert, hegyet, erdőt, virágokat stb. – vagy a görög mítoszokat választják. Mindkettő olyan örök szimbólummá lett, amelyben a
művelt emberiség egyetemes módon fejezi ki magát. Amiként a
természet és az istenek mindig szépek és rejtélyesek, úgy ez a képanyag állandóan átalakítható és megfiatalítható. Vajon Schiller és
Hölderlin nem költötte tovább univerzális szellemben és romantikus lelkesültséggel a görög mítoszokat?
Amikor Lessing a szokványost szembeállítja a nem szokványossal, akkor elsőre semmit sem kifogásolhatunk ezen, mivel ez
a megkülönböztetés csupán lehatároló ítélet.cliii Ám amikor a
szokványost természetesnek nyilvánítja, akkor ebből az következne, hogy a nem szokványos nem lehet természetes.
Ha a költő semmi mást nem visz a színpadra, csak amit az egyszerű természetben talál, úgy semmi mást nem nyújthat a nézők szemének és fülének, mint
azt, amit az ember mindennap lát és hall. De ki látogatja azért a nézőteret, hogy
azzal találkozzon, ami azon kívül is több mint gyakorta fellelhető? A költőnek
tehát szokatlan vonásokat kell belecsempésznie jellemeibe, ha magára akarja
vonni a nézők figyelmét. De mennyiben más a nem szokványos, ha az nem a
természetestől való eltérés?cliv

Itt tehát természetestől való eltérésnek a nem szokványost kellene
jellemeznie. Következésképpen eljutunk a varázslathoz és a cso-
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dához, de a mesterkéltséghez és a természetelleneshez is, hiszen
ezek a természetestől való legerősebb eltérések. Csakhogy Lessing
nem erre gondolt, hanem – mint ahogy az összefüggés is mutatja
– azt kívánta mondani, hogy a művészet még nem művészet, ha
azt a közönséges valóságot képezi le, amellyel szembeállítva minden költészet, minden művészet nem szokványos. A szokványosság szintén nem tévesztendő össze a sokszorosítással. A szép mint
olyan nem tehető változékonnyá sokszorosítással, mert önmagában végtelen; aminthogy nem telhetünk be az ég kékjének, a föld
zöldjének, a tavasz virágainak és a fülemüle énekének élvezetével
sem, amelyért minduntalan hálát adunk. Nemrég a szophoklészi
Antigoné színpadi felújításakor élhettük meg azon halhatatlan
erő igazán emlékezetes példáját, amely változatlanul benne lakozik az igazán szépben. A modern technika egyik legfontosabb
mozzanata abban rejlik, hogy tökéletesedése a képzőművészet
műremekeinek egyre olcsóbb és mégis hű sokszorosításait teszi lehetővé, és ezzel az élvezetet egyre általánosabbá avatja. Az efféle
sokszorosítás eltér a tipikus előképek sótlan reprodukciójától,
amely minden invenciót nélkülözve utánozza a terméketlen
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gyengeséget. Micsoda szokványosság tanúbizonyságai a középkori minne-dalok, amelyek Schillert arra a szarkasztikus kijelentésre késztették, mely szerint tartalmilag másról sem szólnak,
mint a tavasz beköszöntéről, az elmúló télről és a maradandó unalomról; ha a verebek, vélte Schiller, múzsa-almanachot írhatnának, nagyjából ugyanez lenne az eredmény. Így váltak szokványossággá a Petrarca-utánzók szonettjeinek ezrei, a régebbi francia
színjátszás zsarnoktragédiáinak százai, botor gyermekmeséink tucatárui, a lemondásról szóló regényeink hada, korunk német festészetében a gyászoló királyi párok, zsidók, anyák népes csoportja
(Hauserclv Betlehemi gyermekgyilkossága),42 a toggenburgokclvi
stb. Az utánzók gyakran magukat is klasszikus művésznek tartják,

Hauser Betlehemi gyermekgyilkossága csak boldogtalan anyák gyülekezetét
tárja elénk, akik tekintetüket gyermekeik hulláira szegezik, melyekből vér szivárog. E monotónia a szépen festett képnek valami nagy szomorúságot, ha
nem unalmat kölcsönöz. Mennyire másként kezelte az öreg Le Brun ezt a szüzsét! Nála is látni meggyilkolt gyermekeket, gyászoló anyákat, viszont olyan
anyák is láthatók, akik megkísérlik gyermekeik megmentését, akik szembeszegülnek és küzdenek a harcosokkal. Látni, ahogy az anyai szeretet nem könnyíti
meg a szörnyű parancs végrehajtását a lovaikkal az emberek közé ugrató, dárdáikkal a gyermekek felé bökő katonáknak. Ezenfelül egy széles térre látunk
rá. Egy nagy, nyílt térre, híddal a háttérben, melyen katonák és menekülő nők
tolonganak, sokrétű csoportok. Hausernél fegyházszerű lezárása van a képnek.
42
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mert úgy vélik, hajszálpontosan ugyanazt alkotják meg, mint
amit már elismert autoritások létrehoztak. Csakhogy épp az előképekkel való rendkívüli hasonlóság az unalmas bennük, ami el
is távolítja közönségüket, melyet gyakran jogtalanul feddnek
meg. Ha azt, amit nyújtanak, újként hozták volna létre, joggal
tarthatnának igényt a tetszésnyilvánításra; így azonban nem vehetik zokon tőlünk, ha triviálisnak találjuk csinosan faragott, tarkára színezett, helyesen ellenpontozott, csinosra stilizált műveiket. Egy igazi művész, aki szent komolysággal törekszik az eszményre, az eszmét is mindig más formában ábrázolja. A művész
azon igyekezete, hogy minél közelebb kerüljön az eszményhez,
még nem fáraszt minket. Valamennyi alkotása egy újabb oldaláról
nyilatkoztatja ki az ősképet. Petrarca számára a szonettek és a dalok, amelyekben Laurához fűződő szenvedélyét ábrázolta a maga
szépségeivel és viszontagságaival, éppoly kevéssé voltak rossz tautológiák, mint Raffael számára a madonnák, mint Byron számára
a komor hősök, mint Lüszipposz számára az isteni Nagy Sándor
portréoszlopai stb. A középszerűség és főleg a teljes tehetetlenség
előrelépés nélkül, termékeny elmélyültség nélkül ismétli meg a
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már megalkotottat, és ugyanannyira elszellemtelenít minket az általa nem felismert szokványosság révén, mint amennyire az igazi
zseni átszellemít bennünket kompozíciói egyszerű eredetiségével.
Még ha a középszerűségnek bevallatlanul némi sejtelme
van is teljesítményeinek szokványosságáról, mindenféle izgatószerekkel ékesíti fel őket, hogy laposságukat elfedje. Ám alkalmazásuk sikere mindössze abban áll, hogy még jobban érzékelhetővé
válik a koncepció egyhangúsága, a kidolgozás szegénysége. Manapság a költőcskék előszeretettel ringatják magukat hiú ábrándokba azzal, hogy elismerést kapnak szellemességükért. Ámde
mily ritkaság a szellem sokrétű tapasztalat távlatából, hatalmas
harcok mélységéből kinyert, igazi gazdagsága! Mily szokványos
lett ezzel szemben a szemléletnek és reflexiónak, a költészetnek és
filozófiának furcsa keveréke, melynek kusza tarkaságát manapság a szellemesség jelzőjével szokás illetni! Az impotencia most a
dialektikus reflexióban lelt rá arra az eszközre, melynek segítségével egy pillanat erejéig színlelni tudja a teremtő alkotás látszatát.
A korábban mondottak világossá teszik, hogy a szokványos
önmaga bírája lesz, amikor eltúlozva komikussá válik. Csakhogy
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attól a komikumtól, melynek objektíve és önkéntelenül esik áldozatul a szokványos, megkülönböztetendő az a komikum, amelyik
tudatosan parodizálja a szokványos ürességét. Amikor a szokványos a hamis pátosz dagályosságával igyekszik elfedni tartalmának
semmisségét, szándékolatlanul nevetségessé válik. A rút kinevetése ebben az esetben annak elítélésével egyenlő. Amennyiben viszont a tartalma szerint szokványost a fenségesség formájában
vagy – fordítva – az elvárt tartalom szerint fenségest a szokványos
formájában mutatják be, úgy mindkét esetben komikus hatás jön
létre. Az első a travesztia esete, aminthogy a békák a Békaegérharcban a homéroszi hősök nyelvén beszélnek; a második a paródiáé,
aminthogy a magánvalóan fenséges hatalomként értett sors eszményét egy jelentéktelen tárgyra alkalmazzák. Ekképpen gúnyolta fatalista iskolánk eltévelyedéseit Natalis a maga kötöttharisnya-drámájávalclvii és Platen a Gabelben;clviii Adam und Eva
(Ádám és Éva) című írásában Baggesenclix így gúnyolta azt a dagályosságot, amelybe nálunk a vallásos eposz belehanyatlott. Az első
emberpár bizonyosan naivan fenséges témát nyújt. Teológiát és
francia nyelvet tanulni bizonyosan a mai világ nagyon is szokvá-
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nyos foglalatosságai közé tartozik. Baggesennél Ádám tizenkét
óráig teológiát tanul. Éva mindeközben a paradicsomi kertben sétálgat, ahol az állatok igen illedelmesen udvarolnak neki, és hízelgően nyalogatják formás lábát. Kiváltképp finoman viselkedik a
tarkán csillogó kígyó. Különösen azzal kelti fel Éva érdeklődését,
hogy franciául beszél, és sokat tud Párizsról mesélni. Ádámnak,
akivel Éva jópolgári szokás szerint déli tizenkét órakor ebédel, sokáig sejtelme sincs erről a veszedelmes ismeretségről, mígnem egy
kettesben tett sétán véletlenül fel nem bukkan a kígyó stb. Az efféle feldolgozás a protoplasztból mai embereket teremt; amenynyiben azonban mindenfajta szokványossághoz, mint amilyen a
teológia tanulmányozása, az ebéd déli tizenkét órakor, a francia
nyelvtanulás és egy emésztést elősegítő séta, hozzávesszük a paradicsomi állapotok fantasztikus előfeltételeit, melyben az állatok
viszály nélkül élnek egymás mellett, és melyben beszélő kígyóval
találkozni, úgy egy különösen gyönyörködtető ellentmondás jön
létre, amely a költőnek értelemgazdag szatirikus vonások megrajzolására ad alkalmat. Ezek közül nem az egyik legrosszabb, hogy
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a kígyó Évácska ártatlan fantáziáját párizsi történetekkel mérgezi
meg, és csábítóvá teszi számára ezt a bábeli nyelvet.
A szokványos azáltal is komikusba fordítható, hogy önmaga ellen irányuló iróniával tárgyalják. Már korábban utaltunk
rá, hogy amit mint esztétikailag szokványost kerülünk, reális módon nagyon is fontosnak bizonyulhat. Nem válik-e láthatóvá
benne az a szükségszerűség, amelynek mindannyian alá vagyunk
vetve? Vajon ez nem az az elem, amelyben a fejedelem a koldussal
találkozik? Nem kell-e mindannyiunknak ennie és innia, aludnia
és emésztenie? Nem kell-e mindannyiunknak dolgoznia, legalább
a semmittevésünkön? Nem kell-e gyermekeknek megszületniük?
Megszüntetheti-e egy császárné rendeletileg a szülési fájdalmakat? Nemde mindannyian megbetegedhetünk, még a gazdagság
és műveltség ellenére is? Nemde mindannyiunknak meg kell végül halnia? Nemde ennélfogva a mindennapiság csakugyan nagyon komoly és tiszteletre méltó? Vajon nem a mindennapi állapotok szilárdítják meg a történelem epikus elemét? Amennyiben
a művészet erről az oldaláról ragadja meg őket, úgy mindenféle
közönségességet eltüntet belőlük. És valóban: a szobrászat, a fes-
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tészet és a költészet az istenek alvását, az emberek munkáját, a közös étkezést, menyegzőt, születést és halált pozitív és univerzális
jelentésük nemességében ábrázolja. Emlékezzünk arra, hogy a
harcos Akhilleusz pajzsán Homérosz miként dolgoztatta ki Héphaisztosszal a seregszemlék ciklusát és a béke ünnepeit; emlékezzünk Hésziodosz Munkák és napokjára; emlékezzünk az idillre, a
társadalmi, a szkolikusclx költészetre; emlékezzünk arra, hogyan
mutatja be naiv derűvel az ókori dombormű, az ókori vázafestészet, a pompeji falfestészet a szokványos állapotokat; ahogyan a
keresztény költészet, szobrászat és festészet a pátriárkák és Krisztus történetéből formázta meg az emberi lét minden szokványos
eseményét a maga eszmei értéke szerint, úgy ismerhetjük fel, mily
nagy teret foglal el a művészetben a teljességgel affirmatív jelleggel rendelkező szokványos. A világ életének epikus elemei a maguk végtelen gyakorlati fontosságával egyben mindennapiak is, és
az ember természettől való függőségét is elárulják, állandó visszatérésükben pedig létünknek azt az unalmát is magukban foglalják, hogy szakadatlanul ennünk és innunk, dolgoznunk és aludnunk kell, szülnünk és meghalnunk – ám éppen ezért már lehe-
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letnyi iróniát is magukban rejtenek. Elég, ha a művészet csupán a
természettel való összefüggésünk, a végességhez való kötöttségünk mozzanatát emeli ki belőlük élesebben, egy pillanat alatt
kész is a komikum. Egyúttal egy zsánerkép is létrejön, de olyan,
amely megmosolyogtató, mert a szabadságot természetes korlátozottságában tárja elénk. A nagy totalitásban csak egy mozzanat az
egyes állapot; bármilyen kielégülést biztosítson is egy állapot viszonylagosan és pillanatnyilag, az általános összefüggésben fel kell
oldódnia; az átmenetre való utalás lesz az állapot ironizálása.
Anélkül, hogy epikus értelemben komoly és méltóságteljes lenne,
és anélkül, hogy ironikus értelemben komikus lenne, a pittoreszk
és a poétikus zsánerkép-jelleg közönségessé és unalmassá válik.
Mai zsánerfestészetünknek valószínűleg ajánlatos lenne megfogadnia Lessing komikus költőkhöz intézett tanácsát, miszerint a
tiszta, nyers, mindennapi jellegtől való eltéréssel kell megszabadulni a szokványostól, mert a mindennapi jelleg révén születtek
meg legkorlátozottabb empirikus állapotaink teljesen ötlettelen
ábrázolásai, szakácsnők, gyümölcsöskofák, iskolásgyerekek, harisnyát stoppoló anyák, csizmát foltozó cipészek, hálóingben medi-
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táló lelkipásztorok, kocsmákban lebzselő mihasznák stb. túlságosan hű, sem a legcsekélyebb eszményi megdicsőülést, sem egy csipet viccet nem tartalmazó képei. Mivel mi, németek nem rendelkezünk nagy közös történelemmel, sem pedig egységes, egetverő
lelkesedéssel, érthető, hogy művészetünk miért van ily nagy zavarban a méltóságteljes tárgyakkal szemben, és miért lesz ily könynyen áldozata a szokványossal űzött legostobább játszadozásnak
és nyűglődésnek. Hegel és Hotho43 joggal emelte ki a zsánerfesté[Georg Wilhelm Friedrich] Hegel: Esztétikai előadások, III. k. Ford. Szemere Samu. Budapest: Akadémiai, 1956, 100. o.: „Ennélfogva nem közönséges érzelmeket és szenvedélyeket látunk magunk előtt, hanem azt a parasztit és
természethez közelit az alsóbb rendekben, amely vidám, dévaj, komikus Ebben a gondtalan, pajkos vidámságban rejlik itt az eszményi mozzanat: az élet
vasárnapja ez, amely mindent kiegyenlít és minden rosszaságot eltávolít; olyan
emberek, akik egész szívükből jókedvűek, nem lehetnek teljesen rosszak és alávalók. Ebben a tekintetben nem mindegy, hogy a gonoszság csak pillanatnyilag, vagy pedig egy jellem alapvonásaként jelenik-e meg. A németalföldieknél
a komikus megszünteti a gonoszt a szituációban, s számunkra nyomban világossá válik, hogy a jellemek még valami más is lehetnek, mint amik abban a
pillanatban, amikor előttünk állnak. Az ilyen derű és komikum e festmények
felbecsülhetetlen értékéhez tartozik. Ha ellenben efféle mai képek akarnak pikánsak lenni, akkor rendszerint valami belsőleg közönséges, rossz és gonosz
dolgot ábrázolnak, kibékítő komikum nélkül. Egy mérges asszony pl. szidja
részeg férjét a kocsmában, méghozzá elég csípősen; itt aztán, mint egyszer már
korábban említettem, csak az tűnik ki, hogy a férj korhely fickó, a nő pedig
dühöngő vénasszony.” [Heinrich Gustav] Hotho: Geschichte der deutschen
und niederländischen Malerei [A német és a németalföldi festészet története].
43
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szettel kapcsolatban, hogy a tárgyak jelentéktelensége teszi igazán
bájossá a ragyogó bemutatást, csakhogy igazságtalanok lennénk
ezekkel a filozófusokkal, ha a németalföldi iskolában uralkodó
műfaj iránti lelkesedésüket arra vonatkozó beleegyezésként értenénk, hogy az empirikus valóság puszta lenyomata is elegendő lehetett számukra, és hogy az eszményi kompozíciók a maguk részletességével nem kedveznének a virtuóz technika megcsillantása
számára. Egy ilyen általános előítéletté tett képzet teljességgel lerombolná a nemzet műértését, mert elvárná, hogy a korlátoltságot mint a dolgok netovábbját tiszteljük, hogy lapos kedélyességben, idillikus bódultságban tompuljunk el, és egyre inkább képtelenné tenne minket az élet ama valódi fájdalmának megértésére,
melynek érzése és ismerete nélkül nem létezhet az igaz derű ünnepélyessége sem. Az eszményiség hiánya, a tartalom trivialitása
valamennyi művészetben a részletek sokaságához vezet, melyek

Berlin, 1842, I. k., 137. o. sk.: „A művész, aki e közönséges hétköznapiság és
érdektelen látszat körére akarna összpontosítani, és ebből kívánná egyedüli
normáját kölcsönözni s erőszakosan ebből akarná meríteni lealacsonyító lelkesedésének bátorságát, a formális jártasság legmagasabb fokán sem tenne mást,
mint hogy egészén elhagyja a művészet szféráját.”
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cicomáját már költészetnek tartják; mértéktelen időt töltenek a
szokványosban, mert semmi felett sem akarnak átsiklani, és a
rossz teljességre való hajlam miatt beköszönt a legrémítőbb unalom. Voltaire tudvalevően azt mondta, hogy minden műfaj jó és
engedélyezett, hors le genre ennuyeux;clxi viszont ezt is mondta: le
secret, d’être ennuyant, c’est de tout dire.clxii Nem szabad csodálkoznunk, hogy ezekben a korszakokban éppen a magasabb rendű jellemek, a törekvő elmék – undorodva attól a bálványimádástól,
amelyet a közönségessel és szokványossal űznek – ismét eltúlozzák az iróniát a végessel szemben, és hol a frivolitásba, hol az ájtatosságba, hol az őrületbe hanyatlanak. Az igazi művész tehát a
szokványost vagy úgy ábrázolja, hogy annak pozitív jogosultságát
a világ általános menetének szükséges formájaként helyezi előtérbe, vagy úgy, hogy egy állapot korlátoltságát egyúttal az ezt
meghaladó szabadságba reflektálja ironikusan, vagy úgy, hogy
közvetlenül a komikusba fordítja. Miért váltak oly híressé Murilloclxiii koldusgyermekei? Mert nem restellik nyomorúságukat, és
mert rongyaikból ama lélek derűje pillant ránk, amely minden
külsődleges ínség gondjától mentesült. Murillo létezésük affir-
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matív oldalát ragadta meg. Mi által tett szert Biardclxiv oly nagy
hírnévre? Mert előtérbe helyezi a szokványosban rejlő ironikus
mozzanatot. Híres Mutatványosai ma a szakadó eső miatt hiába
várnak nézőkre.clxv A viaszfigurákat megvilágító fény, melyek között még néhány olümposzi istenség is felbukkan, hiába ég. A társulat elöljárói egy csavaros észjárású, tapasztalt öreg köré gyűlve
alaposan meggyőződnek a kassza ürességéről. A viaszfigurák magyarázója, pálcával a hóna alatt, bosszúsan pillant ki a komor utcára, melyen esernyőt tartó emberek árnyékszerűen suhannak
tova. Látni a társulat tagjain, hogy sokat tapasztaltakként, a szemfényvesztést megszokva, éhségen edződve bár egyhamar nem lesznek kedveszegettek, de az állapotok pillanatnyilag felettébb vigasztalanok. Ámde ott elöl, a padlón, mi az a kedves jelenség? Egy
fiatal lányka fiús öltözékben, egy hegedűvel foglalatoskodván, az
őt körülvevő mindennemű nyomortól érintetlenül ül. Osztozik
ebben a nyomorban, rosszul és keveset eszik-iszik, didereg vékonyka ruházatában, de a művészetért szereti a művészetet. Ez a
fekete haj, ezek a vágyakozó vonások, ezek a tüzes pillantások kezeskednek a zseniért, és minden szokványosságból kiragadnak
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minket. A düsseldorfi festők közül Hasencleverclxvi komikumát
érdemes kiemelnünk; Táncórája, Festőműterme, Teatársasága,
Jobs mint éjjeliőr című munkája, mily finom képek!
A régiek a megalographiával mint az istenek és héroszok
festészetével állították szembe a rhyparographiátclxvii – amely
rhypographiaként, vagy, amint Th. Welkerclxviii véli, rhopographiaként is ismeretes –, mert a koszos a szokványossal és az alantassal
is összefügg. W. Gringmuth egy külön értekezésben,44 Hettner
pedig a Vorschule der Kunstclxix egyik bekezdésében vállalkozott
eme antik zsánerfestészet közelebbi bemutatására. A ránk maradt
képekből láthatjuk, hogy eleink ide sorolták az amoretteket, akik

W[illibald] Gringmuth: De Rhyparographia. Disputatio philosophica. Pozsony, 1838, 8. o. Ennek a szorgos kéz által írt és érdekes tanulmánynak
ugyanaz lett a sorsa, mint a legtöbb akadémiai disszertációnak: ismeretlen és
említés nélkül maradt. A bevezetőben Gringmuth összegyűjtötte a rút különböző meghatározásait; a maga részéről meglehetősen közel áll Weiße álláspontjához, de egyáltalán nem jut el a komikumhoz, és elmélkedését Goethe következő verssoraival zárja:
„Legyen még a gyűlöletben
gyakorlott a költő végül,
ami csúnya, tűrhetetlen,
azzal verse sose békül.”
(Johann Wolfgang von Goethe: Elemek. Ford. Vas István. In: uő: Versek.
Goethe válogatott művei. Budapest: Európa, 1982, 440–441. o., itt: 441. o.)
44
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fegyverekkel megrakodva hurcolkodnak, a cipészműhelyeket, a
festegető törpéket, a tyúkokkal és darvakkal harcoló pigmeusokat, és a gyümölcsöket, edényeket és madarakat ábrázoló csendéleteket.
b) A véletlen és az önkényes

A közönséges a maga korlátozottságában éppoly szokványos,
mint amennyire a fenséges fejedelmi a maga egyedülálló mivoltában. Az egyedül önmaga által meghatározott, teremtő természetéből fakadóan a fejedelmi bár hirtelen cselekedhet, ám sohasem
véletlenszerűen, és noha tettei szabadok, mégsem önkényesek.
Mózes a sivatagban pálcájával ráüt egy sziklára, és hirtelen élő víz
fakad a száraz kőből. Ez a fejedelmi cselekedet nem véletlen, és
nem is önkényes; nem véletlen, mert Mózes a nép Isten által küldött vezetője, akinek tehát népéről kell gondoskodnia; nem önkényes, mert a nép már közel állt a pusztuláshoz. A fejedelmi tett
abszolút biztos önmagában mint teremtő tettben, és különösebb
külső közvetítés nélkül éri el célját, alapvetően a puszta akarat
egyszerű aktusa révén. A vatikáni Apolló elűzte a szörnyeket a
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templomfalaktól – akár Püthón volt az, akár az Erinnüszök.
Noha íját még kezében tartja, testtartása és arckifejezése egyértelműen megmutatja, hogy ő, a mindenható isten, már eleve biztos
volt tettének sikerében. Meg akarja ölni a szörnyet, és ezt meg is
teszi. Semmiféle kétség, megingás, tétovázás nem merülhet fel egy
lényben, amely igényt támaszt a fejedelmi mivoltra. Ha tettében
valamilyen véletlen vagy önkény áldozata lesz a fejedelmi mivolt,
rúttá válik. Tettének fesztelennek, e könnyedségében mégis szükségesnek kell lennie az adott helyen és időben, ezzel szemben egy
úgynevezett deus ex machina és minden hozzá hasonló nem kelt
fejedelmi benyomást. – Ha egy létező, melynek fejedelminek kellene lennie, tettével nem éri el azt, ami szándékában állt, akkor
ellentmond az esetében előfeltételezett magabiztosságnak, és
rúttá vagy komikussá válik. Képzeljünk el egy oroszlánt, amely
lesből támad egy gazellára, de ugrásában túltesz önmagán, s így
átugrik felette, míg a gazella elmenekül alatta – az állatok királya
nevetségessé válik. Tette formáját tekintve a fejedelminek nem
szabad sietősen eljárnia, mert autonómiájának ünnepélyesen kell
megjelennie. A belsejében rejlő abszolút magabiztosságnak a
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külső megjelenés nyugalmában és kimértségében kell megnyilvánulnia. A fák fejedelmi módon mozgatják koronájukat, ha lassan
hajlonganak; egy hang ünnepélyes, ha önmagát akasztja meg, és
megfelelő szünetekkel újra megtöri a csendet; egy lépés ünnepélyes, ha – mivel a járás felfüggesztett esés – a lábat hátulról helyezi
előre, mintsem hogy elölről leejtse. Ekképp rút lesz minden mozgás, amely azt az egyént, amelynek fejedelminek kellene lennie,
nyugtalan, sietős, ide-oda ráncigált egyénként engedi láttatni, hiszen e mozgás ellentmond a fejedelmi mivolt lényegeként értett
feltétlen magabiztosságnak. A fejedelmi nyelvének rövidnek, tömörnek, örökérvényűnek és mértékletesnek kell lennie. Szavak
tömkelege, korlátozó fordulatok nem illenek hozzá; sokkal inkább a tréfával űzött, humoros játék, mert a játékban a valamin
való uralkodás mutatkozik meg. Egy élénken mozgó, botladozó,
dübörgő fejedelem, aki nem mestere az affektusainak, és a viselkedésében elárulja, hogy nem emelkedik felül a közönséges embert nyugtalanító zavaron, azonnal nevetségessé válik.
A fejedelmi mivolt reflexió nélküli, önmagával megelégedő
tevékenységével szemben a közönségességet a véletlenszerűség és
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az önkény jellemzi. Magában véve a véletlen kevésbé közönséges,
mint az önkényes. Mint olyanok még nem rútak; akkor válnak
csak azzá, ha a szükségszerűség és a szabadság helyére kerülnek. A
szépség tartalma nem a kényszer, hanem a szükségszerűség, és
nem a törvénytelenség, hanem a szabadság. A szabadság szükségszerűsége a szépség lelke, és mind a véletlent, mind az önkényt
csak tragikusan vagy nevetségesen tudja alkalmazni. Ha a szükségszerűség a szabadság megjelenésével összefüggésben hóborttá
válik, úgy a sors véletlen és önkényes lesz, miközben önmagából
objektívan adódó határként, amely gátat szab a véletlen és az önkény csapongásának, fejedelminek hat. Az úgynevezett véletlen a
tragikus fejlődés számára csak egy forma, amellyel az abszolút
szükségszerűség leplezi magát. Tulajdonképpen a sors nem csupán egy határt fejez ki, hanem azt a határt, amelyet a szabadság
lényege által szükségszerűként ismerünk el. Ebből a szempontból
az ellentétek – ahogyan az antik, fatalista tragédiák ütközetei –
morális természetűek, még akkor is, ha hiányuk nem etikai ellentétként van jelen, hanem morálisan akaratlan cselekedetként,
melynek alapja isteni eredetű. Ám a bűnt, amely a mi szellemisé-
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günk szerint nem morális, a régi tragédiák mégis elismerik, amit
az ismert szophoklészi verssorok is oly felülmúlhatatlanul fejeznek ki:
ἀλλ᾽ εἰ μὲν οὖν τάδ᾽ ἐστὶν ἐν θεοῖς καλά,
παθόντες ἂν ξυγγνοῖμεν ἡμαϱτηκότεςclxx

A komikum számára természetesen a véletlen ugyanúgy az abszolút ösztönző elem, mint az önkényes, mert csak ő képes arra, hogy
a rossz véletlen és a rossz önkény rútságát a szubjektív mértéktelenség által parodizálja. Ez a bizarr, a barokk, a groteszk és a burleszk, amelyekben a véletlen és az önkényes a rútságtól a nevetséges átszellemüléséig emelkedik. Ezek a formák nem ideális értelemben szépek; mindegyikben létezik egy bizonyos rútság, de
mindegyikben megvan a lehetőség, hogy átlépjen a magasabb komikumba.
A bizarr a kedély makacssága. A szó az olasz bizza szóból
ered, amely dühöt vagy rosszindulatot is jelent. Mivel a rosszindulat valami egyedi, így aztán a különösre, furcsára kezdték alkalmazni, amelynek megteremtésében közreműködik a kedély. Ha
figyelembe vesszük, hogy a szép az ideális ábrázolására törekszik,
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akkor nem várhatjuk el, hogy a bizarr szép legyen. Inkább a nevetséges felé hajlik, vagyis különleges tartalmán keresztül csak olykor tisztán az. A bizarr túlzásba viszi az individualizációt úgy,
hogy rútnak tűnik, vagy legalábbis érinti a rútat. Azt köti össze a
kedélyben, amit az ember szétválaszt, és szétválasztja, amit az ember össze szokott kötni. Az angol spleen gazdag a bizarr ötletekben. Állapotos nőknek, fejlődésben lévő lányoknak gyakran vannak bizarr vágyaik, például dohányozni szeretnének. Hipochonderek szenvednek bizarr képzetekben. A szerelem vágyként szintén bizarr tettekre sarkall, aminek köszönhetően a toulouse-i trubadúr Peire Vidalclxxi különösen emlékezetes marad. Szentimentális butaságaival rokoníthatók a német minnesängerek közül az
Ulrich von Lichtenstein-félék.45 Az építészetben és a szobrászatban még kevéssé tud érvényesülni a bizarr, mert ezen művészetek
anyagainak komolysága és sajátossága korlátozza kicsapongásait.
A festészetben már döntő szerepet játszik, nevezetesen a teljesen

Peire Vidalról ld. Fr[iedrich Christian] Diez: Leben und Werke der Troubadours [A trubadúrok élete és művei]. Zwickau, 1829, 149. o. skk.
Li[e]chtenstein őrültségei kellőképp ismertek a Frauendienst (Asszonyok
szolgálatában) című műve nyomán.
45
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egyedi színárnyalatok által. A zenében a bizarr természetesen tetszés szerint áthelyezheti metamorfózisainak megmagyarázhatatlanságát a hangok puha, engedékeny, nem meghatározott–meghatározott elemeibe: néhány csodaszép zenei alkotás név szerint
is capriccio. Végül pedig a költészetben magától értetődik a bizarrban rejlő meghatározatlanság sokrétű ábrázolása. Shakespeare a
bizarrt ragyogó dicsőséggel ruházta fel néhány vígjátékában. A
francia kortársak közül Balzac művészete emelkedik ki a bizarr
idealizálásával. Írt például egy regényt, amely a swedenborgianizmustclxxii jeleníti meg. A hősnő a maga angyali természete miatt a
férfiak számára hajadonnak, Seraphitának, a nők számára fiatalembernek, Seraphitusnak tűnik. Ez a pszichológiai hermafroditizmus csakis bizarr szituációkhoz vezet. Napjaink német szerzői
közül pedig Gutzkownak van kiváló tehetsége a bizarr karakterek
és szituációk kitalálásához. Mahaguru, Wally, Seraphine, Nero,
Madagaszkár hercege, Blasedow, Hackert a Ritter vom Geiste (A
szellem lovagjai) című művéből a legszorosabb értelemben véve
bizarr, és mind a fenségest, mind a nevetségest érinti. A holdkóros, rútlelkületű, igencsak rosszindulatú titkosrendőr Hackert
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alakjában a bizarrt a legalkalmasabb módon ábrázolta. A Prinz
vom Madagaskarban (Madagaszkár hercege) a bizarr főképp a
szituációkban rejlik. Milyen bizarr helyzet, hogy a herceget az
alattvalók fogják el, és rabszolgaként adják el! A bizarra való hajlam fő összetevő Gutzkow kisebb elbeszéléseiben csakúgy, mint
ama kanári csodálatosan elbeszélt történetében, amely különös
módon a saját tükörképébe lesz szerelmes, és belehal a képmásának valótlansága miatt érzett melankóliába. Még az olyan jellemképek is kiválóan sikerültek Gutzkownak, mint amilyen Schottky
portréja, amelyhez hasonlatos csak Laube Schall-portréja lehet.
A bizarrt kiélezett kalandossága, fantasztikus mozgékonysága teszi a szokványos iróniájává, és ebben az irányban még a kacér keresettséget is érintheti. Hogy mily könnyen fordulhat át
mindez a határozott rútságba, olykor Tiecknél látjuk, aki különösen gazdag az igazán bizarr alakokban. Az Eigensinn und Laune
(Makacsság és szeszély) című novellában a hősnő, Emmeline egy
bordélyház úrnőjeként lép színre. Ez a szeszély rút, és a költő átsiklik a szeszélyt kiváltó okon, miközben Emmeline különös eltévelyedéseit olyan összefüggésben ábrázolja, amely valamelyest kö-
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vethetővé teszi a nő tetteit. Érthető, hogy Emmeline feleségül
ment egy kocsishoz, teherbe esett egy gátlástalan kereskedőtől,
hozzáment egy gazdag arisztokratához, megszökött egy tiszttel,
akiben mégiscsak Martint, a kocsist fedezte fel – de muszáj volt
olyan mélyre süllyeszteni, hogy a prostitúció mesterségét űzze,
egy mesterséget, amelyet nem csupán magáért, hanem a legocsmányabb módon, egy bordélyház vezetőjeként űz? Ez a kimenetel több, mint bizarr. Emmeline eddig makacsnak és szeszélyesnek mutatkozott, de nem ilyen felháborítóan közönségesnek. –
A bizarrtól nehéz megkülönböztetni a barokkot, de nyugodtan
mondhatjuk, hogy ez abban áll, hogy a szokványosnak, a véletlennek és az önkényesnek a forma rendkívülisége révén adunk jelentést. A szó egy ismert záróformulából származik, amely a barocco
nevet kapta; mások szerint „ferdét” jelentett, és olyan bemélyedéssel készült képkeretek elnevezéséből származtatható, amelyek
srég felülettel kapcsolódnak a képhez vagy a tükörhöz, és amelyeket mind a mai napig barokk keretnek nevezünk. De nem lehet,
hogy a baróból származik, amely a latinban buta embert, az olaszban hamis játékost, gazfickót jelöl? Nem lehet, hogy a barokk a
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hamis játék fogalmát átvitte a véletlennel való játékra? Benne rejlik az önmagát túllicitáló önkényesség bizonyos pimaszsága és gorombasága, amely gyakran átfordulhat a komikusba, de a kegyetlenbe és a nyomasztóba is, ahogyan ezt a népek büntetéseiben is
megtaláljuk, amelyek gyakran ugyanolyan brutálisak voltak, mint
barokk jellegűek – és sajnos még most is azok. Egy bizonyos szír
pasa nyilvánvalóan nagyon barokkos kedvtelést lelt abban, hogy
a bűnözők arcát késsel, saját kezűleg művésziesen dolgozza meg
annak érdekében, hogy az orrot, a fület és a szájat neki tetszőre
formálja. Eugène Sue értett ahhoz, hogy a barokkot olykor nagy
szellemességgel, de mindig az iszonytató oldala felől ábrázolja. A
Mathilde-ben, legtökéletesebb regényében, nagyon karakteresen
jelenítette meg Maran kisasszony mély rosszindulatúságát a szereplő bizarr szeszélyeinek és barokkos szófordulatainak segítségével. Eme sátáni személy önkényessége ugyanis bizonyos szavak
megalkotásában szintén kifejeződik, amelyek csak az ő szótárában
találhatók meg, mint például, ha valamit nagyon figyelemreméltónak talál, akkor azt mondja: c’est pharamineux!clxxiii
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A barokknak csakúgy, mint a bizarrnak rokona a groteszk,
ám egy egyéni paradoxon el is választja tőlük. Nevét az olasz nyelvben – bár már régóta jelen volt minden komikumban – Cellini
korában az arany és ezüst megmunkálásának egy sajátos fajtájáról
kapta, amelynél különböző anyagokat különös keverékbe gyúrtak össze; a jelentés aztán áttevődött arra a kacifántos eljárásra,
melynek során színes kövekkel, korallokkal, kagylókkal, ércekkel,
mohákkal borítottak be barlangokat, kertcsarnokokat, medencéket és más hasonlókat. Erről a tarka keverékről szállt át a név minden olyan formára, amelyben a kiszámíthatatlan kacskaringósság
és a váratlan ugrások különös zűrzavara leköti, de meg is zavarja
figyelmünket. Ezután már a táncosokat is, akik a legcsodálatosabban nyakatekert mozdulataikkal elfeledtetik velünk, hogy vannak
csontjaik, groteszktáncosoknak kezdték nevezni. A lábterpeszek,
a mérlegek, a bölcsők, a forgások, a békaugrások, a hason csúszások valóban szépek, s nem komikusak; de olyan önkényességként,
amely minden törvényt kigúnyolni látszik, groteszkek. Flögel a
Geschichte der komischen Literatur (A komikus irodalom története) folytatásaként hátrahagyott egy szöveggyűjteményt, ame-
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lyet 1788-ban Geschichte des Groteskkomischen (A groteszkkomikum története) címmel adtak ki. Ebben a történetírói munkában
a görög szatírjátéktól kezdve főként a paprikajancsival, a bábjátékokkal, a bolondünnepekkel és a piperkőc társulatokkal foglalkozik, és a groteszkkomikumon különösen az alantas komikumot
érti, kiváltképp, amikor az átfordul a durvába, az erkölcstelenbe
és a nyersbe. Möser már 1761-ben megírta a Harlequin oder die
Verteidigung des Groteskkomischen (Harlekin, avagy a groteszkkomikum védelmében) című művét, amelyben a fogalmat Riccoboni nyomán főként az itáliai maszkok példájával magyarázta.
Ő is azonos értelemben használta az alantas komikummal, a
durva viccekkel és a kétértelmű célozgatásokkal. Ugyanakkor
meglehetősen szelíd maradt a Heirat Harlequins oder die Tugend
auf der Schaubühne (Harlekin házassága, avagy erényesség a színpadon; a berlini 1843-as összkiadásban, 9. rész, 107. o. skk.) című
művében. A groteszk sok esetben gyermeki ízlés és halandzsaesztétika.
A bizarr, a barokk és a groteszk átalakulhat burleszkké. A
burla olaszul és spanyolul gúnyt jelent. A burleszk modor Itáliá-
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ból került Franciaországba, és itt főként Scarronclxxiv Aeneas-travesztiáinak köszönhetően terjedt el olyannyira, hogy rövid verssorai egyszerűen burleszkként kezdtek élni a köztudatban, sőt
Krisztus történetét is teljes komolysággal, de – ahogy a cím is mutatja46 – burleszk versekben dolgozták fel. A burleszk az önkényesség parodisztikus bősége, amely különösen alkalmas derűs
karikatúrák megrajzolására. Ezért jelenti a burleszk az olasz álarcos játékok és a hozzájuk hasonló komikum lelkét. A némajáték,
amelyet a roncsolt aczioniból származtatva lazzinak nevezünk, a
burleszkhez tartozik, mint tulajdonképpeni klasszikus ábrázolása. A teremtő féktelenségnek a maga bolondos, friss szellemiségével kell megalkotnia ezeket a leírhatatlan gesztusokat, hajlításokat, ugrásokat, sületlen mozdulatokat és grimaszokat, amelyek

A groteszk kapcsán még az is felidézendő, hogy annak eredetét Lessing az
egyiptomi nyelvből vezeti le egy rövid értekezésében. Ám eredete önmagában
véve a dolgok természetében nyugszik. Éppen olyan jól lehetne a kínaiból vagy
az indiaiból származtatni. A szövegben idézett könyv címe La passion de notre
seigneur J. C. en vers burlesques (Urunk Jézus Krisztus passiója burleszk versekben), és 1649-ben jelent meg. Ez a könyv poétikai szempontból rossz, szerzője
viszont egészen komolynak szánta, nem pedig valami parodisztikusnak. A
burleszk sorok csupán egy könyvkereskedői fortély volt a jobb értékesítés reményében.
46
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csakis mozgásuk pillanatában és a környezetükkel kontrasztban
válnak érdekessé. A mai komikus vaudeville-benclxxv finomabb
létmódot nyert a burleszk. A franciák ugyanis az angolok parodizálásával a burleszk lelemények végtelen tárházára tettek szert,
mint például a Sport und Turf (Sport és lóverseny) című vaudeville-ben. De parodisztikus jellege okán a franciák egyébként is
igen kedvelik, és színészeiknél megfigyelhető, hogy egy-egy szerepben mennyire jól megtalálják és mennyire jól ki tudják bontakoztatni a burleszket. Vegyünk például egy vaudeville-t, az Ehrgeiz in der Küche (Becsvágy a konyhában) című darabot, amelyben a szakácsot, Vatelt alakítva Seydelmann oly nagy klasszikussá
vált, s mely szerep a színész burleszk mimikát és gesztikulációt
megteremtő kedve nélkül csak a fele lenne annak, mint aminek
lennie kellene. Vatel egy félresikerült puding miatt meg akarja
magát ölni egy konyhakéssel. A konyhaművészet becsülete, ősei
becsülete parancsolja ezt neki. A jelenet nagyszerű, ha a nagy tragédia pátoszának burleszk paródiájaként kerül színre. A fehér köpenyes, séfsapkás, jól megtermett Vatel a konyhakést lóbálva tart
megindító beszédet, melynek hallatán majdnem megfulladunk a
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nevetéstől – már amennyiben a színész zsenialitása uralkodni tud
a burleszken. Ilyesmit előírni nem lehet. A Les vieux péchés (A régi
bűnök) című vaudeville-ben egy egykori párizsi táncmestert
látni, aki megváltoztatott néven, gazdag nyugdíjasként vonul
vissza egy vidéki városkába, majd polgártársai elismerését és bizalmát elnyerve végül polgármesterré nevezik ki. De amint ez a kiváló ember indulatossá válik, önkéntelenül szimbolikus táncmozdulatokat tesz, s így a hivatali méltóság és a balett frivol átkötései roppant burleszk módon mondanak ellent egymásnak.
Csak a színész kedélye, csak az ő burleszk kelleme teheti lehetővé,
hogy ez az ellentmondás ne váljon elviselhetetlenül rúttá. Vagy
idézzük fel azt a vaudeville-t, amelyben egy öreg nyugdíjas Fanny
Elsslerclxxvi nyomába ered, és a vendégházban, a reggeli mosakodás
közben a hölgy közelségének tudatától elvarázsolva és gyengéd
emlékeiben elmerülve, borbélykendővel a nyaka körül s kezében
a szakállnyíróval – a legocsmányabb, de egyúttal legnevetségesebb
módon – utánozza a szeretetreméltó táncosnő kecsesen csábító
cachucha táncát.
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Ilyen a burleszk. Bár ezt szemléltetve belevesztünk a drámairodalomba, észben kell tartanunk, hogy mindez csak azért történhetett meg, mert a drámák teszik lehetővé a burleszk energia
legmagasabb fokát, s nem azért, mert más művészeti műfajban
nem volna lehetséges a burleszk. A költészet ráadásul olyan közhelyes eszközökkel is rendelkezik, amelyek megteremtik a burleszket, mint például a kínrímek, a nyelvkeverés, a zsargon, amelyekről már egy másik alkalommal beszéltünk.47 Miben is áll ekkor az
esztétikailag megengedett? Nyilvánvalóan abban, hogy amit önmagában rútként kellene elítélnünk, a szabadság derűs játékaként
érvényesül, és az önkényesség tudatos mértéktelensége révén átfordítja a rútat a nevetségesbe. Egy helytelen rímet például senki
sem talál szépnek. A kínrím azért torzítja el a szót, hogy helyesen
rímelővé tegye. A nyelv ezen megerőszakolása sem szép; ám nevetnünk kell, mivel abból a szabadságból ered, amelyet a nyelv

A bohózatok – minden korban és minden népnél – nagy hasznát vették
ezeknek az eszközöknek. Egy bizonyos esztétikai előkelősködés megvető sajnálattal nézi le a bohózatokat, miközben ugyanolyan létjogosultságuk van, mint
az úgynevezett finom vagy magasrendű komikumnak, amely ugyanakkor nálunk már olyannyira kifinomulttá vált, hogy helyesebb lenne unalmasnak neveznünk.
47
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maga teremtett meg, és amelynek köszönhetően a szó akár úgy is
hangozhatna. Ugyanígy áll a dolog Fischartclxxvii és a hozzá hasonlók által teremtett szószörnyetegekkel. Amikor Mignon dalának
egy ismert paródiája úgy kezdődik, hogy „öregem, úgy vágynék
Itáliába, Itáliába egyszerizni!”, akkor az „egyszerizni” ige hallatlan, lehetetlen. De a burleszk kedély meg meri ezt lépni, és megnevettet minket.
Azon rokonság miatt, amely összeköti a bizarrt, a barokkot, a groteszket és a burleszket, a bohózat, a vígopera és a komikus regény ezeket sokrétű átmenetekben jeleníti meg. Ezt teszi nálunk Cramer,clxxviii Jean Paul és Tieck, a briteknél Smollettclxxix és
Sterne.clxxx A franciáknál Scarron és Paul de Kock clxxxi nyújt nekünk ilyen átmeneteket. Tieck itt kevésbé mestere az egésznek,
sokkal inkább a részletekben gazdag. Micsoda barokkos ötlet
Tiecktől, hogy a Die Gesellschaft auf dem Lande (Vidéki társaság)
című művében a tárgyesetet kecses, barátságosan segítőkész fiatalemberként, a részes esetet pedig ülő, szakállas, fejét bosszúsan
lógató, idős emberként ábrázolja! És ehhez hozzáadódik az a burleszk, patetikus hangon előadott magyarázkodás, hogy ezzel a ta-
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lálmánnyal teljesen új terület nyílik a képzőművészetek előtt,
amelyek immár kimerültek az ókori, északi és keresztény mitológiák ismétlésében. Mily szép a jövő, ahol a hercegi főnévi igenevet
és a szuverén felszólító módot dicsőíti a szobrászat és a festészet!
Ez a beszéd a legfinomabb burleszk mesterműve. Paul de Kockról
azt állítják, hogy frivol. Valóban az, csakhogy ezzel együtt kevésbé
veszélyes, mint oly sok más népszerű író, mert ő komikus, és mert
mindenekelőtt groteszk és burleszk. Így például egyik regényében
reményt kelt egy fiatalemberben, hogy végre randevúzhat a szerelmével egy kerti pavilonban. Eljut a pavilonhoz, de tévedésből
egy másik szobába kerül. A kanapé alá kell kuporodnia, ahol
kénytelen egy lefeküdni készülő házaspár kölcsönös gyengédségeit kiélvezni. Miután elalszanak, a szobából kiosonva megtalálja
a lépcsőt, rábukkan a helyes szobára és szerelmére. De alighogy
csatlakozik hozzá az ágyban, tűz üt ki és zűrzavar támad. Menekülnie kell, de nagy sietségében szerelme ruháit ragadja magához,
és azokkal szökik ki az ablakon, hogy végül a sövényen át szerencsésen elmeneküljön. Aztán fel akar öltözni, amikor is szörnyülködve veszi észre, hogy női öltözék van nála, kénytelen-kelletlen
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belebújik, és ebben a groteszk öltözékben a Párizsba vezető rövid
úton ezernyi kalandot él át. Itt nem az önkényes, hanem a véletlen
a burleszk.
c) A nyers

Az általában vett közönségesség a szabadság lealacsonyítása egy
olyan szükségszerűség által, amely nem a saját tulajdonsága.
Nyerseségként viszont vagy a természettől való függőség előtti, a
szabadságot megőrizve-megszüntető behódolás, vagy a szabadság
ellenében történő kényszerítés, vagy pedig azon abszolút alap
megcsúfolása, amelyen a szabadság egésze nyugszik, az Istenbe vetett hit megcsúfolása. – A fejedelmi is a szenvedés áldozatává válhat, de csak a véges és halandó oldaláról nézve, amely külső erőszak martalékául kell essen, míg ő önmagában szabadként marad
életben, és így épp a szenvedésben, fokozott energiával képes
megőrizni a cselekvésnek a szenvedés által érintetlenül hagyott
végtelenségét, ahogyan ezt Rückert is oly szépen kifejezte:
Szennyhullám nem teszi zavarossá az igazgyöngyöt,
Még ha taraja haragosan tör is meg héján.clxxxii
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A szabadság még nem mond ellent önmagának, ha csupán tökéletlenül fejezi ki magát – erről már szót ejtettünk a bevezetőben
is. A lehetséges fejlődés legmagasabb és legutolsó szintjéhez képest az első, éretlen alakzatok még nem szépként jelenhetnek
meg, és nyers formát ölthetnek, amennyiben a leendő erő erőszakkal tör elő belőlük. Egy ilyen egzisztencia nem tud teljes valójában megfelelni önnön fogalmának, de ez a nem megfelelés önmagában még egyáltalán nem ellentmondás, hanem a lényeg és a
lényeg megjelenésének valódi kongruenciája felé tartó út. A nyerseség, amelyet ekkor megnevezni kényszerülünk, nem mondható
a rúttal szöges ellentétbe állítható szépségnek. Alacsonyabb
rendű s gyakran elkerülhetetlen stádiumok ezek, melyeken az egzisztenciának át kell haladnia, hogy fogalmát fokozatosan teljes
egészében realizálni tudja. Maga a nyers szerkezet a kezdetlegesség
egy állapota, amely a szépséget nem pozitív értelemben zárja ki
önmagából, és amellyel szembeállíthatjuk a kisimított, lecsiszolt,
fényezett állapotot. Ebben az értelemben a nyerseség, amennyiben magában rejti a túláradó, forrongó alkotóerőt, számunkra
akár a rátermettség jövőbeli zálogát is jelentheti. Egy koncepció
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nagyszerű tartalma megmutatkozhat egy velős vázlatban is, melynek nyerseségéből már képes kiviláglani a koncepció lehetséges,
már benne rejlő szépsége. Szobrászok és festők rajzai, tervrajzok,
drámai vázlatok már a maguk embriószerű alakjában is kinyilváníthatják az igazi művészet egész végtelenségét. Az ábrázolás nyersesége dacára az első nemzeti művészeti törekvésekben gyakran
fellelhetjük az igazi szépség azon típusát, amely a megjelenítés tökéletlenségével hadakozva valami mélyen megragadót sugall.
Fenntartások nélkül beszélhetünk nyers fejedelmi mivoltról is,
mert elképzelhető, hogy nagysága és ereje még nélkülözi a finomabb kidolgozást, ám már láthatóvá válik kialakításának szabad,
független, merész alapvonásaiban.
Az efféle nyerseség tehát érinti a forma finomságát és a részletek kivitelezését. Megkülönböztetendő ettől az a nyerseség,
amely a szabadság önellentmondását tartalmazza, mégpedig elsőként azáltal, hogy függővé teszi magát az érzékitől, holott az érzékinek eszközként alárendeltnek kellene lennie. A szellemnek
anélkül kell élveznie az érzékit, hogy teljesen feloldódna ebben, és
anélkül, hogy az érzéki felett gyakorolt, szabad uralmát feláldozná
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az élvezet oltárán. A mohóság, az iszákosság és a kicsapongás rútsága a szabadság kötöttségében áll, amely ellentmond a szabadság
fogalmának. Sem a táplálkozás, sem a nemzés mint természetes
szükséglet nem mondható nem szépnek. Csak akkor válnak azzá,
ha leigázzák a szellem szabadságát. Az állatvilágban a rútság ezen
alakja mint erkölcsi fogalmak által közvetített nem létezhet. Az
állat számára nem létezik olyasmi, mint a józan ész szabadsága, ő
képtelen összehasonlítani önnön állapotát a kibontandó fogalommal. Ha azonban – akárcsak a mesékben – analóg módon felruházzuk az állatot az emberi szabadság képzetével, úgy e fikció
révén az állat is rút jelenséggé válhat. Mohósága miatt például a
hiéna oly módon tűnhet ocsmánynak, hogy kapzsisága még a sírokat sem kíméli, és telhetetlen torka még a tetemet is elnyeli. Ez
esetben olyan etikai mozzanat érvényesül, amely meghatározza
ítéletünket. Ám mivel a táplálkozás és a nemzés önmagában szükségszerű természeti aktus, úgy a komikum éppen ezeknek köszönhetően tehet szert rendkívüli eszközökre; ilyenkor az ember,
ha a szabadság szigorú törvényszerűségétől elszakad, és kényelmesen átengedi magát az érzéki élvezeteknek, a bűnt átruházza a ter-
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mészetre, mely előtt homunciókéntclxxxiii rója le adósságát. A franciák könnyelműsége erre találta ki a rá illő frázist, mely így szól:
c’est plus fort, que moi.clxxxiv Kedély híján viszont mindez lehetetlen. Minden kedélyt nélkülöző bordal rút. A természeti ösztönökkel ugyanakkor a komikum is ironikusan játszhat. Az érzéki
élvezetek iránti szenvedélyt tréfásan eltúlozhatja, mintha az emberek vagy akár az istenek számára nem is létezne magasztosabb
és fontosabb dolog. Az ókori komikusok ezért ábrázolták előszeretettel csavargóként Héraklészt, akinek éhségét semmi sem tudta
csillapítani. Ezért gúnyolódott Arisztophanész is az efféle krajcáros komédiákon, még ha megőrizte is modorukat például A békák című művében. A szatírajátékok közül csak az Euripidészhez
köthető Küklopsz maradt fenn, amely szemünk elé tárja Polüphémosz kolosszális nyerseségét. Gargantua és Pantagruel című műveiben Rabelais, a tanult és világlátott orvos olyan tükörképet
mutatott a párizsiaknak a rossz szokásaikról, amely a mértéktelen
evést és ivást komoly stúdiumok tárgyaként ábrázolta, melynek
kutatásában az egyetemek hősei igazán örömüket lelik. Immermann Münchhausen című művében találkozunk az inas Karl
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Buttervogellel, aki csak azért színlel szerelmet von Posemuckel
kisasszony előtt, hogy vastagon kent vajaskenyereket és egyéb finomságokat kapjon ajándékba. – A nemi ösztönök tréfás ábrázolására különösen kedvező az a helyzet, amely teljes egészében tagadja a természet szükségszerűségeit, s hamis gőggel állítja velük
szembe a képzelt természetnélküliséget, ám a természet hatalmától meglepetten kénytelen félig önkéntelenül elismerni a természetet. Ez a komikus vonás már azon bűnbánó királyok óindiai
történeteit is átitatta, akik erejük miatt veszélyessé váltak az istenekre nézve, s akikhez ezért az istenek elküldték az egyik legbájosabb apszarát,clxxxv hogy szent magányukban elcsábítsa őket. Efféle vonásokban gazdag az a számtalan középkori elbeszélés is,
amely e mozzanatokban rejlő kontrasztot olyan kis történeteken
keresztül ábrázolta a legkifinomultabb módon, mint amilyen
Alexanderé volt, aki egy kacér nőt menesztett Arisztotelészhez. A
nő addig hízelkedik az absztrakciói magasába vesző filozófusnak,
amíg az négykézlábra ereszkedve odáig süllyed, hogy a nőt, ezt a
szende terhet ide-oda cipelje a hátán, míg e kecses tevékenysége
közben tetten nem éri őt a nevető Alexander. Széles körben isme-
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retes, milyen sikamlós történetek alapulnak erre az elemre Boccaccio és Wieland műveiben.
Noha a létfenntartó és a szaporító ösztönt csak az erkölcsi
felszentelés vagy a komikum teszi esztétikailag lehetővé, érdekes
látni, hogy kielégítésük természetes következményei miképp kapcsolódhatnak össze olyan állapotokkal, amelyek esztétikailag még
nyersebbnek tűnnek. A természet például arra kényszeríti mind
az embert, mind az állatot, hogy megszabaduljon a feleslegestől,
mégpedig jóval sürgetőbb módon, mint maga az evés vagy az ivás,
amiért is mi a németben ezt az általános szükségletet egy különös
szóval szükségnekclxxxvi nevezzük. A szervezet ilyenkor az élet számára már nem hasznosíthatótól szabadul meg, amelyet relatíve
holtként választ ki önmagából, és ez a szervesség által teremtett
szervetlen, az élet által megölt létező. Még ha szükséges is ez a folyamat, rút, mert az embert a természettől való legalacsonyabb
rendű függőségében láttatja. Az ember ezért lehetőség szerint
igyekszik palástolni, amikor a szükségét végzi. Az állat persze ezen
tettének szempontjából is gondtalan, és csak a tiszta, magát mindig nyalogató, tisztogató macska ássa el titkos helyen ürülékét.
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Kezdetben a gyerek is olyan, mint az állat, a szeretetreméltó kicsik
illetlensége kellemetlenül mulattató kontrasztokat tud teremteni
a konvencionális formák zártságával szemben. A szükségletek bemutatása ezért semmilyen körülmények között nem esztétikus, és
csak a komikum teheti elviselhetővé. Potterclxxxvii megfestett egy
„vizelő tehenet”, s képét hatalmas összegért vették meg Szentpéterváron; de ha Potter nem lett volna jó állatfestő, akkor a tehénnek ebben az állapotban való mégoly pontos ábrázolása sem
emelte volna a műalkotás értékét ilyen mértékben. Be kell vallanunk, hogy a tehén ezen tevékenységét szívesen figyelmen kívül
hagynánk, és hogy számunkra a kép nem eredményez esztétikai
kielégülést. Mindazonáltal nem alkalmazhatunk emberi mércét
az állat esetében, és ez az oka annak, hogy miért nem bántó „a vizelő tehén”. Itt viszont az ellenkezőjét kell mondanunk: quod licet bovi, non licet Jovi.clxxxviii Brüsszelben úgy hívnak egy híres szökőkutat, amely mellett előkelő polgárok tömege hömpölyög,
hogy Mannekenpis, mert egy neveletlen fiú a vízbe pisil. De ez a
holland komikum még aligha mulatságos, mivel a víznek tisztának, és éppenséggel víznek kell lennie, és ezért valami visszás ke-
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veredik abba a gondolatba, hogy ilyen vízből merítsünk és
igyunk. Ezzel szemben Rembrandt úgy festette meg Ganümédészt, hogy miközben a sas felkapja, az ijedtségtől meglepetten
kisgyermek módjára bepisil; ez pedig igazán komikus lett. A pufók fiú a baljában tartja még a neki nagyon ízlő szőlőt, miközben
a magasból villámokat szóró Zeusz madara elragadja őt, és karmait belevájva ingecskéjébe fellibbenti azt kerekded hátsójáról.
Fentebb, egy másik perspektívából már említést tettünk arról,
hogy Arisztophanész miként volt képes még az udvarlást is színre
vinni. A Der Pfaff von Kahlenbergben (A kahlenbergi pap), a
Der Pfaffen Amisban (Amis pap) és az Eulenspiegelben csak úgy
hemzsegnek a vaskos tréfák. A rút, cinikus Morolf is ide tartozik,
teljes olasz sleppjével.
Az evés ösztönének túlzott kielégítése következtében az
alak megpocakosodik, és ezáltal rúttá válik, így akképpen deformálódik, hogy a komikum minduntalan csalhatatlan effektusokat aknáz ki belőle – még ha Arisztophanész gúnyolódik is azon,
hogy a komikusok akkor nyúlnak lustaságból haspókok ábrázolásához, amikor nevettetni akarnak. Az oly sok kényelmetlenséget
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okozó nagy has, amelytől viselője még a lábait sem látja, amelyet
az ember maga előtt kell cipeljen, s hamarabb észrevenni az utcasarkon, mint az őt hordó testet magát, sőt, gonoszan ragadja el a
költőtől az éterit, a paptól pedig a vallásost, a pajkos Punchban
ábrázolt csúcsos hasakkal együtt az alantas komikum közkedvelt
témájává vált. Szellem, vicc és irónia nélkül egy nagy has nevetségessége roppant csekély, ám egy Falstaff esetében a humoros élcek kimeríthetetlen kincsesbányájává lesz.
A részegség is megjelenhet szerethető módon mindaddig,
amíg az ember szabadságát növeli, és amíg az őt gátló korlátokat
megszünteti. Lelkesítő részegségként még át is szellemítheti az
alakot, ilyen például a mennyországot szemlélő bacchánsnők ünnepi dühöngése. A bacchusi tűz ugyan megfosztotta lábától Szilénoszt,clxxxix s még a szamár hátára is fel kellett segíteni, ám megfontoltságot sugárzó mosolya arról tanúskodik, hogy szellemének jelenvalóságát az isteni részegség nemhogy megsemmisítette
volna, hanem még intenzívebbé tette. Amikor a részeg ember
megfontoltságát elvesztve öntudatlanságba hanyatlik, előbukkanhat bántó tréfálkozás és akár finomabb komikum is, ameny-
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nyiben utóbbi valakit „spiccesként” ábrázol. Viszont ha a részegség olyan fokot ér el, amelyen az ember minden józan eszét elveszíti, úgy szükségképp rúttá válik. Számos esztétikában minden
további nélkül úgy beszélnek a részegségről, mintha az közvetlenül nevetséges lenne. Ez azonban egyáltalán nincs így, mert a személyes szabadság elvesztése, amely az embert az állathoz közelíti,
csak rútként jelenhet meg. Ez az állapot csak addig lehet nevetséges, amíg az a szabadság természettel vívott hasztalan harcát mutatja be, és mindezt látván ideiglenesen figyelmen kívül hagyunk
valamennyi erkölcsi besorolást. A részeg ember hebegése-habogása, dülöngélése, titkok óvatlan kifecsegése, monológjai, nem létező személyekkel folytatott dialógusai, összevissza kalandozó figyelme mindaddig komikus, amíg bizonyos önuralomról tanúskodik. A részeg ember óhatatlanul beleeshet a véletlenség és önkényesség csapdájába, de még igyekszik elkerülni ezt a véget, s számunkra annak látványa lesz komikus, ahogy szabadsága elvész
öntudatlanságának homályában. A hangfestés és a mimika nélkülözhetetlensége miatt van az, hogy csak pantomimesek és dráma-
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írók tudják ezt az állapotot sikerrel felhasználni, amit oly gyakran
kamatoztatnak, hogy el is tekinthetünk példák említésétől.
A felfúvódás minden körülmények között rút. De mivel az
ember szabadságával szemben álló önkéntelenséget jelent, mert
gyakran a nem megfelelő pillanatban, az emberre ráijesztve jelentkezik, s egy-egy gyors mozdulatnál veteti észre magát, az incselkedő kobold jellegét ölti magára, aki bejelentés nélkül, sans gênecxc
hoz zavarba. A groteszkben és a burleszkben – legalábbis célzás
szintjén – mindig is alkalmazták ezt a komikusok. A legnevetségesebb jeleneteket teremthetik meg eme „hangzó illetlenségek”,
melyek legismertebb példái közül bizonyára az erdészről és kutyáiról szóló anekdota a legmulatságosabb. Carl Vogt is elmeséli a
Bilder aus dem Tierleben (Képek az állatok életéből) című művében.48 – Mi, emberek – legyünk bár mégoly különbözők életko-

Carl Vogt: Bilder aus dem Thierleben [Képek az állatok életéből]. Frankfurt
am Main, 1852, 433. o.: „Nem ismeretes-e az erdőőr barátjáról szóló, valóban
igaz történet, a barátról, aki úgy gondolván, egyedül van a csősz szobájában,
dörgő hangú illetlenséget enged meg magának, mire döbbenten látja, hogy az
asztalok és a székek alatt fekvő kutyák hangosan csaholva és halálra váltan rontanak ki a földszinti szoba ablakain át a kertbe? A hazatérő erdész azonnal felismeri, mitől vesztek meg hirtelen a kutyák. Valahányszor bepiszkította a szo48
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runk, képzettségünk, anyagi helyzetünk és a társadalomban betöltött szerepünk alapján – önmagunkkal szembesülünk természetünk ezen önkéntelen alsórendűségének megnyilvánulásakor.
Emiatt ritkán fordul elő, hogy az erre tett utalások ne késztessék
nevetésre a közönséget; az alantas komikum ezért kedveli rendkívüli módon a durvaságot, trágárságot és faragatlanságot, amelyeket a bohócok a legelegánsabb cirkuszokban is színpadra visznek.
Vicc vagy akár csak kedély nélkül ízetlen, silány, taszító, sőt valóban visszás lesz az ábrázolása; a viccek bengáli tüze természetesen
még a cinizmust is át tudja lelkesíteni. Párizsban egy kutyakozmetikus két kutyát festetett a cégérére, akik egymás hátsóját szaglásszák. Alá viszont ezt írta: „Au bon jour des chiens!”,cxci ezen aztán
az egész világ nevetett.
Az efféle természetes apróságoktól, amelyek az embert még
a legnagyobb óvatosság ellenére is ἀτοπῶς ϰαὶ ἀϰαιϱῶςcxcii lepik
meg, eltér az obszcenitás közönségessége, mert az szégyentelen. A
szégyen azért szent és szép, mert a szellem azon érzését fejezi ki,

bát valamelyik bestia, büntetésképp az állatsereg egészét összeverte, mert sem
nem akarta, sem nem tudta volna megkeresni a tettest.”
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hogy lényegileg meghaladja a természetet; természet nélküli nem
lehet, de a természettől szabad már igen. A természet nem ismeri
a szégyent, és a kedves jószág, ahogy a németek mondani szokták,
nem szégyenkezik maga miatt, viszont az ember, amint ráébred a
természettől való különbözőségére, szégyenkezik. Az obszcenitás
a szégyen szándékos megsértésében rejlik. Már a véletlen és akaratlan lemeztelenítés is zavarodottságot kelthet, kínosan komikus
pillanatot idézhet elő, de ettől nem obszcén. Gyerekek, ártatlan
fürdőzők, szép szobrok vagy képek láttán, melyek a meztelen testet a maga totalitásában ábrázolják, senki sem beszél obszcenitásról, mivel a természet is Istentől származik, és így a nemi szervek
is önmagukban olyan természetes, Isten által teremtett szervek,
mint az orr vagy a száj. A szobrok nemi szerveire ragasztott fügefalevelek már obszcén hatást keltenek, mert felhívják a figyelmet
ezekre a részekre, és kiemelik őket. Ezt nem úgy kell érteni,
mintha a művészetnek nem volna ajánlatos szemérmesnek lennie;
csupán arra utalunk, hogy a szemérmesség és a prűdség nem
ugyanaz. Az obszcenitás a szexuális kapcsolattal kezdődik, mivel
a nemi érzések felizgatják a férfi ágyékát, és annak olyan rút for-
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mát adnak, amely ebben az állapotban közte és a test közt egyfajta
aránytalanságot teremt. A nőt a természet már szégyenlősebben
kezelte, ugyanakkor a menstruáció az, ami szemérmének eltakarására kényszeríti. A nemi érintkezések és a szemérem minden
olyan képi vagy szóbeli ábrázolása obszcén és rút, amely nem tudományos vagy etikai vonatkozású, hanem a kéjencség kedvéért
megalkotott, mert ezek mind a természet szent misztériumainak
profanizációi. A fallikus, noha vallásilag szent, esztétikai szempontból rút. Minden fallikus isten rút. Megmerevedett nemi
szervének egyenes vonalával Priaposzcxciii is rút. Az ókori egyiptomiak álarcai és a mai egyiptomiak mohabazzinjai, avagy utcai
színjátszói, akik mozgó nemi szerveikkel obszcén játékot űznek,
vagy a rómaiak törpealakjai, a Sannio, a Morino vagy a Drillops a
kolosszális hímtagjaikkal mind rútak, mivel az efféle alakok pénisze szinte akkora, mint ők maguk. 49 – Ha a nemzőszervekkel való

Képeiket ld. [Désiré] Raoul-Rochette: Musée secret, 37., 40. és 42. tábla.
[Rosenkranz összekevert két címet: a Désiré Raoul-Rochette által írt Choix de
peintures de Pompéi, la plupart de sujet historique (Válogatás pompeji festményekből, főként történelmi témában) című könyvet (1844–1853) és Louis
Barré és Henri Roux Herculanum et Pompéi (Herculaneum és Pompeji) című
49
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hivalkodás már önmagában is rút, úgy a rútság tovább fokozódik,
ha a szexuális kapcsolatok egy bizonyos módon nyilvánulnak
meg, mint például az indiai lingam esetében, amely a falloszt a
Jóniba, vagyis a női szemérembe hatolva ábrázolja, aminek persze
az indiai kultuszban vallásos jelentése van.cxciv Hogy Európában
mily sok ember vallja az indiai kultusz ezen álláspontját, menynyire megrontják a fantáziát ezek a képen ábrázolt falloszok, azt
minden városban láthatjuk, ahol egy frissen festett házfalat vagy
kapualjat máris ilyen figurákkal mocskolnak be. A középkorban
egy ideig szokás volt a desszertet fallosz formában tálalni. – Minden priaposzi kép, vers vagy regény rút, még ha a fantázia, a vicc
és a technikai virtuozitás leggazdagabb eszköztárával készült is.
Szintén erről tanúskodik az igen elterjedt, idevonatkozó regényirodalomnak az O. L. B. Wolff Geschichte des Romans (A regény
története) című művében olvasható áttekintése.50 A festészetben

művét (1837–1840). Ez utóbbi 8. kötete viseli az idézett címet – Musée secret
–, a hivatkozott táblaképek is ebben a kiadványban találhatók – a ford.]
50
O[skar] L[udwig] B[ernhard] Wolff: Allgemeine Geschichte des Romans
von dessen Ursprung bis zur neuesten Zeit [A regény általános története a kezdetektől napjainkig]. Jéna, 1841, 324. o. skk.
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Nagy Sándor korában jelentek meg a pornográfusok, amelyek a
különböző τϱόποι τῆς Ἀφϱοδίτης-tcxcv ábrázolták; a modern világ
számára a Pietro Aretinocxcvi és Giulio Romanocxcvii által megrajzolt, Raimondicxcviii metszette figurák képei szolgáltak az efféle ábrázolások alapjául. A regényirodalomban Petronius a Satyriconnal vetette meg az obszcén, kéjsóvár ábrázolások alapját, mégpedig a szemléltetés olyan nagyságát elérve, amely már hiányzik
követői műveiből. Mi sem jellemzőbb erre az aljas műfajra, mint
az, hogy Sade, a gályarabok úgynevezett királya a műfaj legelőkelőbb klasszikusává vált. Az élvezeteket hajhászó kéjencek elfásult
idegeit még képesek felizgatni a fantázia efféle rafinált eszközei.
Korunk elszomorító jelensége, hogy egyre jobban elterjednek az
ilyen obszcén írások és képek, sőt – Kohl úti beszámolója szerintcxcix – London utcáin még a fiatalok kezébe is eljutnak. A modern balettet is megfertőzték az efféle elemek, és így az esztétikailag olyannyira lezüllött, hogy szimbolikusan nem a szerelem szenvedélyét igyekszik ábrázolni, hanem a bujaság vonaglásait. Ezeket
a piruetteket és szélmalomalakokat, ezeket a szemtelen, égbekiáltó lábemeléseket, illetve a táncos és táncosnő undorító egy-
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másba fonódását tartják a művészet diadalának. Itt már nem az
ideális szépségről és eleganciáról, hanem csak közönséges izgatásról van szó. Korunk társadalmában a chahutcc és a cancan olyan
álláspontnak a közvetlen következménye, amelyet csak Quirinus
Müllercci élőképein ábrázolt félmeztelen vagy meztelen alakok
múlhatnak felül. Nemrég még a francia chicard volt eme obszcén
irányzat tetőpontja. Adolf Stahrccii Zwei Monate in Paris című
művében (Két hónap Párizsban, 1851, II. k., 155. o.) a következőképp írja le:
Nem volt nyoma elragadtatásnak az érzékek és a vér mámorában, a szenvedély
olyan részegségében, amely felmenthette volna önmagát; nem volt felszabadultság az ifjúságban, amely az erő túláradását a test mozgásának vad ritmusával ünnepelhette volna. Nem, itt nem volt más, csak a rútság és az aljasság hideg, tudatos, átgondolt fortélya. Ez a chicard volt a rendőri erkölcs géniusza,
amely gúnyt űzött saját magából. Az oldalán álló őrök csak háttérként szolgáltak, növelték diadalának ragyogását. Mert lényegében minden érdeklődés arra
irányult, milyen messzire próbálhat elmenni a chicard az irtózatosság és az erkölcstelenség ábrázolásában, mielőtt az erkölcs őrei jogilag felhatalmazva érezték volna magukat arra, hogy félbeszakítsák művészi tevékenykedését, és diadalának színteréről eltávolítsák. Ez volt az uniformizált morál, az egyenruhás,
szablyát viselő erkölcs, a felbérelt erénycsősz kigúnyolása, amely körül e tánc
érdeklődése forgott. A chicard megkockáztatta a szélsőséget, és győztesként került ki belőle.
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Ez a csípős beszámoló azonban mégis nagyon egyoldalú; vessük
össze a chicard részletes ábrázolását Taxile Delord Français peints
par eux mêmes (A franciák festményeiken, 2. kiadás, 361–376. o.)
című művében.51 – A görögök a mély, etikusan igaz művészeti érT[axile] Delord a burgundi szüretekre vezeti vissza a chicard, a sikkes férfi
alakját. A szerelem paródiájának tekinti a chicard énekét és táncát. A 371. oldalon így ír: „Ce n’est point une danse, c’est encore une parodie; parodie de
l’amour, de la grâce, de l’ancienne politesse française, et, admirez jusqu’où
peut aller chez nous l’ardeur de la dérision! parodie de la volupté; tout est
réuni dans cette comédie licencieuse qu’on nomme la chahut. Ici les figures
sont remplacées par des scènes; on ne danse pas, on agit; le drame de l’amour
est représenté dans toutes ses péripéties; tout ce qui peut contribuer à en faire
deviner le dénoûment est mis en oeuvre; pour aider à la vérité de sa pantomime, le danseur, ou plutôt l’acteur, appelle ses muscles à son secours; il
s’agite, il se disloque, il trépigne, tous ses mouvements ont un sens, toutes ses
contorsions sont des emblèmes; ce que les bras ont indiqué, les yeux achèvent
de le dire; les hanches et les reins ont aussi leurs figures de rhétorique, leur
éloquence. Effrayant assemblage de cris stridents, de rires convulsifs, de dissonances gutturales, d’inimaginables contorsions. Danse bruyante, effrénée, satanique, avec ses battements de mains, ses évolutions de bras, ses frémissements de hanches, ses tressaillements de reins, ses trépignements de pieds,
ses attaques du geste et de la voix; elle saute, glisse, se plie, se courbe, se cabre;
dévergondée, furieuse, la sueur au front, l’oeil en feu, le délire au visage. Telle
est cette danse que nous venons d’indiquer, mais dont nulle plume ne peut
retracer l’insolence lascive, la brutalité poétique, le dévergondage spirituel; le
vers de Pétrone ne serait pas assez large pour la contenir; elle effraierait même
la verve de Piron.” („Ez nem tánc, hanem inkább paródia; a szerelem, a kecsesség, a régi francia udvariasság paródiája és – lám, meddig fajulhat nálunk a gúnyolódás hevessége! – az élvezet paródiája; mindez egyesül abban a túl könynyed vígjátékban, amelyet chahut-nak nevezünk. Itt a táncfigurákat jelenetek
51
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zékükkel mérsékelték az obszcént azáltal, hogy nagyrészt félig emberi lényekkel – például szatírokkal és a faunokkal – társították.
Aligha szabad meglepődnünk, ha egy kecskelábakkal ábrázolt individuum még kecske módjára is viselkedik. Több pompeji képen
találunk szatírokat, ahogy az erdőben egy nimfa után settenked-

váltják fel; nem táncolnak, hanem színészkednek; a szerelem drámája a maga
váratlan fordulataival jelenik meg; mindazt feldolgozza, ami segíthet kitalálni
e dráma kimenetelét; hogy pantomimjának igazságot szerezzen, a táncos –
vagy inkább a színész – az izmait hívja segítségül: ide-oda dobálja magát, dobog, valamennyi mozdulata értelmet kap, tagjainak minden vonaglása embléma; amit a kar jelez, azt a szemek befejezik; a csípőnek és az ágyéknak is megvannak a maguk sokatmondó retorikai alakzatai. Éles kiáltások, görcsös kacajok, öblös disszonanciák, elképzelhetetlen torzulások ijesztő egyvelege ez.
Hangos, őrjöngő, sátáni tánc, tapsolással, karlódítással, csípőriszálással, az
ágyék remegtetésével, lábdobogással, gesztusok és hangok robbanásszerű megjelenítésével; a táncos ugrál, csúszkál, vonaglik, hajlong, felegyenesedik; szemérmetlenül, dühösen, izzadt homlokkal, tüzes szemekkel, őrült arccal. Ilyen
az a tánc, amelyet az imént igyekeztünk leírni, de amelynek pajkos pimaszságához, költői vadságához, szellemi szemérmetlenségéhez egyetlen toll sem ér
fel; Petronius költészete sem lenne elég nagy ahhoz, hogy megragadja; még Piron tüzességét is visszafogná.”) De már akkoriban, 1841-ben is úgy látta Delord, hogy a chicard elérte fénykorát. „Il se croit assez puissant pour méconnaître son origine populaire; il tourne depuis quelque temps d’une façon déplorable à l’aristocratie; il fait l’homme célèbre, l’artiste, le lion. […] Chicard
s’en va!” („Elég erősnek hiszi magát ahhoz, hogy figyelmen kívül hagyja népies
származását; egy ideje végzetes módon hajlik arisztokratizmusra; ő teszi a híressé az embert, a művészt, a nap hősét. […] A chicard hanyatlik!”) [Adolph
Wilhelm Theodor] Stahr már csak az alak rideg elfajulásáról beszélt.
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nek, aki éppen akkor nyújtóztatja ki hófehér tagjait teljes pompájában a mohlepte vánkoson. A szép női alakot rendszerint féloldalasan, hátulról ábrázolják, s gyakorta lepel borítja, amelyet fellibbent a kéjsóvár szatír. Az állatiasságba hanyatló rút itt bujaságtól remegő tagokkal, az érzéki mámor révületében áll a szendergő
szépség előtt. Micsoda különbség van eme buja, obszcenitásukban visszafogott képek és a pompeji lakóházak cubiculis Veneriseibencciii játszódó, erotikus jelenetek között! Ezekben a szerelmesek megadják magukat a természet parancsszavának, miközben
sokszor ott áll mellettük egy rabszolga, aki felszolgálta nekik a szerelmi bájitalt – a rabszolga jelenléte végképp előidézi az obszcenitás érzetét. Undorító!
Az obszcenitás mérséklésének céljából a szellem a kétértelműség cseléhez folyamodik, vagyis többé-kevésbé leplezetten és
bújtatottan utalgat az ember elkerülhetetlen, cinikus teendőire
vagy nemi viszonyaira. A kétértelműség a közvetett szemlélete annak, ami szégyenérzetet okoz. Nyilvánvalóan ebből a szégyenérzetből táplálkozik maga a kétértelműség is, amennyiben épp a szégyenérzetnek mond ellent a nemi viszonyok emlegetésével, ám e
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szégyentelenséget olyan formákkal leplezi, amelyek első pillantásra más jelentést hordoznak, de könnyen átfordíthatók másféle
megfogalmazásba. Ekképp, különösen itt érvényesülhet kiválóan
a képzelet játéka egy-egy vicces analógiában. Ha megfontoljuk
mindazt, amit Schopenhauer mond a két nem viszonyáról,52 érthető lesz, hogy valamennyi korban, kultúrában és társadalmi
rendben miért vált az emberiség kedvenc foglalatosságává a par
excellence amfibóliaként értendő szexuális kétértelműség. A civilizáció fejlődésével mindaddig növekszik az ebben talált kedvtelés, amíg nem születik belőle egy magasabb rendű, tiszta, eszményi műveltség. A vallások az obszcenitás tekintetében nem takargatják a nemi viszonyokat, és nincs szükség szimbolikus értelmezésre ahhoz, hogy kiderítsük, mi a fallosz, a lingam, vagy kicsoda
Priaposz. Mindezekben a természet isteni, szent erejét ismerik fel
a vallások, és nyíltságuk akadályt gördít a velük űzött játék elé. Az

Arthur Schopenhauer: A nemi szerelem metafizikája. In: uő: A világ mint
akarat és képzet, 2/2. k.: A nemi szerelem metafizikája. Az élethez való akarat
igenléséről. Az élet semmiségéről és gyötrelméről. Ford. Bánóczi József
[1918]. Reprint, 4. jav. kiad. Budapest: Hatágú Síp Alapítvány, 1992, 3–44.
o. A „nemi szerelem” ezen „metafizikája” helyenként némileg cinikus, ugyanakkor bővelkedik a természetből és az életből vett, finom megfigyelésekben.
52
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ókorból származó képeken, domborműveken és gemmákon, 53
amelyek fiatal lányok Priaposznak bemutatott áldozatait ábrázolják, semmiféle kéj nem fedezhető fel, viszont a szigorú tartás annál inkább. Mindazonáltal a szobrászat és a festészet is lehet kéjes
és obszcén, még ha a mimikánál és a költészetnél kevésbé esik is a
kétértelműség áldozatául. A zenében mindez teljességgel kizárt.
A kétértelműség egyszerre foglalkoztatja fantáziánkat és értelmünket, s allúziójának köszönhetően nem esik egybe a trágársággal, amely ugyan lehet kétértelműség, miközben – fordítva – a
kétértelműség nem feltétlenül trágárság. A trágárságban olyan
gorombaság, pimaszság, durvaság rejlik, amelytől a kétértelműség
– lévén a vicc lekötelezettje – távol tartja magát. A trágárság,
amely az úgynevezett alantas komikum egyik fő összetevője, szívesen játszik a vizelési kényszer megjelenítésével. Kineveti az embert, hogy roppant kiváltságos lény létére sem tudja elkerülni,

A firenzei képtárban a Pitti palotából származó képek rézmetszetei alatt számos, kitűnően vésett gemma látható nagyításban. Ezen pompás művek között
sok olyan található, amelyek a természet erőihez folyamodó, ifjú asszonyok és
lányok áldozatait ábrázolják, ám olyan jóravalóan és bájosan, hogy a vallásos
gondolatokon kívül semmilyen más gondolatot nem közvetítenek.
53
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hogy vizeljen és székeljen. Rabelais csak úgy ontja magából a trágárságokat, s mily takarékosan bánik a kétértelműségekkel! Mily
gazdag Shakespeare a kétértelműségeket illetően, s mily szegényes
a trágárságok tekintetében! Rabelais-nál a trágárság egyik lényegi
mozzanata, hogy hőse például komolyan foglalatoskodik annak
mélyenszántó kutatásával, hogy a seggtörlő mely fajtái lehetnek a
legkiválóbbak. Ennek érdekében kísérletek sorába kezd, amelyeket lelkiismeretesen leltárba vesz, hogy végül arra az eredményre
jusson, mely szerint ülepünk számára a legkellemesebb a tojásból
épp kikelt kiscsirkék fara.cciv Magától értetődik, hogy e témát tárgyalva Rabelais mellesleg ki akarja gúnyolni azt a steril tudományosságot is, amely sokszor rendkívüli alapossággal foglalatoskodik a semmivel. A szatíra egyébként is kiigazításként alkalmazhatja a trágárságot a prüdériával szemben, amikor természetességével arra emlékezteti az álszemérmességet, hogy színlelt angyalisága hazugság. Amikor az észak-amerikai puritán szigor ízetlensége megtiltja, hogy hölgyek jelenlétében ingekről vagy nadrágokról essen szó, úgy az inexpressiblesccv kifejezés a legjobb bizonyíték
arra, hogy pontosan tudható, mi is egy nadrág. Egy olyan regény-
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cím, mint amilyen a Die Hosen des Herrn von Bredow (Bredow úr
nadrágja), szerzőjét, W. Alexist örök életre szalonképtelenné tette
volna Észak-Amerikában. Sok áll azon, hogy a trágárságot miként
készíti elő a szerző, Heine például felettébb jártas ennek művészetében. Emlékezzünk csak a Platennel folytatott vitájára az Útirajzokból, A nemes Schnabelewopski úr emlékirataiból című művére,
a Téli rege végére, amelyben a jól táplált Hammonia arra utasítja
Heinét, hogy nézzen bele Nagy Károly hordozható árnyékszékébe!ccvi Ezzel szemben a kétértelműség elsősorban a többé-kevésbé leplezett nemi utalások terepén mozog. A 17. és a 18. század
rendkívüli módon hódolt ezeknek; többek közt ide tartozik Ronsard, Voltaire, Crébillon és Gresset.ccvii Szokás szerint Diderot
egyik művével, a Fecsegő csecsebecsék című regényével szemléltetik
a korabeli kétértelmű francia irodalmat. Ám tévúton járnánk, ha
a művet – mint sokan teszik – a szótadészi lelemények osztályába
sorolnánk. Az irodalomtörténészek kénytelenek megismételni bizonyos ítéleteket, melyeknek tárgyát nem ismerik. Valamilyen,
némileg banális frázis közhelyes predikátumként ragad rá egy-egy
könyvre. Lényegét tekintve a Fecsegő csecsebecsék Montesquieu
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Perzsa leveleinek folytatása, a korabeli határtalan léhaság és politikai megvesztegethetőség szatírája, az akkori társadalom legtitkosabb bűnös késztetései és gyalázata felett kimondott erkölcsi ítélet, amely teljes egészében a diderot-i szellemből szól, még ha tagadhatatlanul nem is nélkülöz némi frivol felhangot, az erotikus
jelenetekben lelt bizonyos kedvtelést. Mangogul szultán és kedvese, Mirzoza alakjában Diderot a leggyengédebb viszonyt tapintatosan állította szembe azzal az extravagáns cinizmussal, amelyet
a bölcs Kukufa varázsgyűrűje fed fel. Az író szigorúan elválasztja
a szerelmet és a gyengédséget a bujaságtól és a közönségességtől;
sohasem lép át egy bizonyos határt, inkább elhallgat, ahol egy másik szerző, akinek a sikamlós érzékek ingerlése lett volna a célja,
teljes erővel belevetette volna magát a mesélésbe. Diderot a könyv
egészében érezteti azt a keserű felismerést, amelyet maga a szultán
önt szavakba (Œuvres de Denis Diderot, szerk. Naigeon, X. k.,
125. o.): „Que d’horreurs! […]; un époux déshonoré, l’État trahi,
des citoyens sacrifiés, ces forfaits ignorés, récompensés même
comme des vertus, et tout cela à propos d’un bijou!”ccviii Mindezek dacára a könyv visszataszító benyomást kelt, mert az emberi
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szenvedélyek mélységeinek leleplezésére használt alapvető fikció
maga is rút. Egy efféle előfeltétel közönségessége egy sor más elbeszélésre hasonlóképp hat; ilyen például Ben Jonson Tieck által
fordított, az összkiadás 12. kötetében olvasható A hallgatag hölgy
című darabjának azon alaphelyzete, melyben egy házassági szerződést propter frigiditatemccix semmissé nyilvánítanak.
Ezenkívül a rút egyik sajátos csoportját alkotják azok az ábrázolások, amelyek nem a kéjencség vagy a kétértelműség értelmében szégyentelenek, mégis sértik a szégyenérzetet, mert költőivé
akarják tenni azt a tartalmat, amelyet egyébként elfogulatlan komolysággal fogadnánk be a történelem múzsájától. A romlottság
nyíltságának olyan fajtájáról van szó, amely fordított ártatlansággá válik. Bizonyos ábrázolásokat nem vádolhatunk azzal, hogy
leplezés segítségével pikánsabban jelenítik meg a bujaságot, vagy
különösképp arra törekednének, hogy megcsalják érzékeinket. A
testi vagy etikai alávalóságot ábrázoló festmények hűsége, a közönségesség kínosan pontos anatómiája nem ad alapot arra a
vádra, hogy félig láthatóvá tett bájok csábítanának minket, vagy
hogy kokett színek gyűrnének bennünket maguk alá. Csakhogy
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épp azért, mert nincs ilyen mentségük, különösen undorító lesz
az effajta alkotások hatása. Amikor Suetonius vagy Tacitus az
igazság objektív szeretetével tudósítanak ilyesmikről, megborzongunk attól a brutalitástól, amelyre a tévelygő emberiség képes;
de amikor valaki azzal az igénnyel ábrázol efféle ocsmányságokat,
hogy költészetet találjon bennük, mind etikai, mind esztétikai értelemben megsemmisülünk. Beaumont és Fletcherccx gyakran elkövette ezt a hibát, ahogy Lohenstein a maga drámáiban is; az
újabb francia hiperromantika roppant sok alkotásában találjuk
meg ezt a hibát, például az ifjabb Dumas Kaméliás hölgyében.
Sue Párizs rejtelmei című művének számos szakaszában vétek
például az amor furensccxi orvosilag helyénvaló leírása – nincs az a
fantázia, amely képes lenne felszámolni az efféle dolgokban rejlő
rémületes prózaiságot. Diderot egy elrettentő példáját adta ennek
Az apáca című művében. Kultúrtörténeti szempontból kétségtelen, hogy ez a könyv a 18. század egyik legfontosabb öröksége,
mert az apácazárdák borzasztó titkainak pontos ismerete még a
kanadai montreali fekete apáca történetét is felülmúlja.ccxii Mily
egyszerű, magával ragadó az ábrázolás! Esztétikai szempontból
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azonban szerfelett kifogásolható, mert egy kövér, buja apácafőnöknő, aki apácáit leszbikus bűnökre kényszeríti, olyan szörnyeteg, amely minden költészetet nélkülöz. Diderot persze megkérdezhetné, miért erőltettük rá azt az igényünket, hogy regényt,
műalkotást teremtsen; Naigeon azonban arról számolt be,54 hogy

A Diderot-művek összkiadásának tizenkettedik kötetében, a 255–266. oldalon Naigeon mentegetőzve magyarázza, hogy Diderot úgynevezett regényeiben azért hagyta meg – semmit sem elhallgatva – „a szöveg botrányosságát a
maga teljes tisztaságában”, mert máskülönben Diderot nevében, amiként az
irodalomtörténet is bizonyítja, még súlyosabb dolgokkal és rosszabb stílusban
misztifikálták volna a közönséget. A 263. oldalon arról beszél, hogy gyakorta
vázolta fel Diderot-nak ama veszélyeket, amelyek az efféle könyvekből leselkednek a fantáziára: „et je dois dire ici, pour disculper à cet égard ce
philosophe, que, frappé des raisons dont j’appuyais mon opinion, il était bien
déterminé à faire à la décence, à la pudeur et aux convenances morales, ce
sacrifice de quelques pages froides, insignifiantes et fastidieuses pour
l’homme, même le plus dissolu, et révoltantes ou inintelligibles pour une
femme honnête. Il est certain que l’ouvrage ainsi épuré n’aurait rien perdu de
son effet” („és e tekintetben felmentendő a filozófust itt kell elmondanom,
hogy megdöbbenve azon indokoktól, amelyekkel véleményemet alátámasztottam, tisztességből, szemérmességből és morális megfontolásokból elhatározta, hogy néhány visszafogott hangú oldalt feláldoz e célból, amelyek még a
legkicsapongóbb életű férfi számára is jelentéktelennek és unalmasnak bizonyulnak, míg egy őszinte nő számára vérlázítónak vagy érthetetlennek. Az biztos, hogy egy ekképp megtisztított mű semmit sem veszített volna hatásából”).
Lessing, aki a Hamburgi dramaturgia 1768-ban megjelentetett 84. és skk. számaiban lefordított egy részt a Fecsegő csecsebecsékből, és ezzel már korán, valószínűleg elsőként adott hírt a könyv létezéséről a német olvasóközönségnek,
így írt, Naigeonnal egyetértve: „A könyv címe: Fecsegő csecsebecsék, és Diderot
54
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maga Diderot is – anélkül, hogy efféle igényt megfogalmazott
volna – megbizonyosodott leírásainak veszélyességéről, és meg is
akarta őket zabolázni, csakhogy ebben végül megakadályozta halálos betegsége. A Mindenmindegy Jakabban találni is valamiféle
bocsánatkérést az itt előforduló meztelenkedések miatt. – Az újlatin irodalom hajlik a sikamlósra, az obszcénra, a kétértelműre, a
feslettre; mindez már a középkor óta, a conte-k és a fabliau-kccxiii
megjelenése óta a Kerekasztal Lovagjainak kalandjain át egészen
Bérangerccxiv sanzonjaiig jellemzi. Ez utóbbi szerzőt, ha Frétillon
című munkájára gondolunk, aligha menthetjük fel a franciák érzékileg frivol képzetekben lelt, sajátos kedvtelésének vádja alól,
még ha Béranger hangulatosan és kecsesen képes is kezelni a rút
anyagokat. A szerelem bizonyos fatalizmusának fikcióját, amely
már Trisztán legendájában is megtalálható, illetve amelyet
Goethe Vonzások és választások című műve átfordított a tragikusba és ekképp az erkölcsösbe, a franciák roppant kétértelmű

azt állítja, ő ilyet nem írt. Igen helyesen teszi; ámde mégiscsak ő írta, és mindenképpen neki kellett megírnia, ha nem akar plagizáló lenni. Az is biztos,
hogy csak egy olyan fiatalember írhatta ezt a könyvet, aki egyszer még elszégyelli magát amiatt, hogy megírta.”
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ábrázolások átlátszó ürügyévé tették. Náluk még mindig Prévost
d’Exilesccxv Manon Lescaut-ja az egyik legnépszerűbb regény. Ebben valamilyen mágikus lánc köti össze a két szerelmest, akik halálukig hűek maradnak egymáshoz a sors valamennyi, gyakran súlyos csapásának dacára. Ám hogy is történik mindez? Amikor kívülről már nagyon szorongatja őket a szükség, a szép, szeretetre
méltó Manon rendszeresen ahhoz a megoldáshoz folyamodik,
hogy szerelmese beleegyezésével egy-egy gazdag férfi karjaiba
vesse magát, majd alaposan kihasználva őt a prostitúció útján
szerzett kincseknek köszönhetően újra gondtalan életet biztosítson magának és szerelmének. Manon hű marad szerelméhez, olyannyira hű, hogy még prostituálni is kész magát! Hát a férfi, Des
Grieux lovag mit tesz? Hamisjátékosként keresi a pénzét! Annyi
bizonyos, hogy ezek a helyzetek pikánsak, és az is, hogy igazán
franciák – ezt bizonyítják a Manon Lescaut újabb és újabb kiadásai is. De ugyanígy bizonyos, hogy erkölcsileg és esztétikailag közönségesek és alsórendűek. Hogy a szerelmesek Amerikába költözvén roppant erélyesek lesznek, és történetük megható véget ér,
nem mentség, hanem hiba mind erkölcsi, mind esztétikai szem-
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pontból, mert ez a Manon és ez a Des Grieux Amerika földjén
már nem ugyanaz a személy. George Sand arra ragadtatta magát,
hogy Leoni Leo című művét a Manon Lescaut párjaként jelentesse
meg, azzal a különbséggel, hogy itt Julie szűzies, és mit sem tud a
szintén hamisjátékos Leoni foglalkozásáról. Sand azonban teljes
mértékben áldoz a rútságnak, mert a fentebb említetteknek megfelelően az, ami Prévost d’Exiles-nél fordított ártatlansággá válik
a szerelmesek nyílt egyezségének köszönhetően, Sandnál elviselhetetlen lesz azon alattomosság és kényszerítés miatt, amellyel Leoni a legbrutálisabb módon árusítja ki Julie-t egy angol úrnak.
Manon hűségében nyoma sincs a természetellenesnek, ám Julie
szenvedélyes ragaszkodása egy erkölcsi szörnyhöz, aki eszközként
akarja használni őt a pénzkereséshez, és a legbecstelenebb módon
csalja meg, felháborító.55
Egyetértek J[ohn Colin] Dunlop ítéletével, amelyet a History of Fiction című
művében fogalmazott meg (németül F[elix] Liebrecht fordításában:
Geschichte der Prosadichtungen. Berlin, 1851, 397. o.). A franciák még mindig rajonganak a könyvért. Véleményünk szerint S[ainte-]Beuve kritikusi neve
még nálunk is nagy becsben van, és Beuve a lehető leghízelgőbben nyilatkozik
a kötetről (Sainte-Beuve: Prévost abbé. In: Lescaut Manon és Des Grieux lovag története. Ford. Visi Imre. Budapest: Franklin, 1895, 3–38. o.). Kis „remekműnek” nevezi, „dont la fraîcheur sans Fard soit immortelle” (melynek
55
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A szexuális közönségesség eme terepét esztétikailag kizárólag a komikum szabadíthatja fel. Ebben az esetben a komikumnak az erkölcsi oldalt mellőznie kell, és csak magában a szituációban rejlő, tényleges ellentmondással törődhet. A komikumnak a
történéssel mint olyannal kell foglalkoznia, mert minden más,
mélyenszántóbb elgondolás csak megzavarná. A Don Juan igencsak pikáns jeleneteiben, amelyek megbotránkoztatás nélkül nevettetnek, Byron effajta komikummal dolgozott. A dúskeblű
spanyol asszony, Júlia – amikor férje az alguazilokkalccxvi ráront a
szobájában – a takaró alá rejti Don Juant, és izzó szentbeszédben
ítéli el férjét, hogy szégyentelenül betolakodott a hálószobájába.
A férfiak mindent, még az ágy alatti részt is átkutatják, de semmi
gyanúsat nem találnak, miközben a bűnös az ágyban izzad. Vagy

„minden nehézkesség hián való üdeség[e] […] örökre halhatatlan marad”, 7.
o.). „Manon Lescaut subsiste à jamais, et, en dépit des révolutions du Manon
Lescaut subsiste à jamais, et, en dépit des révolutions du goût et des modes
sans nombre qui en éclipsent le vrai règne, elle peut garder au fond sur son
propre sort cette indifférence folâtre et languissante qu’on lui connaît.”
(„Manon Lescaut örökre létezni fog, s az izlés és divat ezer meg ezer forradalmával daczolva, melyek megtörnek a valódi hatalmon, saját sorsára nézve bizvást megmaradhat abban a bolondos és elragadó föl sem vevésben, mely jellemének, tudjuk, ismeretes alapja.” 8. o. sk.)
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egy másik jelenetben: a konstantinápolyi szultánnő rabszolgaként megvásárolja Don Juant, lánynak öltözteti, és bedugja a hárembe, de mivel nem jut neki ágy, az első éjszakát ideiglenesen az
egyik odaliszk oldalán tölti. Az odaliszk oly különös és élethű álmot lát, hogy kiabálásával az egész hálótermet felveri. Mint mondottuk, ilyen esetekben a komikumnak el kell vonatkoztatnia
minden erkölcsi kritikától, csakhogy az elvonatkoztatás lehetőségének a körülmények teljes egészében jelen kell lennie. Példánkban a lánynak öltözött és akaratlanul is egy odaliszk hálótársává
szegődő Don Juantól nem találjuk meglepőnek itt, egy háremben, hogy megfeledkezik az erkölcsi posztulátumokról. Byron a
Don Juanban sohasem festeget olyan buja színekkel, mint
Wieland, aki abban tetszeleg, hogy kiélvezi az érzékiséget. A kortársak közül elsősorban Paul de Kock tudta megőrizni azt a friss
gondtalanságot a műfajban, melynek híján az egyenesen taszító.
Nála érezhető, hogy a lényeg a szituáció nevetségessége, és hogy
az érzékiséget bár szemérmetlenül, de minden mögöttes gondolat
nélkül tárgyalja. Egyik művében egy aggszűznek az a képzete támad, hogy minden szexuális erkölcstelenség abból fakad, hogy a
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fehérnép nem hord nadrágot. Ezért aztán a házában sem tűr meg
olyan nőnemű lényt, aki nem húz nadrágot. Akárhányszor egy új
szolgálólányt vesz fel, fölesketi a nadrágviselésre. A házba való belépés után meg kell jelennie az úrnő előtt, fel kell húznia a szoknyáját, hogy bemutassa: erkölcsösen nadrágot hord. A vénkisasszony magához veszi az egyik unokahúgát, akinek azonnal caleçonba kell bújnia, hiszen a tiszteletreméltó asszony számára a
nadrágviselés eggyé vált az illemmel és az erkölcsösséggel, és eme
erkölcsi elv fontosságáról terjengős előadásokat is tart a fiatal
lánynak. Egy nap aztán az unokahúg egy kerti padon üldögél az
unokatestvérével. A pad felborul, a fiatalok leesnek róla, és az ifjú
e véletlennek köszönhetően fedezi fel, hogy unokatestvérén egy
imádnivaló kis nadrág van. Szerencsétlen felismerés, mert előre
látni, hogy olyan következményei lehetnek, amelyek teljesen ellentétesek a bölcs pedagógus asszony fenséges szándékaival. Fentebb már említettük, hogy Paul de Kock a groteszkbe és burleszkbe hajló komikuma révén egyébként is jóval veszélytelenebb,
mint más szerzők. Ezt a nyájas kedélyességet A fehér ház című regényében bontakoztatta ki igazán szerencsésen. Témánk megvilá-
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gítása érdekében csak egyet emelünk ki a sok, igazán komikus
helyzet közül. A parvenü Robineau megvásárol egy vidéki kastélyt, ahol ünnepséget rendez. A mulatságok közé tartozik a mât
de cocagne, azaz a zsíros pózna megmászása is. Csakhogy a díjra
áhítozó fiúk mind lecsúsznak a síkos rúdon, és már-már úgy tetszik, hogy a díj gazdátlan marad. Ekkor megjelenik a jó erőben
lévő szakácsnő, szoknyáját szorosan összefogja, s épp oly diszkréten, mint amilyen boldogan megmássza a rudat, magához ragadja
a díjat, és elkezd lecsúszni. Csakhogy eközben beakad odafönn a
ruhája, és a feje fölé gyűrődik, s így a közönség megpillantja a
győztes otromba, csupasz farát. Kock egészen fesztelenül tárja
elénk ezt a szerfelett nevetséges helyzetet.
A nyerseség formáiként imént felsorolt fogalmakban közös
a szabadság függősége az érzékitől. Tőlük különbözik a brutalitás, amely örömét leli abban a kényszerben, amelyet mások szabadságával szemben alkalmaz. A fejedelmi cselekvés szintén szenvedést okozhat másoknak, de csak akkor, ha azt az igazságosság
megkívánja; még fenségesebbként jelenik meg a fejedelmi mivolt,
ha könyörületet gyakorol. Ezzel szemben a közönségesség úgy tel-
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jesíti ki nyerseségét, hogy egoizmusának kielégítésére szenvedést
okoz másoknak. A „brutális” szót már önnön etimológiai eredete
jellemzi, noha maga a barom – épp mert barom – nem lehet brutális.ccxvii Csak az ember válhat brutálissá, mert szabadságából kifolyólag elveszejtheti magát az állatias jelleget öltő erőszakosságban. Ha egy kandúr vagy egy vadkan megeszi kicsinyeit, úgy az
természetellenes, majdhogynem brutális, mivel az állat képtelen
az irgalomra. Az állati ösztön irányította kíméletlenség tulajdonképpen a brutálisnak a lényege; az állat fenntartások nélkül követi, az embernek viszont az lenne a feladata, hogy alávesse akaratának. A brutalitás nyers, mert erőszakos önkénnyel, tehát kegyetlenül jár el a szabadsággal szemben, és mert ebben a viselkedésben
egyszerre érez gyönyört. A kegyetlenség a brutálisban kéjjé válik, a
kéj kegyetlenséggé. Minél kiszámítottabb az erőszak a maga kegyetlenségében, minél rafináltabb a tobzódás a maga kéjében, annál brutálisabbá lesz – és esztétikailag annál rútabbá. Ugyanis az
affektus okozta elhamarkodottság annál kevésbé lesz menthető,
és a brutális annál inkább az öntudatos, szabad akarat műveként
jelenik meg. A brutalitás visszaél az erősebb erejével a gyengével
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szemben, a férfiéval a nőével szemben, a felnőttével a gyermekkel
szemben, az egészségesével a kórossal szemben, a szabadéval a rabbal szemben, a fegyveresével a védtelennel szemben, a gazdáéval a
rabszolgával szemben, a vétkesével az ártatlannal szemben. Égbekiáltó az a kényszer a brutalitásban, amelyet a maga önzésében a
túlerő alkalmaz a gyengével szemben.
Formája szerint a brutalitás részint lehet durvább, részint
pedig finomabb. Durvább, ha a szenvedés, amelyet okoz, közvetlen érzéki kifejezést ölt magára, például állat- és bikaviadalok alkalmával, kivégzéseknél, kínzásoknál és hasonlóknál; finomabb,
ha a szenvedés inkább pszichológiai kényszeren alapul. Az előbbi
forma uralkodik a bűnügyi drámákban, lovag- és rablóregényekben, proletárnovellákban és rabszolgákról szóló történetekben.
Miután Eugène Sue megírta a Párizs rejtelmeit, a brutalitás mily
legdurvább fajtáit hordták össze követői! Sue különlegesen tehetséges a brutális érzékeltetésében; gyakran kirívó, de néha-néha
igazán plasztikus is. A cingárról és a kettévágóról szóló története
a Párizs rejtelmeiben mestermű. Ezt a kettévágót még egészen a
kékszakállú herceg hasonlatosságára formázta meg, komor, a feu-
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dális korból származó, dühöngő embertípusként. Gyámoltalan
kisgyermekek seregletét terelte össze, akiket napközben útnak indít, az egyiket egy teknősbékával, a másikat egy majommal; jaj nekik, ha este bőséges bevétel nélkül térnek haza; ilyenkor szitkozódás, bántalmazás, testi fenyítés, éhezés vár rájuk a legrémületesebb kegyetlenségek közepette.ccxviii – A brutalitás finomabb formáját, a pszichológiai kényszert alighanem Calderón dolgozta ki
drámáiban a legmélyrehatóbb módon; itt a hit, a szerelem és a becsület dialektikája még a másik szereplők számára is a leghallatlanabb szenvedések forrása, mert a kín, amelyet valaki magának
okoz, nem nevezhető brutalitásnak, még ha önkasztrációból áll
is, mint Órigenésznél, vagy szöges öv hordásából, fakereszten való
alvásból, mint Susónál ccxix stb. A spanyol költő nagy fantáziája és
a hozzá kapcsolható hívő katolikus érdeklődés mindenesetre a
brutális elem elismerését, sőt még észrevehetővé tételét is nagyon
visszaszorította vizsgálódásában. Időközben nálunk is megjelent
egy mű, amely alaposságával komoly erőfeszítést tett arra, hogy
Calderón leghíresebb drámáiban kimutassa azt a felháborító embertelenséget, amellyé a hit, becsület és szerelem dialektikája fa-
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jult. Julian Schmidt ccxx Geschichte der Romantik im Zeitalter der
Reformation und der Revolution (A romantika története a reformáció és a forradalom korában, 1848, I. k., 244–302. o.) című
munkájára gondolunk. Ennek az éleselméjű fejtegetésnek a lezárásából csupán azt kívánjuk idézni, ami a 290–291. oldalon a témánkra vonatkoztatható. Julian Schmidt56 azt mondja:

J[ulian] Schmidt munkája ezenkívül sok érdekes, a források alapos tanulmányozásából nyert meglátást tartalmaz. Az ok, mely miatt láthatólag kevéssé
vált ismertté, bizonyára két körülményre vezethető vissza: először is arra, hogy
a szerző letér a tulajdonképpeni történeti vizsgálódás útjáról, s ehelyett egy látszólag művi csoportosítást követve az anyag nehezen válik érthetővé az olvasó
számára, aki felületes világtörténelmi tudással közelít hozzá; másodszor arra,
hogy bármely alakját szemlélje is a szerző, egyikben sem leli örömét. Az egész
könyvet áthatja egy bizonyos rossz hangulatú, a történelem valamennyi jelenségével szemben neheztelő hangvétel. J. Schmidtnek megvan az a tehetsége,
hogy éleslátóan megragadja a jelenségek negatív oldalát, elevenségükben ábrázolja őket, de eközben még túlságosan hajlik a Ruge és Bauer nevével fémjelzett modorra, amely az alakulás folyamatát csak a bomlás baljós árnyalataiban
tudja látni. Éles ellentétben áll viszont Valentin Schmidttel, aki katolikusként
oly izzóan lelkesedett a romantikáért, és akinek – mint ismeretes – hálásak lehetünk azért, hogy a Bécsben megjelenő Jahrbücher (Évkönyvek) lapjain első
alkalommal nyújtott teljes áttekintést és osztályozást Calderón drámáiról.
Schmidt hős volt a középkori irodalom ismerői közt. Nem szalaszthatom el az
alkalmat, hogy újból feltegyek egy kérdést, amelyet időről időre már többször
megfogalmaztam. Mi, németek, rengeteg papírt pazarolunk ismétlésekre.
Gondoljunk csak például antológiáink sorára, melyek kiadásából valóságos újranyomási üzletág alakult ki! Gondoljunk csak a külföldi regényfordítások
rengetegére! Miért nem adjuk ki egy kötetben Schmidt Calderónról szóló mű56

380

A becsület, a hit és a szerelem ezen mitológiája mögött, a fantázia ezen virágokban dúskáló álmaiban egy hidegen számító, absztrakt önzés rejtőzik. – A külsőségekben kimerülő istentisztelet minden természeti erőt szabadon bocsát, és
a babona baljós bája az életet gonosz szellemek sivár piacterévé változtatja. Aki
Calderónban a bőségesen teremtő fantáziát csodálja, ne feledje, hogy ebben a
fantáziában a titok szava rejtőzik, ami leplezi Spanyolország romlását. Ez a virágokban gazdag nyelv pompával ünnepelte az inkvizíció hitbéli cselekedeteit,
édes suttogásával harsogta túl az eretnekek üvöltését a lángokban, arab tömjén
illataként terjengett, leplezve a fanatizmus méltatlan áldozatainak helyét. – A
fanatizmus lényege abban áll, hogy feladjuk magunkat egy absztrakció kedvéért, amely abszolút negativitásként minden konkrét ellen irányul. Így az élet a
szó teljes értelmében álom, amelyet egy absztrakt lény álmodik meg. A valóság
a pillanatra marad, mert azt az abszolút nem ismeri el. Ezért az nem is korlátozhatja; nem ismer mértéket. A természet tobzódik a szenvedély izzásában,
gondolattalanul és nyakló nélkül, a szentségtelen elme sötét forrásából bugyogva, és elpusztítja, amit tegnap még imádott. Semmi sem állandóbb a másvilágnál. Valamennyi formában játszik ez a szenvedély, ez az önmagára összpontosító, az absztrakció szentségétől meg nem tört szubjektivitás; az egyén a
gyűlöletben csakúgy szertelen, mint a szerelemben, az önzetlenségben éppúgy,
mint a gonoszságban; az élet izzása, ha semmiféle szubsztancialitás nem táplálja, még féktelenebb erővel lángol az ember belsejében. Az ember mentsége,
hogy elvonatkoztat magától és a valóságtól: amennyiben a földi gyönyör kelyhét fenékig kiürítette, úgy csodálatos módon az absztrakció szárnyain felrepül
mennyei üdvözüléséig. – Mivel eme vak erő megváltó hatása látszólagos módon következik be, belső megosztottság nélkül, úgy az ember mezítelen, természetes vadságában fesztelenül és gondolattalanul megy szembe e sivár sorsvét és Dunlop kritikáját, amely sokáig megőrzi jelentőségét, mert pozitívan
egészíti ki a szerző History of Fiction-jét? Kiadhatnánk a Dekameronról szóló
munkáját, a romantika irodalmának történetéről írt tanulmányait, és mily hálásak lennének mindazok, akik irodalmat tanulnak! Tapasztalatból tudom,
mily nehéz megszerezni a bécsi kiadású Jahrbücher vonatkozó füzeteit. A
Dunlopról írt kritikát sorozatban, négy füzetben jelentették meg. A Calderónról szóló munkát ráadásul csak a folyóirat értesítőjében publikálták.
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sal. Egyrészt a tigris vérszomja, a gondolattalanul dühöngő, állati veszettség,
másrészt a szakrális, amely máris véghezvitte a világ minden absztrakcióját, és
a tisztán érzékfelettiben mozog. Mindezen figurák absztrakciók, mert megosztottság és fejlődés híján vannak; feldúlják érzéseinket, mert az állati vagy isteni
a szellem elleni természetként érvényesül. Amennyiben az ember az abszolút
megismerésére törekszik, úgy nyúl a mágiához; az újjászületést pedig egy csoda
teljesíti be.

Amit Schmidt absztrakciónak nevez, azt Calderónnál pszichológiai kényszernek hívjuk, mert a cselekedetek motivációját mindig
abból a számításból meríti, hogy az életet a szerelemnek, hogy a
szerelmet a becsületnek, hogy a becsületet a hitnek szükséges alárendelni. Ha a La Niña de Gómezben (Gómez Arias lánykája) az
asszony a férj oldalán elszenvedett, legrémisztőbb bántalmazások
után – aki ráadásul a móroknak eladja rabszolgának –, mégis
megbocsát férjének, úgy ez a szerelem hatalma, mely a nő abszolút szenvedélyeként lehetővé teszi számára a tisztességnek való alárendelődést. A nálunk is elhíresült A saját becsületének orvosa
című színjátékban Don Gutierre arra gyanakodva, hogy felesége
egy herceggel való viszonyával megsértette a hűségét, kegyetlenül
meggyilkolja asszonyát. Gyanújának semmisségét felfedezve
mégis nyugodt marad, sőt elvesz egy másik nőt feleségül – ez a férj
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becsület iránti szenvedélye, mely neki a szerelem becsületnek való
alárendelését parancsolja meg. Az állhatatos hercegben Fernando
infáns fogságba kerül, noha a marokkói király lánya szereti, s noha
Ceuta kiadatásával lehetősége lenne a szabadulásra, mégis a legnagyobb kínokat, a legszélsőségesebb megaláztatást tűri el. Így leli
halálát, mert keresztényként a hit megköveteli tőle, hogy a hit
gyönyörűségének ellenében semmibe vegye a szerelmet, a szabadságot, az életet. Ebben a dialektikában a megbecstelenítés, a gyilkosság, a bántalmazás és a mártírhalál brutalitásának megvan a
maga módszere. – A pszichológiai kényszer ezen finom brutalitása számos új tragédiánkat megfertőzte, mint például Halm Griseldisét.57 Ha összehasonlítjuk ezt a színjátékot azzal, ahogyan
Shakespeare kezel egy hasonló témát a Cymbeline-ban, beláthatjuk, hogy itt sem Parsifal részéről, sem Griseldis részéről nem enHenneberger: Das deutsche Drama, 8. o.: „A költő azt felelhetné erre, hogy
amikor Griseldis megtudja, minden játék volt csupán, akkor Parzivalt visszautasítva elégtételt vesz ezért.” Csakhogy „az, amit itt szerelemként adnak el nekünk, valóban a nő igaz szerelme? Vajon elfelejthetjük, hogy az igaz szerelem
azt az odaadást, amely a saját személyiségre támasztott jogos igényről, sőt bizonyos fokig az emberi méltóságról is lemond, inkább az állat ösztönös ragaszkodásához, mintsem ahhoz a szabad szerelemhez áll közel, amely fokozni képes a szerelmes ember önbecsülésének érzését?”
57
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gedhet utat az igaz szerelem a tragikus pátosznak, mert különben
nem lenne lehetséges, hogy Parsifal asszonyának szenvedésében
oly iszonyatos brutalitásig menjen el, és Griseldis ily lealacsonyítóan alázkodjon meg férje felé irányuló odaadásában. A legmívesebb nyelv bája és azon próbatételek fokozása, melyeknek az elbizakodott Parsifal aláveti felesége hűségét, anélkül ragadtatnak el
bennünket, hogy felemelőek lennének.
Ha az erőszak nyersesége visszaél az ártatlansággal, úgy
kényszerének brutalitása annál rútabbá válik, minél inkább egy
olyan gyermek ártatlanságáról van szó, aki még nem szokott
hozzá a történelem bűnökkel bemocskolt zűrzavarához, aki még
nem vált vétkessé saját cselekedete által; vagy annál rútabbá válik,
minél inkább ama erkölcsösség öntudatos felsőbbségét jelenti az
ártatlanság, amely megszabadult az általános romlástól. Ide tartozik például a Betlehemi gyermekgyilkosság, melyet a festők oly szívesen festettek meg, s melyet Marini megénekelt. Hasonló játszódhat le a finomabb barbárság formájában, ahogyan Sue ábrázolta az alávaló kínzásokat Mathilde-jában, melyekkel de Maran
kisasszony a kis Mathilde-ot rendszeresen gyötri annak érdeké-
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ben, hogy lelkiismeretes, szorgalmas nevelésben részesítse. Mily
határtalanul brutális az a szörnyeteg abban a jelenetben, ahol ő,
ágyában fekve, a gyermek szép haját levágja! A Párizs rejtelmeinek
hírhedt zsüettjében Sue csak ennek az ördögi egoizmusnak egy
már karikírozott, elnagyoltan megrajzolt másolatát adta. – Az öntudatos szabadság fejedelmi mivoltának brutalitással ötvözött
kontrasztja különösen jól látható a művészet tárgyává tett krisztusi Passióban. Az ókori művészetben ez az ellentét még nem lépett színre. Niobét, Dirkét, Laokoónt a hübrisz, míg Oidipuszt
és Oresztészt az önkéntelenül önkéntes cselekvés tette vétkessé;
Marsziász az istennel szemben ugyanúgy hübrisz által lett vétkes,
ám büntetése miatt együttérzést válthat ki belőlünk, mert mai érzéseinkkel ellenkezik, hogy egy isten – még ha jogosan is, de – úgy
büntet, hogy legyőzött ellenfele bőrét késsel nyúzza le. A domborműveken látható ókori ábrázolások ennélfogva még ezt a brutális látványt is akképp enyhítik, hogy a kést markoló Apolló csupán odalép a fatörzshöz kötözött Marsziászhoz. Krisztus szenvedéstörténetében azonban az ártatlanság brutalitáshoz képest diametrális ellentétét pillantjuk meg, amelyben az ártatlanság a bru-
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talitás finomabb és durvább formáival szembesül. A festészet hamar megragadta ezt a kontrasztot, és a régebbi német iskola kiváltképp a szívén viselte, hogy a farizeusoknak, írástudóknak és
zsoldosoknak igazán brutálisan ördögi fiziognómiát kölcsönözzön.58 Krisztus történetéből kiindulva ezt a kontrasztot a mártírok és szentek történetében több irányban továbbfejlesztették.
Ezerféle árnyalatban ismételték meg itt Krisztus zsoldosok általi
kigúnyolását, akik megvesszőzték, tövissel koronázták, kereszthordásra kényszerítették. A csipkedés az izzó fogóval, a keresztre
szegezés, Péternél ráadásul fejjel lefelé, a rostélyon sütés, a bőr lenyúzása, a belek kiszakítása, a lefejezés, a testrészek kifeszítése a
kínpadokon, az olajban forralás, a földbeásás stb. olyan brutalitások, amelyek esztétikailag nem kevésbé elvetendők, mint etikai-

A Geschichte der deutschen und niederländischen Malerei című művében
(160. o. skk.) Hotho elkülönít két fejlődési vonalat: Eycktól H[ieronymus]
Boschig és Boschtól Schongawerig (Martin Schönig). A 212. oldalon így ír:
„Felcicomázott hóhérokat, akaratosan vicsorgó ifjakat és korbácsot lengető
cselédeket ábrázolva Martin Schön bebizonyítja, mily hűen tanulmányozta a
természetet. Csakhogy gyakran pótlólagos energiát fektet abba, hogy felfokozza a megfigyelt arcvonásokat. Az ormányszerű szájak, a kecskebakéra hasonlító fejek és a csontos testek hatványozott rendellenessége azt a célt szolgálja, hogy még láthatóbbá tegye a belső és külső hibákat.”
58
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lag. Bármennyire fáradozott is azon a művész géniusza, hogy ezeket az anyagokat összebékítse a szépség követelményeivel, oly ritkán sikerült ez ténylegesen. Az ember nem mondhatja, hogy egy
csatajelenetet ábrázoló festmény a gyilkosság és a halálos kínszenvedés színjátékát sokrétű alakban mutatná be. A csatában az erőszak erőszakkal szemben lép fel; a harcos a harcossal küzd meg; a
megtámadott egyben támadó is. A festő a háború szörnyeivel
azonban takarékosan fog eljárni; mindenféle sebesültet és haldoklót lefest majd, ám némi visszafogottsággal csak bizonyos csonkításokat fog szemléletünknek felkínálni. Az ókori festészet sem riadt vissza az ijesztő ábrázolásától, de csakis a szükségszerűt jelenítette meg, amelyről Goethe a philosztratoszi festmény szemlélésekor azt mondja, hogy ez ildomos. A 39. kötet 65. oldalán Abdero szétmarcangolása kapcsán kijelenti:
Ezek a képek sosem kerülik el a jelentőst, ehelyett a néző inkább erőteljesen
szembekerül vele. Így látjuk a fejeket és a koponyákat, amelyeket az útonállók
az öreg fánál trófeákként akasztottak fel; éppoly kevéssé hiányoznak Hippodámia kérőinek feltűzött fejei atyja palotájánál; és hogyan viselkedjünk a vérpatakoknál, amelyek porral keveredve annyi képen folynak ide-oda, majd pedig
elapadnak? És így bátran kijelenthetjük, hogy a régiek legfőbb alaptétele a jelentős volt, a tárgyalás szerencsés módozatának legfőbb eredménye viszont a
szép. Na és nálunk, újaknál, nem ugyanez a helyzet? Mert hova szegeznénk te-
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kintetünket a templomokban és a képtárakban, ha a tökéletes mesterek nem
kényszerítenének arra, hogy az oly visszataszító mártíromságot hálásan és jólesően nézzük?

A brutalitás, amely válogatott szenvedéseket okoz a védtelen
szentnek, csak annyiban válhat esztétikai tárggyá, amennyiben az
ábrázolás a belső szabadság győzelmét a külső erőszakon jeleníti
meg. A hóhéroknak ennélfogva izmos testtel, kemény, érzelemmentes arccal és fintorgó ábrázattal kell rendelkezniük, förtelmes
foglalatosságukkal személyesen is összhangban kell lenniük, míg
a szentek alakjának és tekintetének a méltóság és szépség által kell
rabul ejtenie bennünket. A brutalitás szabadsággal szembeni tehetetlenségének a fiziognómia megdicsőüléséből, a halálra kínzottak tartásának nemességéből kell kiderülnie. Korántsem arról
van szó, hogy a hit öntudatos fejedelmi mivoltának ki kell csúfolnia a béklyókat és a gyötrelmeket, a halált és a gúnyt, mert ez nemcsak egy bizonyos elfogultságot, a szembeállítás végességét foglalná magában, hanem egyszerűen ezen kívül kell lennie és a fájdalom elszenvedésében és érzékelésében kell győzedelmeskednie.
Ilyen fenséges nyugalommal szembeszegezve a brutális cselekede-
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tek iszonyatos mivoltának semmissé kell válnia. A rémisztő ezen
bukása nélkül az isteni érzület nagyságában és hatalmában a
puszta hóhérmunka szemlélete elviselhetetlenné válik, és ezzel az
iszonytató pillantással azok a festők és szobrászok kínoznak bennünket, akik Krisztust, az apostolokat és a szenteket olyan irokézekként tárják elénk, akik abban lelik gyönyörüket, hogy a szenvedéseket, melyekkel ellenségeiket gyötrik, absztrakt érzéketlenség vigaszával állítsák szembe. Az abszolút igazságnak magát feláldozni kész szellem halhatatlansága kell, hogy önmagában
feleméssze a kegyetlenséget. És ezek a jelenetek hatásos kontrasztjaik révén még mindig kedvezőbbek a képzőművészet, mint a költészet számára, mert a kép vagy a csoport egyszerre nyújtja azt,
ami nekünk még taszítóbb lehet, míg a leírások terjedelmessége
sekélyessé teszi azt. Mindez látszólag szembehelyezkedik a lessingi
kánonnal, ám aki ismeri azt a középkori legendát, melyben a szentek mártíromságát protokollszerű alapossággal írják le, egyet fog
velünk érteni; aligha létezik ennél unalmasan rútabb. Erről a területről jónéhány téma a kezdetektől különösen kedvelt volt a festők körében, mert éles kontrasztot kínálnak, viszont kétes hatá-
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ron állnak, és ezért elég gyakran a rútba hanyatlanak, amikor ábrázolásukra kerül a sor. Miféle ocsmány mészárszékké torzították
egyes festők a betlehemi gyermekgyilkosságot! Vagy hogyan festették meg néhányan Heródest! Nem úgy, mintha egy mártír véres fejét tartaná a kezében, hanem mintha egy virágcsokrot vagy
egy tál ízletes fogást! Ennek kapcsán a középkornak hiányérzete
támadt, mert a fiatalságnak, a szépségnek, a világ szeretetének, a
könnyelműségnek érzéketlenül kellett szembeszállnia a méltósággal, lemondással, alázatossággal, kitartással, és éppen ezért gondolta ki a szép táncosnő és a próféta szerelmi történetét, melyben
a próféta elutasította az asszonyt, aki ezért bosszúból az életére
akart törni.
A jelenségek brutalitás teremtette szélsőségességét csillapítani kell, s erre mindig is az a szituáció lesz a legkedvezőbb, amelyben az erőszakosság összefügg az igazságossággal, mert így eltávolítható a puszta önkényesség és véletlenség gondolata. Az imént
felhívtuk a figyelmet arra, hogy ilyen esetekben az ókori művészet
miként örökítette meg a bűnösség fekete fonalát. A két szobrász,
Apollóniosz és Tauriszkosz a Farnese-bika híres szoborcsoport-
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ján, amely most Nápolyban található, Dirkét ábrázolta, amint
Amphión és Zéthosz egy nyaktörő rohamra kész bika szarvához
kötözi. Mily szép ez a nő! De szépsége nem indítja meg az erőteljes fiatalembereket. Nem mintha örömüket lelnék e brutális műveletben, de az ókori felfogás szerint kötelességüknek tesznek eleget: édesanyjukért állnak bosszút. Ugyanazt teszik, mint Apollón
és Artemisz, amikor megölték Niobé gyermekeit. Az úgynevezett
költészeti igazságosság hiányát felelőtlen brutalitásként érzékeljük. Ezt nem nélkülözik a modern francia tragédiák sem, melyek
tételmondata: le laid c’est le beau.ccxxi Victor Hugo például elkövette ezt a hibát A király mulat című szomorújátékában. A szép
és lovagias király, I. Ferenc fejedelmi mivoltával Hugo szembeállított egy rút és púpos bolondot a Triboulet szerepében. A királyt
azonban egy igazán léha korhellyé alacsonyítja le, aki mindenféle
nőszemélynek udvarol, álöltözetben járja a legmocskosabb kocsmákat, ahol a legközönségesebb kocsmáros lányok után futkos.
Egy ilyen király nem király, mert az orgiától kezdve, amelyben
először látjuk őt, a lebujban való szörnyű kalandjáig, ahol meg
akarják gyilkolni, a nemességnek semmi nyomát nem fedezhetjük
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fel benne. De ennek a Triboulet-nek, aki oly epés megjegyzéseket
tesz mindenkire, oly rosszindulatú tanácsokat ad, és kigúnyolja a
szerencsétlen Saint Vallier-t a király által megbecstelenített lánya
miatt, egyúttal gyengéd apának kellene lennie; és bolondsága mellett, amelyet csak mesterségképpen űz, igazán papi, humánus tudattal kellene rendelkeznie. Szerencsétlenségére szép lánya van,
aki megtetszik a királynak. A király, aki a templomban látja meg
a lányt, nem tudja, hogy Blanche az udvari bolond lánya. Álruhában utána oson. A Triboulet szarkasztikus megjegyzései miatt
megsértődött udvaroncok megtámadják a lányt, betömik a száját,
elrabolják, és a királyhoz vezetik, aki a síró és könyörgő lányt a
szobájába cipeli, amelynek ajtaját bezárja, és con amoreccxxii megszégyeníti, mialatt az udvaroncok az ajtó előtt őrködnek, és védik
a gyanút fogó, rájuk támadó Triboulet-tól. Kigondolható ennél
brutálisabb szituáció? A bolond egy cigánnyal, Saltabadillal meg
akarja öletni a királyt 20 aranypénz fejében, de a véletlenek és a
félreértések okán Triboulet lányát öli meg, aki szerelmes a királyba, annak ellenére, hogy megfosztotta a tisztességétől. Saltabadil zsákba dugja a hullát; Triboulet azt feltételezi, hogy a holt-
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test a királyé, ezért a Szajnába akarja dobni. De, hogy bosszúját
jobban kiélvezze, még egyszer látni akarja a megölt királyt. A koromsötét éjszakában ez természetesen nem lenne lehetséges, de a
segítőkész költő egyből vihart támaszt, amelynek villámlása olykor megvilágítja az éjszaka sötétjét. Triboulet tőrrel felhasítja a
zsákot, és felismeri a lányát. Még pislákol az élet a lányban, aki derékig a zsákban megindító beszédet mond, tele szentimentális
szenvedéllyel a király iránt, akinek a kocsmában kellett volna meghalnia, ahová azért lopódzott, hogy az éjszakát a cigány lánytestvérével, Maguelonne-nal töltse. Ezután meghal a lánya; egy odasiető sebész silányan bölcselkedve magyarázza, hogy a lánya valóban halott, mire Triboulet még csak meg sem öli magát, pusztán
elveszti az eszméletét, mialatt a király Maguelonne segítségével
megmenekül a haláltól, s nem tudván a körülötte zajló folyamatokról, jól kialussza magát, majd dalolászva továbbáll! A büntetések elmaradása nyilvánvalóan a leggaládabb brutalitás ebben a
színjátékban, amely így a közönségesség igazi mintapéldája. Túl
messzire vezetne bennünket, ha a költő más műveiben is el akarnánk mélyülni, és ezért megelégszünk azzal a megjegyzéssel, hogy
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a poétikai igazságosság megsértése Victor Hugo óta immár egyáltalán nem számít ritkaságnak a franciáknál. Rachelccxxiii egyik legragyogóbb szerepe Adrienne Lecouvreur-é, amelyet Scribe külön
a számára írt. Adrienne, egy színésznő, akinek Szászország tábornagya udvarol, olyan mérgezett csokrot kap a féltékeny szeretőtől,
egy férjes hercegnétől, amely megöli őt, a hercegné viszont továbbra is élvezheti szabadságát. A darab tulajdonképpeni csattanója viszont nem ez a disszonancia, hanem a szerencsétlen nő haldoklásának patológiailag pontos ábrázolása. A költő minden
egyes fázist, amely a méreghez kötődik, az utolsó leheletig tartó,
förtelmes átmeneti állapotokkal együtt túlzóan aprólékosan vezeti elő. Az ifjabb Dumas A kaméliás hölgy című művében
ugyanígy válhatott a publikum számára roppant érdekes brutalitássá Lorette hűen ábrázolt halála.
Noha az a feladatunk, hogy a rút fogalmát kibontsuk,
kénytelenek vagyunk beismerni, hogy minden tudományos bátorság dacára lehetetlen elmélyülnünk a brutalitás azon formájában, amely a kéj és a kegyetlenség összekötése, valamint a kéj természetellenessége által jön létre. A művészettörténeti krónikák
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sajnos nagyon gazdagok az ilyen alkotásokban. Megelégszünk azzal, hogy a német irodalomból csak Lohenstein Agrippinájára
emlékeztessünk.59 A durvább vagy finomabb nemi erőszak természetesen a kedvenc brutalitás ezen a területen.
A brutális is átfordulhat komikumba. Ez a fordulat paródiaként a legszokványosabb, ahogyan a legújabb időkben a müncheni Fliegende Blätter ccxxiv vásári rigmusokban és kisebb tragikomikus jelenetekben finoman parodizálta a brutalitást; a párizsi és
londoni bábszínházak60 pedig hasonló paródiával, szándékosan
ostorozták a szituációk természetellenességét és a kicsavart, hamis
pátoszt, amelybe koronként belehanyatlott a tragédia. De a komikumba való átfordulás paródia nélkül is lehetséges. A szabin
nők elrablása már önmagában erőszakos cselekedet; a szüzek hirtelen megtámadása brutális; ám azáltal, hogy itt a nemek ősi viLd. J[ean]-B[aptiste] Rousseau: Dramaturgische Parallelen [Dramaturgiai
párhuzamok]. München, 189. o. skk. Amikor Oloaritus végül a tőrt Agrippinára szegezi, azt kiáltja:
„Szúrj, gyilkos, a testbe, amely vétkezett,
Szúrj a tejet hordó mellbe, amely egy gyermeket táplált,
Szúrj a meztelen hasba, amely egy férget nemzett!”
60
Ch[arles] Magnin: Historie des marionettes en Europe [A marionettek története Európában]. Párizs, 1852, 147. o. skk.
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szonya közbeavatkozik, enyhül a félelem és az ijedtség! Szobrászok és festők nagyon szívesen ábrázolták ezt a jelenetet, mert remek lehetőséget adott arra, hogy az ijedt mimikát egyúttal az édes
aggodalom kifejezésével, a szégyen fokozódását pedig az önkéntelen odaadással szépítse meg; az, hogy a nőket merész rómaiak rabolják el, végső soron nem túl kellemetlen. Hasonló a helyzet Perszephoné elrablásával, Európa megszöktetésével stb. Amikor Reineke jégre gyűri és megerőszakolja Isegrimm asszonyát annak
szeme láttára, az mindenképpen brutális, de a közelebbi körülmények által komikussá válik.61 Vannak olyan cselekmények is, amelyek erőszakosak, mégsem nevezhetők brutálisnak, s csak a művészet komikus tárgyaiként válhatnak azzá; a németalföldi iskola
mindazon festménye idetartozik – ahogy például A fogorvosccxxv
című kép is –, amely bárgyú, fékevesztetten kiabáló fiúkat vagy
parasztokat jelenít meg, mintha szegény bűnösökként kivégzésre
mennének. –
Eleddig az obszcént és a brutálist a nyerseség formáiként
vettük szemügyre, de még egy forma hátravan: a frivol, amely a
61

A hal illatú Gieremund asszony jégbe fagyott.
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maga abszolút önkényével ellentmond a fenségesnek – amennyiben ezen a szent értendő –, és ezzel az univerzum belső rendjét
sérti. A természetnek és a történelemnek csak azon feltétel mellett
van értelme, hogy az erkölcsös és az isteni igaz. Nem az a frivol,
aki eme igazság létezését tagadja, mert nem képes meggyőződni
róla, hanem az, aki szélsőséges pimaszságból kigúnyolja a szentbe
vetett hitet. A szkeptikusnak, akiből ateista lesz, semmi esetre sem
kell frivolnak lennie; de az egoista, akinek bohózattá válik a szent,
frivol, mert a szent létének valósága kellemetlen a számára. Az önkényesség, amely megveti a szentet, vétkezik azon lényeg ellen,
amely minden szabadság és szükségszerűség alapja, miközben a
tudományos ateizmusra, amely komoly fáradozások szomorú
eredményeként lehetséges, vallási kétségbeesés nyomhatja rá a bélyegét. A frivol rút, mert azon isteni fejedelmi mivolt majmolása,
amely a természet és a történelem fejedelmi mivoltának forrása.
Abszolútként tételezi magát. A természet számára a rút efféle formája lehetetlen, mert a természet – lévén öntudattalan – nem nevetheti ki saját szükségszerűségét. A művészeteken belül a költészet a legalkalmasabb a frivol ábrázolására, mert a nyelv révén ké-
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pes elmélyedni a gondolatokban. A frivol a szentet nevetség tárgyává teszi, mint valami semmist; a házasságban, barátságban, hazaszeretetben, vallásban rejlő kegyelet csak olyan korlátoltság és
gyengeség a számára, amelyet egy erős szellem a közönséges sokaság előítéleteként képes meghaladni. A szellem efféle ereje azonban nem más, mint önkény, amely szubjektív kedvtelésből az istenit mint a puszta képzelődés semmisségét veti meg, s így az istenit tulajdonképpen közönségesnek nyilvánítja, ami a nép körében azzal az objektív igénnyel lép fel, hogy tiszteletreméltóként és
a legmagasabb rendűként tiszteljék.
Nagyon is meg kell különböztetnünk az embereknek az
abszolútum létezésébe vetett hitét és a tévedéseket, amelyeknek
kiszolgáltathatják magukat, mert szabadok, és mert az isteni lényeggel szembehelyezkedne az, ha akarattal hitre kényszerítenénk
őket. Tehát aligha válhat az abszolút igazság az emberek hitének
tartalmává; az igazságot összetévesztik a rögeszmével, ráadásul ez
utóbbit hamis vallásként is isteníthetik. Az egyes vallásoknak más
és más tartalma van, de abban megegyeznek, hogy vallások, és
hogy kapcsolatot teremtenek az ember és az abszolútum között;
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az igazi buddhista, zsidó, mohamedán ugyanolyan örömmel hal
meg hitének igazáért, mint az igazi katolikus, lutheránus, metodista stb. Az erkölcsök különlegességében is eltérnek egymástól a
népek, de minden erkölcs szentnek számít. Saját erkölcsi álláspontja alapján a vadember iparkodik vendégének ágyasként felkínálni lányát és feleségét, ami egy másik nézőpontból megbecstelenítésnek számít. Ugyanennek a népnek a hagyományai az idők
során változnak, és még a 18. században nálunk is a tekintély frivol aláásásának tarthatták, ha a gyerekek tegezni merték volna
szüleiket, amit ma már fejedelmi családok tagjai is megtesznek.
Mivel az erkölcs az a forma, amelyet egy nép akarata a mindennapjaiban magára ölt, így a népek kölcsönösen tisztelik egymás
erkölcseit, még ha ezek nagyon különböznek is egymástól. Joggal
tekintjük frivolnak, ha kigúnyolják azt az egyént, aki az erkölcs általános szükségszerűségébe születik bele, és abban nevelkedik. –
Ám nagyon is elgondolható olyan konfliktus a nép erkölcsével és
hitével, amely nem feltétlenül frivol, sőt sokkal inkább a legmélyebb erkölcsből és hitből eredeztethető; efféle konfliktusról van
szó az összes nagy reformátor esetében. – A komolytalanság ak-

399

kor válik frivollá, ha kedvét leli abban, hogy az erkölcs tiszteletét,
az istenibe vetett hitet képtelenségként és csalásként, valamint
tévhitként és önámításként ábrázolja. A frivolitás nem annak a
fenséges kételkedésnek a szent háborúja, amely a szellem legbelsőbb igazságából ered, hanem a szellemi lomposság tisztátalan
öröme, amely függetlenítette magát az ostoba kísértetként értett
abszolútumtól, és nagyon is elégedett azzal, hogy a véletlen és az
önkény mint minden történés egyedüli tényezője alapvetően
semmi másra nem ad lehetőséget, csak az élvezeteket hajszoló,
múlandó életre. Ezért esztétikailag a frivolt a kegyetlenségben lelt
buja élvezet jellemzi, amely azért hozza izgalomba, mert úgy hiszi,
elpusztíthatja a korlátoltságként értett hitet és a tévedésként értett erkölcsöt.
Ám konkrét jelenségek kapcsán gyakran nehezen ítélhetjük meg, hogy valami frivol-e, mert a szellem történetében a frivolitás látszatát keltheti az igaz megismerése, amely konfliktusban áll a hamisként felismerttel, és ezt a látszatot keltheti az erények gyakorlása is, amely konfliktusban áll bizonyos kiváltságos,
bűnös késztetésekkel. A sekélyesség és az érdemtelenség frivol-
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ként bélyegzi meg az örök igaz és jó vitáját, amelyet e kettő joggal
folytat a sekélyességgel és az érdemtelenséggel, amely gyakran valamilyen empirikus vitaként tünteti fel magát. Természetes, hogy
az efféle vita nem mindig viselheti magán azon végtelen fájdalom
mélabús vonásait, amelyet az emberiség erkölcsi és szellemi szerencsétlensége láttán érezhet; mivel emberi, nem mondhat le arról, hogy egyszer-egyszer maga is kacajban törjön ki ellenfele
fennhéjázása láttán, és olyan szatírával feleljen, amely aztán csalhatatlanul frivolitásként szidalmazható. Itt egyes esetekben újra
finom határvonalak rajzolódnak ki, mert könnyen előfordulhat,
hogy a komolyan megalapozott vitát a viccben lelt öröm olyan
megnyilatkozásokra sarkallja, amelyeknek már frivol mellékíze
van. Arisztophanész romboló haragjában egyúttal ott rejlik az az
elégedettség, amelyet ellenfelének kigúnyolása nyújt számára, és a
komikus elem olyan fordulatokra ösztökéli őt, amelyek, a görögök nézőpontjából, maró frivolitást árasztanak magukból.62 A kacagás, amely az ellenfél rossz erkölcse és hitetlensége ellen irányul,
[Heinrich] Th[eodor] Rötscher szerfelett jól igazolta annak az elemnek a
meglétét Arisztophanésznál, amely ellen az író maga is küzdött; Aristophanes
und sein Zeitalter [Arisztophanész és kora]. Berlin, 1827.
62
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önkéntelenül is érinti magát az erkölcsöt és a hitet. Heine emiatt
válik gyakran olyannyira közönségessé, hogy nem tud ellenállni
azon kéjes vágynak, hogy tapintatlan nyerseséggel feláldozza a
szentet a vicc oltárán, és aztán valóban frivollá váljon. Költészete
enélkül a frivol nyúlvány nélkül sokkal inkább költészet lenne.63
A frivolitásban a költészet igazságát bizonyos brutalitás jellemzi,
amellyel megsemmisíti azt az igazságot, amely szentnek számít az
emberiség vagy egy nép számára, és örömét leli a szent nevetséges
torz pofává történő lefokozásában. Jóllehet a frivolitás fogalma általában véve egészen meghatározott, de különös esetben relatív,
ahogyan a törvényhozás különbségeiben mindez egészen pozitívan látható, hiszen a törvények bizonyos büntetést szabnak ki a
frivolitás fogalmának megvalósulásáért. Az, ami szűkebb perspektívából még frivolnak tekinthető, és innen nézve joggal ítélik

Amikor Heine úgy könnyelműsködik, hogy teljes mértékben feleslegesen,
hirtelen valamilyen csínytevéshez folyamodik, vagy a legfinomabb érzések áradatának kellős közepén grimaszt vág, valósággal fájdalmat tud okozni. Mára
kisfiús költőcskék tömegét csábította arra, hogy tulajdonképpeni költészetének tartsák ezeket a prózai csattanóit. Vö. [Robert Eduard] Prutz: Vorlesungen über die deutsche Literatur der Gegenwart [Előadások a jelenkori német
irodalomról]. Lipcse, 1847, 238. o. skk.
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el, egy magasabb és szabad álláspontból nézve már más jelentést
nyer. Jelen esetben csak a dolog esztétikai oldalát kell megragadnunk, amely azon alapszik, hogy az igazán szép csak egységben
teljesedhet ki az igazán jóval, vagyis egy esztétikai alkotás, amely
ellentmond ennek az axiómának, nem is lehet igazán szép, tehát
többé vagy kevésbé rút lesz. Hogy az erkölcsöt vagy a hitet egy
másik nézőpontból nézve nevetségesnek tekintik, még nem frivolitás; csak akkor válik az ember frivollá, ha az erkölcsök követéséért akarna valakit kigúnyolni, vagy azért gúnyolná a hívőket, mert
hisznek. Fentebb említettük, hogy Dahomey-ben és Beninben
mindenkinek – még akkor is, ha miniszter vagy tábornok – örömében táncolnia kell a király előtt, ha ajándékot kap tőle. Bár
mindez nevetségesnek tűnt a francia nagykövet Boué számára,
mégis óvakodott attól, hogy nevessen. Amikor az orosz hetérák
odaadják magukat valakinek, gondoskodnak arról, hogy Szent
Miklós képmását kendő fedje, mert szégyellik magukat előtte. Ki
merészelné a hetérák jelenlétében kinevetni a szent szégyenérzet
efféle kifejeződését, még ha számunkra nevetségesnek tűnik is?
Az ilyen kényes ügyekben nem lehetünk elég óvatosak az ítéle-
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tünkkel és viselkedésünkkel. Ha azonban nem ismernénk el a komikum jogosultságát arra, hogy a szellem igazságának és szabadságának nevetséges ellentmondásaiként kezelje idegen nemzetek
vagy letűnt korszakok erkölcseit, más népek vagy meghaladott
műveltségi formák vallási képzeteit, úgy nemcsak a művészet, hanem a tudomány is kénytelen lenne trappista szerzetesi életmódra
berendezkedni. A tréfa ugyanannyira megszenvedi a morálisan
kicsinyes nyárspolgárokat, mint az ostobán bigott szentfazekakat,
mivel mindkettőjük szűklátókörűsége már a jó erkölcs és az igaz
hit ellen elkövetett, veszélyes merényletet vél felfedezni a tréfa valamennyi mozgalmas játékában. Ha csupán rajtuk múlna, a legfantáziátlanabb próza egyhangúságában kellene fulladoznunk.
Ebből a szempontból a költői mesterművek elfogulatlan értékelésében semmi sem okozott nagyobb kárt, mint egyes szakaszok
kiragadása, egyes szavak elszigetelése. Az efféle konfliktusok kapcsán a költészet történetében akad néhány roppant elgondolkodtató ügyirat olyan perekből, amelyeknek a restaurációs korszakban Béranger kénytelen volt alávetni magát, és amelyek során
Marchangy és Champanhet a vádat ugyanolyan szellemesen in-
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dokolta meg, mint ahogy Dupin, Barthe és Bervilleccxxvi válaszolt
nekik, a francia sanzon történetére a legérdekesebb módon hivatkozva. Ha most csak a frivol fogalmával kellene foglalkoznunk,
bátran belemerülhetnénk részletesebben is a témába, azonban
számunkra a frivol csupán egy mozzanat egy sokkal nagyobb totalitásban.64 Ezért a vita néhány példával történő illusztrálására
szorítkozunk. Amikor Heine Disputation (Hitvita) című versében a szerzetes úgy védi meg keresztény hitét a rabbival szemben,
hogy
Dacolhatok szellemeiddel,
Sötét, pokoli tréfáiddal,
Hiszen Jézus Krisztus lakozik bennem,
Magamhoz vettem a testét,

akkor e kijelentésekre – az adott körülmények között, a középkori
Spanyolhon földjén – nincs mit mondani. Viszont amikor a szerzetes úgy folytatja, hogy
Krisztus a kedvenc falatom,
Sokkal jobban ízlik, mint a leviatán,
Ld. P[ierre]-J[ean] de Béranger: Œuvres complètes [Összes művei]. Grandville és Raffet illusztrációival. Párizs, 1837, 1/III. k., 195–380. o. Ezek felbecsülhetetlen értékű ügyiratok a kortörténet szempontjából.
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Fehér fokhagymás szósszal,
Melyet talán a Sátán főzött,

akkor a „kedvenc falat” kifejezés egyenesen frivol, és nem igazolható a fanatizmus közönségességével, amelyet itt látnunk kellene.
– Nem várhatjuk el Heinétől, hogy az eucharisztia szentségét saját hitének mozzanatává tegye; csakhogy a költészet elvárhatja
tőle, hogy ne öntse le gúnnyal azt, ami az általa megszólított hallgatók ezreinek szent. A szárazság, a dogmatikus egyszerűség,
amellyel kifejezi magát, csak növeli a sértést. A Viclipucli románcaiban, amelyek oly gazdagok a legnagyobb költői szépségekben,
a következő sorokban a kereszténység és az úrvacsora ellen táplált
gyűlölete tör elő:
Ősi-ősi színdarab megy,
„Emberáldozat” a címe,
és keresztény változatban
tán nem íly szörnyű a játék,
mert vörös bor lett a vérből,
és a színpadon szereplő
hulla vékony, ártalmatlan
ostyácskává lényegült át. ccxxvii
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Teljesen elvonatkoztatunk most a vallásos nézőponttól, és csak
esztétikai mércét alkalmazunk. Ebből kiindulva ítéljük e sorokat
rossz soroknak, mert ugyan mi volna ezekben költői? Nem úgy
hangzanak, mintha Heine e merev sorokat Daumer hírhedt, a keresztény antropofágiáról szóló értekezéséből másolta volna?
Heine egy szóval sem fejez ki irtózatot vagy megvetést, akkurátus
történészként tudósít. Azonban miféle mérhetetlen frivolság lakozik e rideg szavakban, melyek úgy fecsegnek egy vallási misztériumról, mintha az valami kulináris téma volna?!
Mint megjegyeztük, hatalmas igazságtalanság érheti a költőt, ha nem összefüggéseiben ragadjuk meg őt, és ezáltal frivolsággal vádoljuk, holott az csak látszólag van jelen. Az imént idézett sorokból a második versszak teljesen elmaradhatna, és a vers
semmit sem veszítene, sokkal inkább nyerne általa. Azonban egy
Heine költészetéből vett példával is szeretnénk megmutatni, hogyan lehet őt igazságtalanul kezelni. A teremtés dalai című versében elmeséli, Isten miként teremtette a Napot, a csillagokat, az
ökröket, az oroszlánokat, a macskákat, majd így folytatja:

407

S teremtett vad bestiákat,
oroszlán vérszomju mancsát;
s az oroszlán képmására
még sok helyes kicsi macskát.
Hogy a vadon népesüljön,
megteremtette az embert,
kinek nemes képmására
mulatságos majmokat nyert.ccxxviii

Bárki rögtön felismeri e sorokban az állatokat bálványozó vallások
szatíráját, az aranyborjúét, amelyet maguk az izraeliták is körültáncoltak. Valóban frivolnak találhatjuk, hogy a Sátán kineveti Istent; csakhogy a vers négy kisebből áll, a másodikban Isten így felel:
Szólt az ördöghöz az isten:
„Úr vagyok, s magam utánzom,
napra csillag jön szívemben,
ökörre borjú az álmom,
s mancsos oroszlán után, lásd,
teremtek édes cicácskát,
emberek nyomába majmot –
a te kezed: mit sem alkot.”

Ezt a választ érdemli a Sátán, és isteni tagadásaként értendő gúnyként követi az előző sorokat. Hogy igazán megértsük a heinei
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rosszindulatot, az egész zárását is meg kell vizsgálnunk. E kis ciklus negyedik versében, amelyben mindig a nagyobbtól halad a kisebb felé, Isten végül ezt mondja:
Az alkotás: fontoskodás csak,
kontár-mód összeütheted.
Csak a tervnek, a bölcs fontolgatásnak
köszönheted művész-neved.
Már azon is naponta sokszor
tünődtem három századon át:
hogyan csináljak jogi doktort,
mi több, egy kis bolha-komát?

Goethére utal ez a csattanó, aki jogi értekezést írt a bolhákról,ccxxix
és 1839-ben került nyomtatásra Berlinben.
A frivolság teljesen érthető módon köti össze a vallásos és
etikai nihilizmust annak érdekében, hogy kölcsönösen felerősítsék egymást. Az obszcén irodalom legtöbb műve egyszerre materialista és ateista. Egy bizonyos tompa és nyomasztó apátia, a nemes melankólia legélesebb ellentéte nehezedik rá, és kétségbeesett
gondolataiban a félőrület munkálkodik, mint ahogy különösen
tetten érhető ez a hírhedt regényben, A filozófus Terézben.ccxxx A
francia irodalom bűne, hogy a paráznaság és istentelenség egyesí-
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tésével a legmesszebbre ment. Voltaire Pucelle d’Orléans-ja a kezdete, Evariste Parnyccxxxi La Guerre des dieux (Az istenek háborúja) című írása pedig a csúcsa ezen irányzatnak. Mindkét írónál
elfogadható a szenteskedőkön, a kolostori élet elburjánzásain, a
babonák és egyházi fanatizmus hamisságán való gúnyolódás.
Csakhogy a mód, ahogyan magát az Istenbe vetett hitet, a kereszténység fundamentális gondolatait darabokra szedik, mindig kiérdemli a frivolság vádját. Elegáns nyelvük káprázatos játéka, éles
elméjük szellemessége, nevetségesen ördögi leleményeik bősége,
rajzaik helyessége nem teszi lehetővé, hogy a közönségesség érzését megszüntessék, amellyel lealacsonyítanak bennünket. Parny
művében a görög istenek harcba szállnak a keresztény szentháromság alakjaival, hogy aztán a brutálisan nagy skandináv istenek
majdnem eltiporják őket. Gúnyt űzött a pogány istenekből, de
csak azért, hogy a keresztény hit mitológiáját még jobban kinevesse. Természetességgel várható el tőle, hogy Krisztust kék szalaggal ékesített bárányként, a Szentlelket kecses galambként, Máriát – ahogy a középkorban nevezték – „édes hölgyként” ábrázolja, mivel az érzéki elemek ellentmondása az isten mint szellem
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fogalmával bőséges táplálékot nyújt absztrakt elméjének. Az
Atyaistent mint valami bornírt zsidó istent ábrázolja, akin olykor
már felfedezhetők az idősödéssel járó gyengeség jelei. Már szemüvegre van szüksége, hogy tisztán lásson a Földön, mennydörgései már valahogy elhasználódtak, karjai bizonytalanok. A fia egyszer megpillant egy rablót, aki meg akar gyilkolni egy papot. Felszólítja apját, hogy villámcsapásával lépjen közbe, de halálos sugarával végül a papot találja el a rabló helyett stb. A keresztény
istenek mint új istenségek egyre több ókori isten figyelmét vonják
magukra, ezért hogy megismerkedjenek, vacsorára hívják őket az
Olümposzra. Ezen a rendezvényen a kíváncsi Mária körülnéz az
olümposzi palotában, ekkor Apolló utána settenkedik, és megerőszakolja. A megbecstelenítés Parny szenvedélye: a legkülönfélébb helyzetekben leli örömét benne. Gábriel arkangyal az istenek
háborúskodásának kellős közepén erőszakolja meg Artemiszt. E
tisztátalan szellem arra sarkallja Parnyt, hogy a legélénkebb érdeklődéssel nyúljon ahhoz a régi apokrif történethez, miszerint
Krisztus Máriának és egy Panthera nevű római katonának törvénytelen gyermeke, és még nagyobb részletességgel szője tovább.
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Agyszüleményében Priaposz és a szatírok megkeresztelkednek,
hogy szerzetesként élhessenek romlott és parázna életet, és így tovább. Ha egy szatír verselne, Parnyhoz hasonlóan tenné, mert
nála Priaposz végre békét teremt az istenek között, miután Konstantin császár alatt annyi ember hátat fordított az olümposzi isteneknek, és helyettük a kereszténység istenei felé fordult:
Ici l’on plaide, et l’on juge là bas:
L’homme a jugé: bien ou mal, il n’importe.ccxxxii

Parny viszont nem éri be ennyivel. Csak hogy frivol gúnyában igazán módszeres és alapos legyen, az epilógusban egy szent bárd szerepét is magára ölti, kinek szíve tiszta, nyelve vétlen, és a legélénkebb színekkel énekli meg a világ pusztulását és a végítéletet, majd
végül a mennyországba küldi magát:
Moi qui, plus sage, ai cru sans examen,
Au paradis radieux je m’enlève:
l’entre; et tandis qu’après de Geneviève
Je suis assis dans le céleste Eden,
L’enfer reçoit nos soldats téméraires,
Qui de Jésus houspillent les vicaires,
Les persiffleurs du culte de nos pères,
Et les amans des filles de nos mères,
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Et les froudeurs de mes rimes sincères
In saecula saeculorum, amen!ccxxxiii

Már ennél az egy példánál is elégnek érezzük a frivolságot, és csak
vonakodva haladunk tovább egy következő területre, amelyen a
tréfa a legüresebb csattanók szegénységére, a szép pedig a valódi
bordélyfantázia közhelyes meztelenségére zsugorodik. Habár
időnként minket, németeket is megkísért a frivolság, viszont a
franciákhoz képest még mindig csak kisiskolások vagyunk e tekintetben. Még ha a legszárazabb racionalizmusról és a legdoktrinerebb ateizmusról teszünk is tanúbizonyságot, akkor sem tudjuk megakadályozni, hogy elménkben elő ne törjenek a naiv következetlenségek, mint egy hegyi tóban, amelynek tiszta felszíne
nyugodni látszik, ám földalatti mellékfolyói a mélyben egy titkos
életet rejtenek. Egy ifjú költő, Rudolph Gottschall például megénekelte a francia forradalom istennőjét, aki az „ész istennője”,
franciául déesse de la raison. Mily szűziesen, romantikusan és tragikusan nyúlt Gottschall az anyaghoz! Mennyit fáradozott, hogy
az ész istennőjének jellemét egy fájdalmas, hosszú tapasztalat által
elmélyítse, ekképpen ne csupán az érzékiség szép fantomjaként
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jelenjen meg, hanem sokkal inkább szívvel-lélekkel méltó legyen
egy istennő nevére! És amikor elkerülhetetlenül bebizonyosodik
a tévedés – hiszen Robespierre az Istenbe vetett hitet a legmagasabb lénnyé nyilvánítja –, az istennőt őrült kétségbeesés fogja el.
Mennyire ügyes volt a költő, amikor az asszony azon lépését, hogy
felfedje magát a nép előtt, igazán németesen a férj iránti szerelem
által vezényeltnek tüntette fel, miként azt a reményt is, hogy ezáltal megmentheti őt a haláltól. Filozófiailag e költő köztudottan
Feuerbach álláspontjára helyezkedett, ámde antropológiai szempontból forradalmi pátosza önmagában véve megtört, és elvész
részint a leglágyabb elégikus hangokban, részint a kétkedő téboly
dithüramboszi kirohanásaiban.
Az ész istennője, Marie a habokban született Aphrodité
szépségét egy madonna nemességével és bensőségességével egyesíti, mivel
nemes vonásaira,
Melyek Hellász pecsétjét viselik,
Méla töprengése
Sötét leplet borított –
Madonnaszerű ragyogás
Glóriát rak fejére
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Hirdetvén a gondolat gyötrelmeit,
Az élet reménytelenségét és a szívfájdalmat.

A frivol komikussá válhat, ha az igazság feljogosítja erre, ha tehát
a szentség elleni vétek csupán látszólagos. Ekkor felfedi azt az ellentmondást, amely a lényeg és annak formája között lehet. Az
ebből származó művek frivolnak is tűnhetnek azoknak, akiket
polemikusan érintenek anélkül, hogy ez így is volna. Csakugyan
az isteni ábrázolásban rejlő inkongruenciát támadják, de soha
nem sértik az erkölcsöt. Lukianosznak különösen erőssége volt az
a derű, amellyel kíméletlenül leleplezte az ókori Olümposz belső
ellentmondásait. Az istenek lukianoszi paródiáit mi a pogányság
megszűnéséhez szükséges elemnek tekintjük, viszont egy akkori
görögnek ezek frivolnak is tűnhettek. A Tragikus Zeusz című
művében a sztoikus Timoklész nyilvános vitába száll az epikureus
Dámisszal az istenek létezését és gondviselését illetően. A sztoikus
a szokásos teleologikus érvekkel hozakodik elő, élénken szapulja
ellenfele hitványságát, de végül – miután a világ és a kapitány kormányozta hajó összehasonlítása zátonyra futott Dámisz dialektikáján – csupán arra a következtetésre szorítkozik, hogy mivel lé-

415

teznek oltárok, úgy lenniük kell isteneknek is. Zeusz nagy érdeklődéssel szemléli a szópárbajt, mivel a terjedő felvilágosodás hatására az emberek egyre kevesebbet áldoznak. Emiatt Hermész tanácskozni hívja az isteneket, még a barbárokat is. Az istenek megérkeznek, és a róluk mintázott szobor anyagának értéke szerint
rendezik sorba őket, így az arany és ezüst barbár istenek előbb foglalnak helyet, mint a szép, de csupán márvány vagy bronz hellén
istenek. A legkülönfélébb javaslatokat vitatják meg, és a cáfolatokban eme istenek isteniségének gyenge oldalát teszik nevetség
tárgyává; Apollón orákulumi jóslatainak sötét kétértelműségét,
Héraklész fizikai erejének nyerseségét stb. Ahogy a vitázó athéni
filozófusok ismét belekezdenek a szópárbajba, az istenek és emberek atyja, a végkifejlettől tartva, végül nem tud mást tanácsolni,
mint hogy az istenek imádkozzanak vele létük védelmezőjéért, Timoklészért, aki úgy tűnik, elveszítette a fejét. „Mi pedig nem tehetünk egyebet: imádkozzunk érte! Csak halkan mormoljuk,
hogy Dámisz meg ne neszelje...”ccxxxiv
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B. A visszás
A közönséges legutóbbi fogalommeghatározásainak kifejtésekor
önkéntelenül is említenünk kellett a visszás fogalmát, mint ami
esztétikailag a közönségeshez képest is sokkalta rútabb alakzat. A
fenségesen szép pozitív ellentéte ugyanis a tetszetősen szép. A fenséges a végtelenségbe törekszik, miközben a tetszetős belesimul a
végesség korlátaiba. Az előbbi nagy, hatalmas, fejedelmi; az
utóbbi formás, játékos, bájos. A fenséges negatív ellentéte, vagyis
a közönséges, szembeállítja a naggyal a kicsinyt, az erőssel a gyengét, a fejedelmivel az alacsonyrendűt. A tetszetősen szép negatív
ellentéte a visszás, hiszen emez a formással az otrombát, a játékossal az üreset és a holtat, a bájossal pedig az ocsmányt állítja
szembe. A tetszetősen szép arra csábít minket, hogy élvezzük,
amennyiben eleve szívélyes, és minden érzékileg kellemes oldalt
előtérbe helyez, nem nélkülözve azt a szándékot, hogy lebilincseljen minket. A fenséges megközelíthetetlensége átemel minket a
közönségesség korlátain, majd csodálattal és tisztelettel tölt el. A
tetszetősség bája magához csalogat bennünket, hogy élvezzük, és
minden érzékünknek hízeleg. A visszás ezzel szemben ellök ma-
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gától, mivel otrombaságával visszatetszést, holtságával iszonyatot,
ocsmányságával undort kelt bennünk. A formai egység, a szimmetrikus tagolás, a harmonikus euritmia hiánya rút, ám még nem
visszás. Egy csonka szobrot például restaurálhatnak. Ha a restaurálás nem szerencsés, ha az alakba idegen vonást visz, ha részeinek
mérete nem tökéletes arányossággal viszonyul az eredeti műalkotáshoz, ha a helyreállított részek túl élesen válnak el az eredeti maradványoktól, úgy az efféle dualitás nem lesz szép, bár továbbra is
fennáll a lehetősége, hogy visszás legyen. Akkor válna azzá, ha a
restaurálás az eredeti eszmét egyenesen felfüggesztené. Egy alak
lehet helytelen is, és többé-kevésbé ellentmondásban állhat a normalitással, amelynek ki kell fejeződnie benne, ám csak emiatt még
nem feltétlenül ijeszt el minket. Nagyfokú helytelenségeket ellensúlyozhat a nagy, más irányban érvényesülő szépség, olyannyira,
hogy teljesen meg is feledkezhetünk róluk. Csak akkor válik a
helytelenség visszássá, ha az alak totalitását szétszabdalja, ha mindent átható kontárságról árulkodik, melynek pimaszsága felháborít bennünket, hacsak nem válik nevetségessé. A közönséges:
rút, mert kicsinyességével, puhányságával és alsórendűségével a
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szabadság olyan hiányát jeleníti meg, amely felülemelkedhetne
korlátain, ám ehelyett megmarad a véletlen és az önkény banalitásában, a cselekvésképtelenség szegényességében, az érzéki és
nyers alsóbbrendűségében. A közönséges nem szép, habár emiatt
még nem visszás, sőt a frivolitás törekszik arra, hogy érzéki varázszsal behálózzon minket, és a szentség kigúnyolását szerfelett kézenfekvővé tegye a maga formális szeretetreméltóságával.
A visszás a tetszetősen szépből jön létre, mint annak negatív ellentételezése. A mennyiségileg fenséges pozitív ellentéteként
a tetszetős az a kicsinység, amely a maga totalitásában könnyedén
átlátható, részeiben finoman kidolgozott, és amelyet formásnak
nevezünk. A kicsi mint olyan – például egy kis ház, egy kis fa, egy
kis vers stb. – még nem formás, hanem csupán az tekinthető formásnak, ami részleteiben mutatja meg a kidolgozás finomságát és
makulátlanságát. Mily formásan formált meg a természet némely
csigaházat és kagylóhéjat! Mennyire formás levele és virága van
sok növénynek, mert kicsinységük dacára, különös arányaikban is
kifejeződik formásságuk és tarkaságuk! Mily formás a nagy sándorpapagáj, a kanári, az aranyhal, a bolognai és majompincsiku-
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tya, a fehérfejű selyemmajom stb., mert ezek a kis állatok sokrétűen tagolódnak, és részleteikben formásak. – A tetszetős a dinamikusan fenséges pozitív ellentéteként játékos. A hatalomként
értett fenséges a nagyság megalkotásában és széttörésében fejezi
ki önnön végtelenségét, és joggal állítható, hogy cselekvésének abszolút szabadságában mintegy játszik hatalmával, ahogyan maguk
a teológusok és költők is a világ teremtését az isteni szeretet játékának nevezték. A fenséges önmagában komoly, a „játék” kifejezés ilyenkor csak az isteni alkotás abszolút könnyedségét jellemzi.
A puszta játékként értett játékhoz olyan mozgás tartozik, amely a
célszerűség komolyságát ugyanúgy nélkülözi, mint ahogy a szél
játszik a felhőkkel, hullámokkal és virágokkal. A játék során a változás nyugtalansága csupán a váltakozás kedvéért tevődik át egyik
formáról a másikra. Csupán véletlenszerű mozgásról van szó,
amely semmit sem módosít a szubsztancián; a létezés felszínének
édes, félálomszerű élvezetét nyújtja, miközben a létezés a maga
alapjaiban változatlan marad. A játék folyamata ezért szükségképp kizárja magából a veszélyt; a vihar, amely egy erdő óriási fáit
meggörbíti és eltöri, mintegy borzasztó komolysággal csupán ját-
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szik velük, miközben a langyos nyugati szél valóban játszadozva
kerülgeti a virágokat; a tomboló tenger hullámai – amelyek a hajókat a felhőkig emelik fel azért, hogy aztán ismét hirtelen a tátongó szakadékba taszítsák őket – úgymond csak játszanak velük,
miközben a szelíd, a partot nyaldosó hullámok valóban játszanak
a parti homokkal. Minden játék, amely céltalan és veszélytelen játékként tetszetős, játszadozik a változással, miközben a változást,
amelyet előidéz, derűs kedélyével azonnal semmissé teszi. Még ha
ijesztő is, csupán élvezetet, sőt nevetést kíván kiváltani, mint ahogyan azok a groteszk álruhák, amelyeket mind a vad, mind a civilizált népek oly szenvedélyesen szeretnek. A játékos dolog szép,
hiszen a lényeg különféle oldalait mutatja meg számunkra azon
változás látszatában, melynek ingamozgása érintetlenül hagyja a
lényeg egységét.
Végezetül a tetszetősen szépen belül a fejedelmien fenséges
pozitív ellentéte a bájos. A formás is, a játékos is, ahogyan ez magától értetődik, lehet bájos; a bájos mint olyan azonban az alak
törékenységét a mozgás derűs játékával egyesíti. Figyelemre
méltó, hogy némely esztéta mennyire elfogult a bájossal szemben.
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Gyakran megvetik, mivel érzékiségével valamilyen praktikus felszólítást vegyít az esztétikumba. Ezen vádat igazságtalannak tartjuk, mert cinikus értelemben a legeszményibb szépség is, például
egy madonna is bájossá válhat a tisztátalan kedély számára. Mindamellett a fenséges – még akkor is, ha a természethez tartozik –
végtelenként hatva elemészti az érzékit, míg a bájos ellenállhatatlan kecsességgel előtérbe helyezi a szép megjelenésének érzéki oldalát. Viszont nem lehet e báj éppen ezért ártatlan? Szükséges az
érzékit ezért közvetlenül a gonosszal azonosítani? Az érzéki szép
ártalmatlan élvezete nem lehetséges? Úgy tűnik, mintha sokan a
bájost csak úgy tudnák elgondolni, ahogyan Delacroix festett
meg egy meztelen szépséget, aki egy öltözőtükör előtt fésüli lebomló haját, miközben a tükör mögött egy gazdag öregember álarcában, a tetejébe még elegáns szarvakkal is ellátva az ördög fülel
egy halom arany fölött. Mily irtóztatóan mérgezte meg a festő ezáltal az egész képet! Ha a szép nőt testrészei sugallta bájjal, elfogulatlanul ábrázolta volna, akkor a tiszta, nemes formák elbűvölhették volna a nézőt. A sötétben kuporgó torz pofájú alakkal, amelyen a magát erényesnek képzelő francia allegorizálgatás ízléste-
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lenségét látni, arra kényszerít minket, hogy a vágy kéjsóvárgására,
a romlatlanság eladhatóságára gondoljunk. A nagy festők és szobrászok a meztelen szépség báját sans phraseccxxxv ábrázolták, és éppen ezért maradt szűzies; ám az érzékit egyúttal olyan szituációba
tudták helyezni, amelyben az érzéki beismerhette a szellem fölényét. Tiziano Vecellio például II. Fülöpöt úgy festette meg szerelmesével, hogy a nő teljesen meztelenül pihen a díványon, s a dívány szélén, mögötte ül a férfi; a jelenet egy szabad, szép tájra nyílik. Ám hogyan rajzolta meg a szerelmeseket? Zenélnek; a férfi gitáron játszik, és épp gyengéden a nő felé tekint, hogy jelzést adjon
a belépésre, miközben a nő maga mellé, a vánkosra fekteti a kottalapot, és szájához emeli a fuvolát. Ez a festmény végtelenül bájos, ám a szabad, nyílt báj nem kelt semmilyen vágyat, mert a szépség érzéki oldala, még ha oly hangsúlyos is, alárendelt marad a
szellemnek és a szerelmesek kedélyének. Ha az érzéki, amely érzékiként kíván minket lekötni, tendenciává válik, akkor a báj egyszerűsége sérül; némely műalkotás már aggasztóan efelé hajlik,
nevezetesen az új párizsi festőiskolából származók.
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Ingres híres Odaliszkje egy ilyen kép. Az alak éppen anynyira összehasonlíthatatlan, mint a kidolgozása, ám az egész jelenet csupán érzékiséget áraszt. Egy zárt, szűk helyiség; nehéz
selymű párnák és függönyök, a szabad természetbe való kitekintés
nélkül; kandírozott és friss gyümölcsök, poharak a fekhely melletti szőnyegen, amelyen a finoman buja, bársonyos bőrű szépség
tétlenül nyújtózkodik el; előtte a falhoz támasztva egy ópiumpipa. A hárem vénusza dohányzott! Ingres mondhatja, hogy mindent egészen hűen, a keleti szokásoknak megfelelően festett meg;
bizonyosan így van, csakhogy nem fosztja meg a képet attól a fojtogató, nyomasztó hatástól, hogy csupán egy rabszolganőt, s nem
pedig egy szabad szépséget ábrázol. Ez az odaliszk olyan, mint egy
szép, foglyul ejtett, bezárt emberi vad; ha tesz is bármit, mivel általában semmit nem csinál, akkor csak iszik, eszik, dohányzik. Ó,
milyen szellemdús, milyen szép az ópiumpipához képest ama fuvola Fülöp szerelmesének kezében! – A bájos mint a szép szükséges formáinak egyike természetesen összekapcsolódik a szép valamennyi formájával, és igen különböző mértékben bontakozhat
ki, ezért a „báj” szó használatát igen széleskörűvé tesszük, s a for-
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mást csakúgy, mint a játékost minden további nélkül bájosnak
nevezzük. Ám ha pontosabbak akarunk lenni, akkor csak ott beszélhetünk bájról, ahol a szép érzéki tényezője uralkodik, ahogyan
megfordítva is, a fejedelmi jelleg fenségessége annál inkább növekszik, minél inkább visszatér a szellem mélységeibe, az abszolút
szabadságba; ennélfogva a tavaszt, az ifjúságot, az asszonyt bájosabbnak találjuk, mint az őszt, az öreget és a férfit. A báj szereti
növelni az érzéki energiát, a színeset, a kontrasztot kivehető módon, mint ahogyan egy fehér márványszobor is bájosabban emelkedik ki a kerti birtok zöldjéből. Ezért a fátyol szintén fokozza a
bájt, amennyiben egy bizonyos agaçerie-velccxxxvi mutatja azt meg,
miközben el is rejti ahhoz hasonlóan, ahogyan azt már az ókori
római költők is megénekelték, miszerint a szép, amikor rejtekezik,
sokkal bájosabb.
A tetszetősen szép negatív ellentéte a visszás, ugyanis 1. a
formás tagadásaként az otromba; 2. a játékos tagadásaként az üres
és holt; 3. a bájos tagadásaként az ocsmány. Az otromba a tagolás
hiánya, a részleges szépség kibontásának hiánya; a holt a mozdulat
hiánya, a létezés különbségnélkülisége; az ocsmány az élet tevé-
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keny megsemmisítése a rút alakban megjelenő negatívum által. A
fenséges tekintetében az ostromba a naggyal áll szemben; a holt a
hatalmassal; az ocsmány a fejedelmivel. A fenséges előkelősége kizár magából minden közönségességet, míg a visszás ezeket felszívja magába; a fenséges átszellemíti a végest a maga végtelenségének eszmeiségébe, míg a visszás a véges szennyében merül el; a
fenséges a hősiességig korbácsol minket isteni erőkkel, míg a viszszás a maga alaktalanságával és cselekvésképtelenségével beteges
csüggedésig ernyeszt bennünket.
I. Az otromba
A formás az a kicsi, amely törékenységével nyeri el tetszésünket;
az otromba az, ami tömegének alaktalanságával vagy mozdulatának nehézkességével visszatetsző. A formást, hiszen részleteiben
gondosan kidolgozott, nevezhetjük finomnak is, ahogyan az otrombát a különbségek kibomlásában való hiánya végett durvának. Az otromba tehát nem formátlan; alakja van, ám ez az alak
ügyetlen, amelyben a tömeg uralkodik. Mozgásra is képes, viszont mozdulatai esetlenek, figyelmetlenek, idomtalanok. Egy
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vastag fűzfatörzs, melynek ágai meggolyvásodnak, és ezáltal hiányossá válik az alakja, otrombán néz ki. A krokodil, víziló, lajhár,
oroszlánfóka stb. mind olyan állat, amelynek mozgása otromba,
mivel tömege híján van a tagolásnak és rugalmasságnak. Sem a tömeg nagysága, sem a forma egyszerűsége nem oka az otrombaságnak, hanem annak aránya és formátlansága. Egy egyiptomi piramis hatalmas és roppant egyszerű tömeg mindenféle otrombaság
nélkül; ezzel szemben az ázsiai dagobák (vagy sztúpák), melyek
boltívszerkezetében a világmindenséget akarta utánozni az ember, otrombán tűnnek fel terjedelmes és tompa arányaikkal. A kabír istenek pocakjukkal, rövid, széles lábfejükkel, hiányzó nyakukkal és guggoló tartásukkal otrombák. Az erőt az a veszély fenyegeti, hogy energiájának kifejezésével átcsúszik az otrombába,
mint ahogy a képzőművészetben is így esett meg például Héraklésszal és Szilénosszal. A goromba szintén a határokat súrolja,
mint ahogyan ez időközönként Rubensnél megjelenik. Erőteljes
hősalakjai mellett azonban a női figuráknak is magukra kellett ölteni a flandriai típusból néhány vonást, például a széles hátat, a
telt kebleket, a gömbölyű csípőt, a kerekded ágyékot és karokat,
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de e duzzadó teltségükben mégis benne rejlik az élet bensőségessége, tagolása, hajlékonysága, valamiféle ideges feszültsége, amely
megakadályozza, hogy a határozottan otromba kerekedjen felül.
Hogy mindezt megértsük, elég, ha csupán Maarten de Vosccxxxvii
flamand festőt hasonlítjuk össze vele, akinek alakjaiban a hús pocakos túlburjánzása eltakarja a tagolást, így az arányok szűkítetten
és nehézkesen jelennek meg.
Az otromba mint mozdulat természetesen mindenekelőtt
magával az otromba alakkal áll kapcsolatban. Egy vízilótól, krokodiltól, pingvintől, jegesmedvétől, egy faragatlan fajankótól kizárólag otromba mozdulatokat lehet elvárni. Csakhogy még egy
önmagában szép, törékeny alak is tehet olyan otromba mozdulatot, amely az alaknak ellentmondva annál is rútabban jelenik
meg; és ugyanígy fordítva is elképzelhető, hogy egy önmagában
véve otromba tömeg, például egy elefánt törékeny mozdulata –
mint a rómaiak által idomított, kötélen táncolóé – feltétlenül
csökkenti az alak otrombasága keltette benyomást. Minél inkább
alapot ad ennek egy elem, azaz hogy a forma finomságát, könynyedségét és a mozdulat eleganciáját kibontakozva lássuk benne,
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annál visszásabbnak találjuk, ha ehelyett eluralkodik a nyerseség
és a durvaság. Ez kiváltképp a tréfás és vicces alkotóelemében van
így. Az otromba tréfa, az otromba vicc rút, mert már a játékként
értett tréfa és vicc fogalmában is benne rejlik az a könnyedség,
amely lényegi minőségük. Egy Morolf közönségessége például
ilyen otrombaságokban fejeződik ki.
Az otrombát gyakorta nevezik parasztosnak is. De nagyot
tévednénk, ha ezzel összetévesztenénk a parasztit. Utóbbi lehet
goromba, erőteljes, csakhogy nem szükséges, hogy faragatlan legyen. A rendek tagozódási skáláján az arisztokrácia otrombának
és ügyetlennek fogja találni a neki alárendelt osztályok modorát.
Ám a paraszt eredetileg a vidéki nemességgel azonos; ott, ahol szabad földbirtokosként lép fel, a természet legyűrőjeként erős, de
erkölcsében és tisztességében már ugyancsak otromba. Azáltal,
hogy erejét és képességét maga is érzi, természetes méltóság itatja
át, ahogyan ez látható a norvégiai szabad parasztok esetében vagy
az északnémet lápvidékeken, Vesztfáliában, Svájcban; vagy ahogyan Voßccxxxviii a holsteini parasztot Idyllen (Idillek) című művében, Immermann pedig a vesztfáliaikat a Münchhausen báró
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című művében ábrázolta. Immermann falusi bírója azt a férfiméltóságot jeleníti meg számunkra, aki Nagy Károly kardjával ül
a bírói székben, Lisbeth nevű lányában pedig egy parasztlány mutatkozik meg a maga kecsességével és erkölcsi finomságával, aki
nagyon jól tud gereblyézni, fejni, varrni, fonni és főzni, miközben
ezen tevékenységei nem csorbítják sem gondolkodásának nemességét, sem magatartásának kedvességét. A költő joggal hangsúlyozza, hogy a bíró mindent „jó modorban”ccxxxix akar tenni,
vagyis az erkölcs mércéje szerint, a dolog természetéből adódó illem ritmusában. George Sand ugyancsak helyesen jellemzőként
érzett rá a szereplői lényében rejlő konvencionálisra – ilyen a
Berryben élő paraszt a Le meunier d’Angibault (Az angibault-i
molnár) című művében, illetve a Jeanne és a Le péché de Monsieur
Antoine (Antoine úr bűne) című elbeszélésében. A modor elhanyagolása esetlen. A paraszt nevezhető ἀγροικός-nak, rusticusnak,
rustrénak, parasztinak az urbanitas, a városias viselkedésre jellemző ügyes simulékonyság és beszédesség ellentéteként. A paraszt alakja és megjelenése esztétikailag csak azután vált visszássá,
hogy őt túlterhelve a feudális nemesség elkorcsosította, túl sok
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robottal kiszívta minden erejét, keményen és nyersen kezelve keménnyé és nyerssé tette, és büszkeségével elidegenítette magától.
Erre a paraszt megmakacsolta magát; parasztos lett, hisz korlátoltnak és ügyetlennek csúfolták, és az egykor jól csengő név – a paraszté, aki Isten földjét saját kezével műveli meg, és eme igazán nemes munkájával az egész polgári társadalom alapját építi – immár
szitokszóvá vált, főként a címeres nemesség és a pénzarisztokrácia
frivol szóhasználatában. Mivel a parasztos fogalma összefügg az
alsórendűével, ehelyütt visszautalunk a fogalom korábbi tárgyalására.
Ebben az összefüggésben már azt is fejtegettük, hogy a modortalanság miként válik nevetségessé a groteszkben és a burleszkben. Az alantas komikum számára az otromba az egyik legfőbb
mozgatórugó; ám ahhoz, hogy egy terebélyes alak idomtalansága
és a mozgás esetlensége komikus legyen, bizonyos határok között
kell maradnia; nem válhat brutálissá. A gyerek először az utcán
mutogatott medvékben és majmokban láthatja az otromba és az
ügyes közti komikus ellentétet. Mily nevetségesnek látja a gyerek,
ha a vad ragadozó két lábon – akárcsak a gyerek maga – egy rúdon

431

lovagol, vagy amikor – mint egy szolgálólány, aki vízért megy –
egy rudat tesz a vállára! De mily okosnak és kecsesnek tűnik a szemében a piros kabátkát viselő kismajom, aki a medve hátán cintányérozik, mogyorót majszol, és elsüt egy kis puskát! A komikusok mindig is előnyükre fordították az otromba és a kecses szembeállítását. Különösen az átmeneti időszakokban állították
szembe a vidéki és a kisvárosi embert a székesfővárosival és a nagyvárosival, a kispolgárt a nagypolgárral, az újoncot a képzett katonával, a zavarodott kishivatalnokot a magasrangú hivatalnokkal
stb. A l’homme de provinceccxl minden lehetséges változatában –
főként a franciáknál a művelődés párizsi központosítottsága miatt – közhelyesen komikus figura. Komédiáiban Arisztophanész
a lakóniak, a triballusokccxli és hasonlók otrombaságát azzal fokozta, hogy az attikai nyelv finomságával szembeállítva dialektusukban szólaltatta meg őket. Az otromba valamennyi mimikai
művészet számára a hatáskeltés tévedhetetlen eszköze. Gluck
Iphigénia Tauriszban című operájában a szkíták tánca – szembeállítva a görögökével – párját ritkító hatású. Ugyanezen jelenet zenéjében Gluck a barbár nép nagy, természet adta erejében lap-
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pangó elfojtottat és feltáratlant a legzseniálisabb módon ábrázolta mind a dallamban, mind a hangszerelésben. Akrobaták és
műlovaglók gyakran alkalmazzák az otrombát afféle groteszk álcaként, hogy a mögüle előbukkanó éteri mozdulat ellentétessége
által nagyobb meglepetést szerezzenek. Általában épp a hajtóvadászatot mímelő lovasok szokták beállítani magukat úgy, mintha
ostoba, otromba ördögök lennének, akiknek fogalma sincs a lovaglásról. De ha egyszer felpattannak a ló hátára, hetykeségükkel
és nyaktörő vakmerőségükkel mindenkit túlszárnyalnak.
II. A holt és az üres
Az élet ellentéte a halál, az életben pedig a játék derültsége a
munka komolyságával áll szemben. A holt és az üres esztétikailag
a játszadozó céltalan nyugtalanságának az ellentéte, amely az élet
és a szabad mozgás hiányát fejezi ki.
A holt önmagában még egyáltalán nem rút; sőt, a halál akár
még az emberi vonások megszépülését is eredményezheti. A szenvedés barázdáiból, a küzdelmek sebhelyeiből még egyszer ránk
mosolyognak a halott eredeti arcának gyermeki vonásai. Noha a
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haldoklás átkelés a halálba, önmagában még az sem szükségszerűen rút. Lessing Wie die Alten den Tod gebildet (Hogyan ábrázolták az ókoriak a halált) című értekezésében egészen helytállóan
írja:
A holt állapotban nincs semmi ijesztő; és amennyiben a haldoklás sem több,
mint csupán egy lépés a holt állapot felé, az sem lehet ijesztő. Csak az válhat és
válik is ijesztővé, hogy így vagy úgy, pont most, ebben az állapotban, ennek
vagy annak az akarata szerint, átkozódva és mártírként halunk meg. Így viszont
felvetődik a kérdés, hogy vajon a haldoklás vagy a halál váltotta ki az ijedelmet.
Szó sincs erről; a halál nem más, mint minden ijedelmünk várva várt vége, és
egyedül a nyelv szegényességének róható fel, amiért mindkét állapotot, az elkerülhetetlenül halálba vezetőt és magának a halálnak az állapotát egy és ugyanazon szóval jelöli.

Mint Lessing is kifejti, a görögök különbséget tettek a haldoklás
szomorú szükségessége, azaz a Kérccxlii alakja, valamint maga a halál között. Az előbbit iszonyattal teli nőként ábrázolták mohó
szájjal és karomszerű ujjakkal, ellenben az utóbbit kecses géniuszként, aki eloltja a leeresztett fáklyát, mintegy megtestesítve az alvás testvérét. A merengő Medusza levágott fejével viszont még a
halál lélektől megfosztó pillantását is ábrázolták. A haldokló fejéből még kipattant Pégaszosz, és Athéné a pajzsára, az aigiszre erősítette a kígyófürtű fejet, ugyanis valójában a gondolatok harcias
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istennője volt az, aki megölte Meduszát, az egyedüliként halandó
gorgónővért. Meduszát már fentebb, egy másik kontextusban
azon formákhoz soroltuk, amelyekben a görögök a borzasztóból
a legnemesebb szépséget tudták szerencsésen megteremteni. Tekintélyt parancsoló feje erőteljes; görcstől remegő ajkaival, parancsoló állával, a Zeuszéra emlékeztető, ám annál valamivel alacsonyabb homlokával, hatalmas, megtörten forgó szemeivel és a sötét fürtökként tekergő kígyókkal még meggyilkolása után is halált
és pusztítást sugároz. A későbbi Medusza-eszmény csodálatosan
elegyítette az arcvonások erejét a különös mélabúval. Terniteccxliii
Wandgemälde (Falfestmények) című művének második füzetében tökéletes színhűséggel ad vissza egy ilyen Medusza-képet. A
haldokló arcának szürke, zöld és fakósárga tónusai a legmegindítóbb hatást váltják ki; a legtökéletesebb pszichológiai igazsággal,
az egész koncepció fenséges nagyságával végül a förtelmes a gyönyörködtetésig szelídül. – A keresztény művészet még tovább
ment, mivel egész világképe az igaz életet úgy fogta fel, mint amelyet a helyes haldoklás közvetít. Középpontjába az elhunyt, de az
örök életre feltámadó istenember került. Ennélfogva Krisztus
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holttestén a halál valóságosságának ellenére is át kell, hogy ragyogjon a halhatatlan szellem, amely eltöltötte őt és majd újra el
fogja tölteni. Lehunyt szemei ismét kinyílnak, fakó, élettelen ajkai
újra mozognak, merev karjait ismét áldásra emeli, és az élet kenyerét újból megtöri. Ezen lehetőséget a szobrászoknak vagy a festőknek nem szabad a holttestben rekedt életként ábrázolni, mert az
csupán tetszhalál lenne, hanem annak a csodának kell megjelennie, amely egyedül ebben a holttestben létezik; ez kétségkívül az
egész képzőművészet legnehezebb feladata, amelyre csak a legzseniálisabb erők képesek. A hitnek természetesen semmilyen közvetlen köze sincs ezekhez az esztétikai saroktételekhez, sőt, annak
alacsonyabb műveltségi szintjein Krisztus halálának akár igazán
durva kifejezése is helyénvaló lehet; egy teljesen lesoványodott, sebekkel borított, fájdalomtól eltorzult holttest a tömeg számára
éppen förtelmessége és azon ellentmondás miatt sokkal megrendítőbb, hogy a világmegváltót ilyen formában látja megjelenni.
Az esztétikailag tökéletesített műalkotások közismerten nem a
csodatevőket láttatják, hanem azokat az egészen szokatlan, gyakran kimondottan rút figurákat, akik harsány formáik révén a ba-
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bona mágikusan lebilincselő vonzerejével bírnak. A haldokló és
holt Jézus típusát természetesen Máriára és később a szentekre is
átruházták. Itt az átfogó alapgondolatot a halálból fakadó élet jelenti, a pontos megfordítása a halálos pillantású Medusza-főnek,
amelyet Perszeusz csak a víztükörben mert megmutatni Andromédának, mint ahogy ezt sok pompeii falfestmény is elénk tárja.
– A halál mint megszemélyesítés, mint irgalmatlan kaszát tartó
csontváz, az ókori Kronosz keresztény metamorfózisa tulajdonképpen szintén nem rút. Az emberi csontváz szép; csak a vele társított képzetek a halál szükségszerűségéről, a sír sötétségéről, a
bomlásról és a végítéletről azok, amik miatt rendszerint körüllengi a rettenet. Csupán a virágzó élethez viszonyítva tekinthetünk rútnak egy – megvetéssel emlegetett – csonthalmazt. A haláltáncokban ezért a festészet képes lett arra, hogy a halált értően
egyénítse az életnek véget vető hatalomként, elérve az elevenség
legmagasabb fokát. A megsemmisülés pátosza azon legyőzhetetlen erővel feszíti meg a hústalan csontváz csontjait, amely valamennyi rend körében, életszakaszban és helyzetben váratlanul le-
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csap az életre, és sírba kényszeríti.65 Ezen eszme a halált nem egymagában jeleníti meg, hanem az élet sokrétűségével kontrasztba
állítva, olyan küzdelemben, amelytől az iszonyatosan széppé válik.
Nem tárhatjuk fel minden összefüggésében az ekként tárgyalt holtat és üreset, amennyiben ama élet absztrakt tagadását jelenti, amely féktelen játékában túlmutat a természeti szükségen.
Minden valamivé válásban, minden változásban és küzdelemben
már eleve ott rejlik a báj. Ha viszont az élet játékos céltalansággal
moccan meg vágyaktól üde önérzetének boldogságában, úgy életként valódi élvezetet lel önmagában. Amikor a víz locsogva csör-

A haláltáncokról, danse macabres-okról mára már nagyon gazdag irodalommal rendelkezünk. Éppily kevéssé kell nélkülöznünk éleselméjű vizsgálódásokat. Habár itt meg kell jegyezzem, hogy úgy tűnik, a legutóbbi haláltáncot
(nem Rethel fametszetére gondolok) Németországban mellőzték, és nem kapcsolták össze a korábbival. Olajjal festették, főleg egy Becher nevű festő; ez egy
egész sor meglehetősen nagy, gyakran csöppet sem egyenetlen festmény,
Bürger balladáinak mintájára komponált, és Erfurt Ágoston-rendi kolostorának főfolyosóján, Németország közepén található, a XVIII. század során született. Ha a Basler Totentanzcal (Bázeli haláltánc) kezdjük, akkor Erfurton keresztül Lübeckig, ahol egy újabb haláltánc található, pontosan egy átlót húzhatunk meg. Az erfurti a teljesség kedvéért legalább egy litográfiát megérdemelne. Holbein haláltáncáról írtam egy elemzést: Zur Geschichte der deutschen Literatur [A német irodalom történetéhez]. Königsberg, 1836, 25. o.
65

438

gedezik a kavicsok felett, a virágok csöndesen lehelik áldozati illatukat, és pillangók repdesnek ringatózó csészeleveleik körül, mikor a fecske üdvözletét csicsergi a tető oromzatán, a galambok fáradhatatlanul szelik fényes köreiket az ég kékjén, a kutyák csintalanul hancúroznak a zöld pázsiton, a lányok labdát dobálnak, a
fiúk birkózásban teszik próbára izmos testük erejét, amikor a fiúk
és lányok túlcsorduló vágyaikat énekléssel adják ki magukból
vagy táncban tombolják ki – akkor, akkor bizony az élet ebben a
derűs játékban élvezetet lel önmagában. Mily szomorúnak és rútnak tűnik ezzel szemben a sekély, szinte kiszáradt mederben vánszorgó patak, a poshadt mocsár, a megperzselt, poros gyep, a
szürke ég, a néma ugar, a gépies szolgálat egy gépgyárban, a tábori
kórház némasága, amelyet csak a sóhajok törnek meg!
A rút holt az önrendelkezés hiányában rejlik, amely a különbségek sokféleségében bontakozik ki. A rút holt ennélfogva
többé-kevésbé az élet előfeltevését foglalja magában, amelynek ellentmond egyformaságával. Ez a folyamat pedig különböző módokon is végbemehet: egyrészt lehet, hogy a terv maga kitűnő, a
kivitelezés viszont gyenge és üres – ez szokott történni, amikor
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egy hatalmas géniusz megkezdett munkáját egy szerényebb tehetség fejezi be. Ilyenkor a terv egésze kifogástalan, de a megjelenítés
már nem ér fel a terv szándékának magasságához, és hidegen hagy
minket, mint ahogy ez történt Schiller Demetriusával is, melyet
végül Maltitz fejezett be stb. Vagy a terv fagyos, és ekkor a megvalósítás külsődleges gazdagságának kell elfednie a belső szegényességet. Az eredeti holt mivolt és a külcsín fényűzése közötti
diszkrepancia csak abban segít, hogy az üresség hatását erősíti;
mint ahogy a Palladio által elindított építészeti stílust Bernini eltorzította, és még a gazdagon eltúlzott díszítések se voltak képesek eltakarni a lélektelenséget a tulajdonképpeni építészeti ötletben. Vagy emlékezzünk azokra a hexameterekben, stanzákban
vagy Nibelung-strófákban megírt, soha véget nem érő eposzok
garmadára, amelyek a legötlettelenebb eseményekről is kiállhatatlanul terjengősen gagyognak! Ilyen Kunzétől a Heinrich der
Löwe (Oroszlán Henrik)66 vagy Bodmertől a Noachide
(Noachide), amelyben isteni parancsra egy üstökös annyira megHeinrich der Löwe. Heldengedicht in 21 Gesängen [Oroszlán Henrik. Hősköltemény 21 énekben], Stephanus Kunze történelmi és topográfiai jegyzeteivel. 3 rész. Quedlinburg, 1817, 8. o.
66
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közelíti a Földet, hogy ettől a vizek szintje megemelkedik. Micsoda bőség vízben, mindenféle szerencsétlenségben, pocsék hexameterben – és micsoda mértéktelenség költői ürességben! Emlékezzünk még azokra az átgondolatlan ódákra, amelyek a hagyományos nagy szavak mozaikszerű halmozásával lelkesedést színlelnek; azokra a szegényes dalokra, amelyek azt a parancsot ismételgetik nekünk, hogy inni és dalolni, dalolni és inni kell; azokra
a triviális szomorújátékokra, amelyek balsorsú ostobaságának és
kolduspátoszának rögvest véget vethetnénk, ha módunkban állna
a nézőtérről tíz tallért odadobni a színpadon szereplő nyomorultaknak; a sótlan komédiákra, amelyek egy önmagában ártatlan ötletet a néző teljes kétségbeeséséig zsákmányolnak ki. Mily holtak
és üresek ezek! – Végül a holt mivolt ugyanakkor a forma és a tartalom hiányából is adódhat. Helyesebben fogalmazva, az elgondolás és a kivitelezés holt mivolta félelmetes harmóniává tud öszszeállni. Ez történik rengeteg allegorikus alkotás esetében, amelyek a valódi költői szemléletet a bűnös késztetések és erények, a
művészetek és tudományok megszemélyesítésével és fáradságosan
összetákolt szimbolikával igyekeznek pótolni. Ez a módszer né-
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hány szakaszt leszámítva a francia középkorban oly kedvelt Rózsaregényben is jelen van.67 Szintén ez a helyzet számos olyan műnél, amely a művészetet csupán egy tendencia eszközévé teszi.
Semmiképpen sem tartozunk azok közé, akik általában lenézik a
tendenciákat, mivel a művész nem tud kora sodrásából kitérni; a
tendenciák egyben eszméket is hordoznak magukban, viszont
nem szabad összekeverni őket egy csoport zárt dogmáival. Korunk tendenciája például, hogy az arisztokrácia és a demokrácia
szembenállását minden formájában a valódi, belülről fakadó nevelődésen keresztül közvetítse, ami legkiválóbb regényeink közül
kettőnek adott ihletet, Prutz Das Engelchen (Az angyalka) és
Gutzkow a Die Ritter vom Geiste (A szellem lovagjai) című művének. Csakhogy ezek a költők csupán a tendencia eszménnyé
emelésével nyerték el népszerűségüket. Viszont ha a tendencia kizárólagos pártos állásfoglalássá süllyed, akkor ezzel a prózai szán-

Ld. J[ulius] L[udwig] Ideler: Geschichte der Altfranzösischen National‐Literatur von den ersten Anfängen bis auf Franz I. (A régi francia nemzeti irodalom története a kezdetektől I. Ferencig). Berlin, 1842, 248. o. skk. E gyenge
allegorizálgatás egyébként a tizennegyediktől a tizenhatodik századig általánosan uralkodott Európában.
67
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dékkal csalhatatlanul megöli a költészetet. Ebben a korlátozott
értelemben a tendenciának hasonló következményei vannak,
mint az allegorizálgatásnak. Az alakok már a kigondoláskor egy
adott fogalom áldozatául esnek, és annak győzelme vagy veresége
lesz a tét. – Továbbá sok szobrászati és festészeti alkotásnál jelentkezik a halva született tartalom és forma az akadémikus képzettség, a modellek pózaihoz és a fantomképek íveihez való kényszeredett ragaszkodás okán. Művészi munkák helyett mindössze
fércmunkák születnek. Az ilyesfajta akadémikus alakok kifejezése
azt a benyomást kelti, mintha csak színlelnék a kifejezést. De hasonlót figyelhetünk meg a zenében és a költészetben is, amikor a
mindössze utánzó, önmagában terméketlen középszerűség áruba
bocsátja tehetetlenségét a nagy példaképek eszméinek meddő, belül tartalmatlan, kívül merev ismétléseivel. Ami az eredetiben a
friss élet játéka, az utánzó másolatában holt fércmunkává válik, a
steril eklekticizmus kietlen aggregátumává. Az eleven lelemény titokzatos forrásokból ered, és mint egy hegyi patak, ujjongva tör
elő; az utánzat elvezetett vízfolyásként zajtalan csordogál tovább
a körbekerített csatornákban. A feltaláló maga is lelkessé válik az
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eszme revelációjától; az utánzót csak ez a lelkesedés lelkesíti fel.
Ha az utánzó ugyanakkor dilettáns is, akkor minden egyszerre
teljesül, amit korábban már megtárgyaltunk a helyes fogalmánál. Az alkotó géniuszt az eszme ereje szabadsággal tölti el, amely
átérzi a dolog szükségszerűségét, és amelyből fakadóan kompozíciójának újszerűségével, nagyságával és merészségével talán át is
hágja az empirikus normalitást és a technika szabályait. Az
utánzó, aki kedvét a már elkészült alkotásban leli, abban, amely
számára empirikus eszménnyé, az eszme pótlékává válik, nem rendelkezhet valóban termékeny pátosszal, még ha önmagát ilyesmivel ámítaná is. Önállótlansága miatt az utánzás nem csupán az
eredetinek a hibáit, hanem általában az erényeit is eltúlozza, és e
mértéktelenség által az erényeket is hibába fordítja. Éppen ezáltal
pusztul el az eredeti élet maradéka, amelyet az utánzás még átemelt az előképből.
Ahogy most az élőnek különböző elnevezéseket aduk különböző aspektusai alapján, úgy a holtat is többféleképpen hívhatjuk: üres, tartalmatlan, csupasz, száraz, puszta, sivár, fagyos,
hideg, merev, cserzett, tompa, közönyös stb., és ezen szinonimák

444

maguk közt többféleképpen kapcsolódnak a visszás minőségi jellemzőihez, mint ahogy Heine énekli az Atta Trollban:ccxliv
Zeng a nagydob hangja,
És rézüst kong,
Lám, oly kellemesen
Kel egybe a sivár és az üres.

A holt az unalmason keresztül megy át komikusba. A holt, tartalmatlan és hideg a szabad megkülönböztetés és a spontán fejlődés
hiánya miatt érdektelenné és unalmassá válik. Az unalmas: rút,
pontosabban a holt, az üres és a tautologikus rútsága idézi elő
bennünk az unalom érzetét. A szép elfeledteti velünk az időt,
mert örökkévalóként és önmagában elegendőként belehelyez
minket az örökkévalóságba, és boldogsággal tölt el bennünket.
Ha egy szemlélet üressége oly naggyá válik, hogy az időre mint
olyanra leszünk figyelmesek, úgy megérezzük a tiszta idő tartalmatlanságát, és ez az érzés az unalom. Ez önmagában tehát semmiképpen sem komikus, hanem a komikussá válás fordulópontja, nevezetesen amikor a tautologikus és az unalmas önparódiaként vagy iróniaként keletkezik, és egy egész ijesztő ballada
csupán ezen sorokból áll:
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Eduárd és Kunigunda,
Kunigunda, Eduárd;
Eduárd és Kunigunda,
Kunigunda, Eduárd!

III. Az ocsmány
Ha a szép egyesíti az aranyos alak kedvességét a mozgás kecses játékával, úgy az elbűvölővé válik. Nem szükségszerű, hogy e játék
izgatott legyen; a legnagyobb nyugalom is uralkodhat benne;
azonban ábrázolnia kell az élet szabadságának érzelemdús kifejezését. Emlékezzünk az alvó nimfákra, ahogyan a régiek, mint Tiziano, Netscherccxlv és Rubens festették őket! Náluk az alvás nem
halál; az alvó lány lágy bőrét is feszíti az élet bősége, emeli és sülylyeszti mellét, apad és árad résnyire nyílott ajkai mögött, és átvillan szemhéján. Az élet ezen játékában lesz az aranyos alak elbűvölő. Ha mindezt eltávolítjuk, akkor a holt alak még mindig aranyos volna, mert elsősorban arányait tekintve mit sem változna,
csakhogy elbűvölőnek többé nem lenne nevezhető. Décampsccxlvi
megfestett egy ifjú, szép leányt, aki holttestként fekszik egy üres
padlásszoba deszkaágyán, vékony fátyollal borítva, amelyen átra-
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gyognak nemes vonásai. Senki sem nevezné elbűvölőnek, az
ugyanis csak az élőkben lakozik. Vagy tételezzük fel, hogy az alak
nem volna szép, akkor szintén nem tartanánk őt elbűvölőnek.
Egy idős asszony, anum libidinosa – ahogyan Horatius nevezi
–,ccxlvii álmában is lélegzik, emelkedik és süllyed fonnyadt keble
stb., de a szemünkben csak még rútabbnak fog tűnni. Ám az elbűvölő megköveteli az aranyosságot is az alaktól; képzeljünk csak
el egy fenséges szépséget, az ő tagjainak ereje és formáinak szilárdsága inkább elutasító lesz, mintsem élvezetre csábító, amit a régiek abban a mítoszban fejeztek ki, amelyben Hérának, hogy Zeuszban szerelmi vágyakozást ébresszen, kölcsön kellett kérnie
Aphrodité kecsességet sugárzó övét.
Az elbűvölővel olyan alaktalanságként ellentétes az ocsmány, amely rút mozgásában csak újabb formátlanságot, torz
hangokat és szavakat szül. A fenségessel ellentétben az ocsmány
nem késztet minket arra, hogy hódolatteljes távolságot tartsunk
tőle, hanem ellök minket magától; nem vonz csábítva, mint a tetszetős, hanem borzongunk tőle. Nem elégít ki bennünket, mint
a tökéletesen szép, amely abszolút módon megbékélést hoz lé-
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nyünk bensejében, hanem sokkal inkább lényünk mélyéből ássa
elő a legnagyobb megosztottságot. Az ocsmány főleg az a fajta rút,
amelyet a művészet semmiképpen sem tud nélkülözni, amennyiben nem akar lemondani a gonosz ábrázolásáról, és nem akar valamilyen felületes és korlátolt világszemléleten belül mozogni,
amelynek célja csupán a kellemes társalgás volna. Az ocsmány tehát: 1. eszmei értelemben az ízetlenség, vagyis az eszme tagadása
a teljes értelmetlenségben; 2. ténylegesen az undorító, vagyis az
eszme érzéki megjelenésében rejlő minden szép tagadása; 3. eszmei-tényleges értelemben a gonosz, vagyis az, ami tagadja az igaz
és jó eszméjének fogalmát, valamint a megjelenés szépségében e
fogalom valóságát. A gonosz pozitív, abszolút elleneszményként
az ocsmány csúcsa. A művészet nemcsak használhatja a rút minden ilyen formáját, hanem bizonyos körülmények között kötelező használnia. Az általános feltételeket kifejtettük a bevezetésben; ők azok, amelyek nélkül a rút ábrázolása semmiképp sem
megengedett. Az ocsmány tehát soha nem lehet öncélúság; nem
szabad elkülönülnie; a szükségszerűség arra kell sarkallja, hogy a
szabadságot annak totalitásában ábrázolja, és végezetül épp oly
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idealizáltnak kell lennie, mint bármely jelenségnek. Vizsgáljuk
meg, miben is rejlenek esztétikai lehetőségének különös feltételei!
a) Az ízetlen

Az ocsmány általában ellentétben áll az ésszel és a szabadsággal.
Ízetlenként ezt az ellentétet olyan formában ábrázolja, amely elsősorban az értelmet a kauzalitás törvényének alaptalan tagadásával, a fantáziát pedig az abból eredő összefüggéstelenséggel sérti.
Az ízetlen, abszurd, kusza, értelmetlen, együgyű, szellemtelen,
őrült és bolond – vagy nevezzük bárhogy – az ocsmány eszményi
oldala, a benne jelen lévő esztétikai megosztottság elméleti, absztrakt alapja. Nem maga az ellentmondás az abszurd, mert az lehet
észszerűen igazolható, mint ahogy azt már a kontraszt fogalmának megvilágításánál is láttuk. Joggal mond ellent a jó a gonosznak, az igaz a hazugnak, a szép a rútnak. Azonban az úgynevezett
contradictio in adjectoccxlviii egy önpusztító ellentmondás, és mint
ilyen az ízetlen tartalmát jelenti. A logika különbséget tesz az ellentmondás és az ellentét között aszerint, hogy az ellentmondás
az ítélő oldaláról csupán egy állítmány egyszerű, határozatlan ta-
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gadása (ἀντιφατιϰῶς ἀντιϰείμενον),ccxlix míg az ellentét az állítmány
pozitív tagadása úgy, hogy az immanens módon ellentétben áll
vele (ἐναντίως άντιϰείμενον).ccl Sem az efféle ellentmondás, sem az
efféle ellentét nem abszurd, viszont az olyasfajta ellentmondás abszurd lesz, amely az állítmánnyal magát az alanyt tagadja, mintha
például azt mondanám: a fehér fekete, vagy a jó gonosz stb. Mindenesetre az értelem ezen önmagában teljesen helytálló meghatározása nem végleges, mivel a szélsőségek átmehetnek egymásba,
ahogy a háziasszonyok is fesztelenül azt mondják, hogy a fehér
mosatlan fekete lett; ahogy az önmagában jó igazságszolgáltatás
az absztrakt csökönyösség miatt kegyetlen, és ezáltal gonosz lesz;
ahogy a rút az esztétikai totalitáson belüli helyes kezeléssel el tudja
nyerni a szép jelentőségét, nem a rút szépét, hanem inkább a szép
rútét stb. A puszta értelem sok mindent abszurdnak tart, ami oly
kevéssé abszurd, hogy az inkább maga az észszerűség. Szemmel
kell tartanunk ezt a végesben rejlő dialektikát, hogy pontosan felismerhessük az ízetlen határait, és megérthessük a nevetségessel
való hasonlóságait.
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Az elmondottakból máris kiviláglik, hogy a művészetben
teljes mértékben elítélendő a mélyebb motiváció nélküli teljes értelmetlenség, a véletlen ellentmondások puszta káosza. Ki más
foglalkozhatna ezzel, ha nem a pszichiáter, ahogyan például
Hohnbaum, aki a Psychische Gesundheit und Irresein in ihren
Übergängen (A lelki egészség és elmezavar a maga átmeneteiben;
1845, 54. o. skk.) című, nagyszerű tanulmányában bemutat egy
szórakozott tanárt, aki ilyesfajta képtelenségeket adott elő. Ez a
férfi gyakran félrebeszélt, és azt mondta például, hogy „Jeruzsálem egykor a törökök ellensége volt.” – Láthatjuk, ez a mondat
egyértelműen zavaros, ám semmi zavarodott nincs benne. –
Hannibál a bal parthoz terelte a folyót, és homokot szóratott rá, hogy az elefántok könnyebben átkelhessenek. – A császárné elhunyt, és egy meg nem született fiút hagyott hátra. – A lakedaimóniak régen pileuszt hordtak a kalapjukon. Aiasz fogott egy követ, és úgy fejen találta vele Aiaszt, hogy az belehalt.

És így tovább. Az ilyesmit, mint mondottuk, az esztétika nem,
csupán a pszichiátria találhatja érdekesnek. Nem tagadhatjuk,
hogy évszázadunk költői irodalmának nem csekély része tulajdonképpen csak ebbe a kategóriába sorolható. A szenvtelenné és
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babonássá váló reakció nyomán csakúgy, mint az ateistává és szabadossá váló forradalom nyomán Angliában, Franciaországban
és Németországban elegendő alkotás, nevezetesen regény jelent
meg, amelyek csak a korszellem tüneteként, de nem művészeti alkotásként méltók figyelemre, és így is csupán a politika és
pszichológia számára. A háborodott lelkek meghasonlása a gondolatmenet zavarához vezetett, és Magerccli nem volt rest a
Geschichte der französichen Nationalliteratur neuerer und neuester Zeit (A modern és kortárs francia nemzeti irodalom története;
1839, 2. kötet, 374. o.) című művében egyenesen az őrült regények kategóriáját felállítani.
Ennek az értelmetlenül fecsegő abszurdnak az abszolút felfoghatatlanságát tehát nem szabad összekeverni azzal az ellentmondással, amely a fantasztikus világnézetben ellentmond az értelemnek, merthogy az, a végesség korlátaival játszva, az eszme lényegét igenis képzetté szeretné alakítani. Ide tartozik a csodálatos,
amely tagadja az objektív kauzalitás törvényét azért, hogy egy magasabb eszmét – a szellem természettől való szabadságát – ilyen
fantasztikus formában ábrázoljon. Az igazi csodát etikus-vallásos
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tartalmának végtelensége különbözteti meg a silány mirákulumtól, miközben a mirákulum az értelmetlenséget mint olyat, magát
az abszurdot abszolutizálja. Ezt a különbséget két mitológiában,
a görögben és az indiaiban láthatjuk. A görög mítoszok thaumatikus mozzanataicclii mindig a legmélyebb eszmékkel állnak összefüggésben, ekképpen ezek a mozzanatok a művelt emberiségnek
ama eszmék legszebb és leguniverzálisabb szimbólumaivá váltak,
míg az indiai mítoszokat az abszurd kúszónövények túlságosan is
körülfonják ahhoz, hogy a koncepcióban rejlő gondolati tartalom láthatóvá válhasson. Ehhez hasonlatosan különböznek a kanonikus evangéliumokban elmesélt csodák az apokrifoktól, melyek többé-kevésbé abszurdak. A legendákban is felfedezhető ez a
kettős irányzat. Noha a meseköltészet csodálatossága egészen elvész a különösben és a szokatlanban, és részleteivel gyakran teljesen átmegy az abszurdba, de amíg még bír igazán költői tartalommal, addig a thaumatikus elemében is megvan azon szimbolikus
igazság, amelyet fentebb a helytelen tárgyalásakor már tisztáznunk kellett. Jóllehet e szimbolikát – az eszme visszatükröződését
a lágy gyermeki fantáziában – a valódi mese ösztönösen egységbe
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kovácsolja a természetes és erkölcsi élet nagy hatalmaival, a mese
– melyet pedagógiai-szórakoztató szerzőink vagy aranyozottduodecimo-szalon-teázóasztal-költőink manapság oly gyakran
fabrikálnak – eltávolodik ezektől a hatalmaktól, és erejét a gyerekesben keresi. Látszólag úgy gondolják ezek a gyerekrontók, hogy
minél abszurdabb a dolog, annál költőibb. Merthogy ebben a
züllött fantáziálásban, amelyet a Callot–Hoffmann-féle irányzat
a szélsőségekig vitt, a valódi kauzalitásnak végsősoron még a
nyoma is eltűnt, és végül még a legátlagosabb bútorok is gondolkodni és beszélni kezdtek. Emiatt hatott oly rendkívüli módon a
Struwelpeterhoffmannccliii manírja, hiszen hajmeresztő nonszenszét újra naivan, a lapidáris költészet és a freskófestészet módjára
tudta ábrázolni, és így gúnyolta ki a meseköltők elegáns, gondolattalan sopánkodását. Ez megmagyarázza, hogy Kócos Peti történeteit különös módon miért olvasták ugyanolyan örömmel felnőttek, mint gyerekek, mígnem az utánzók hada természetesen
lefokozta e manírt a gyerekesség szintjére. – E kitérő után kanyarodjunk vissza az abszurd fogalmához: tulajdonképpen a mesében és a mítoszban egyaránt megtalálható a kuszaság gyökere, a
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varázslat mint a fantázia abszolút önkényességének önmagában
véve fogalom nélküli megvalósítása. A varázslat ízetlen cselekvés,
mert úgy teremt hatásokat okokból, hogy ezek nincsenek arányban egymással. A varázsló megforgat egy gyűrűt, és megjelenik
egy engedelmes szellem; pálcával megérint egy dühöngő tigrist, és
az azonnal szoborrá válik; kimond egy teljesen értelmetlen, számára is érthetetlen szót, és egy palota nő ki a földből. Mivel a
pragmatikus kauzalitás a mágiában megszűnve megőrződik, következetességről akkor beszélhetünk, ha eljárásai, jelmondatai, varázsigéi és tettei is minden értelem nélkül valók. Mindazonáltal
még itt is felfedezhető azon kettős irányzat, amelyet korábban az
igazi csoda és a mirákulum, valamint az igazi mese és az ideggyenge, őrült fantáziálás kóros és hazug alkotása közötti különbségeként leírtunk. Ha ugyanis a varázslat abba az irányba indul,
hogy az embernek egy magasabb szellemi világot tárjon fel; ha
meg akarja nyitni egy idegen túlvilág kapuit, úgy annak küszöbén
nélkülözhetetlenné válik egy bizonyos ijesztő komolyság, mivel az
ilyen vállalkozásban egyfajta fenséges vakmerőség lakozik. Ha viszont a varázslat célja üres, nevetséges, kicsinyesen önző, sőt er-
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kölcstelen, úgy az van rendjén, ha eszközei is együgyűek, a bolondok házába valók és torz pofához hasonlók. Amikor Goethe Faustja megidézi a Földszellemet, úgy az egy fenséges mozzanat,
amelynek az említett jelenés fenségessége is eleget tesz. Ám amikor ez a Faust italt főzet egy boszorkánnyal, amelytől minden aszszonyban Helénát látja, úgy a boszorkánykonyhában máris meghalljuk az abszurdot, amely csakhamar szembekerül a filozófussal.
Az őrületben az inkoherens gondolatok, az ízetlen elképzelések és az értelmetlen cselekvések válnak szomorú valósággá. Ezt
az állapotot a festészet és a zene csupán viszonylagosan képes ábrázolni. A Boleyn Anna című operában Donizetti a hősnőben elszabaduló tébolyt főként a nyöszörgő, tremoláló, hirtelen felemelkedő, majd mély hangokban elhaló énekével igyekezett kifejezni. Ezen a téren csak a költészet vállalkozhat tökéletességre.
Számára viszont az abszurd csak eszköz lehet a szellem megtörtségének mintegy szimbolikus ábrázolására. Az őrült, cseppfolyóssá vált intellektusban uralkodó quodlibetszerű kombinációk,
ugrások, lehetetlen szintézisek önmagukban véve borzalmasak.
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Félénk reszketéssel fordulunk el a szakadéktól, amelyből az abszurditás ásít ránk. A költészetnek a szörnyű végzet következményeként kell bemutatnia a tébolyt, hogy a tébolyodott ember öszszefüggéstelen és értelmetlen fecsegésében meglássuk azon hatalmas ellentmondások dühöngését, melyeknek az ember áldozatául esik. Nem csupán a meghasonlás rémít meg bennünket,
amely az effajta értelmetlenségből árad felénk, hanem azon erők
is, amelyek ilyen kegyetlen megosztottságot képesek kiváltani.
Közismert Lessing mondása, mely szerint aki nem veszíti el értelmét bizonyos dolgok miatt, annak nincs mit veszítenie.ccliv Ő
azonban nem az észről beszélt, hanem arra célzott, hogy sokkalta
észszerűbb bizonyos dolgok miatt elveszíteni az értelmünket, az
értelmet, amely nem képes felfogni azt, ami szörnyű, ami minden
határát átlépi, egy konkrét esetben az ész nem létezését, s ekképpen az ész az, ami esztelenségként megzavarja az értelmet. „Bizonyos dolgokat” emlegetve mi másra gondolhatott Lessing, mint
az ellentmondások létezésére, amelyek látszólag magát az eszme
igazságát semmisítik meg? Csupán látszólag, mert a művészetnek
ragaszkodnia kell az eszme igazságához, és a tébolyodott ember
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fecsegésében is mindig meg kell mutatnia az eszme pozitív hátterét. Shakespeare ezt nevezi az őrületben rejlő rendszernek. cclv A
művészetnek mindezt abban a géniusz lényegéhez fűződő rokonságában kell megragadnia, amelyet Schopenhauer oly találóan vázolt fel.68 Esztétikailag tehát megkövetelendő, hogy az elmebajos
szertelen megnyilvánulásaiban még felvillanjon az eszme szikrája,
hogy darabos mondataiban, értelmetlen csapongásában, elliptikus közbevetéseiben és furcsa viselkedésében az ész saját torzképeként mégis megvilágítsa önmagát, és ezáltal e szerencsétlen emberben is lehetséges maradjon. Az őrületben rejlő abszurd, amely
csupán valamilyen testi okra, gutaütésre, agyi infarktusra stb. vezethető vissza, ennélfogva nem lehet esztétikai tárgy, mert hiányzik belőle az ész alkotóeleme. Éppily kevéssé válhat esztétikai
tárggyá a bolond raptus,cclvi amely kicsinyes indokból, közönséges
szenvedélyből ered. Mindkét állapot egyszerűen csak rút. Ha viszont a hatalmas sors ellentmondása vagy a súlyos tetteket megtorló Nemeszisz taszítja tébolyba az embert, úgy fonák cselekede-

Arthur Schopenhauer: A világ mint akarat és képzet. Ford. Tandori Ágnes
– Tandori Dezső. Budapest, Osiris, 2007, 236. o. skk.
68
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tein és zavart beszédén még át-átvillan az ész. Ha van ész a világban, és ha él egy Isten, vajon lehetséges volna a rémületes, a természetellenes, az ördögi, vajon gúnyolható lenne bűnként a bűntelenség, jogtalanságként a jog, isteníthető lenne az alávalóság? A
valódi költő a legszörnyűbb, embereket és isteneket sértő, szentségtörő kijelentéseket mondatja ki a szerencsétlennel, akit összetört az ilyen félelmetes dolgok valóságának tapasztalata. A magában meghasadt intellektus anarchiája velőt metsző szemtelenséggel mondja ki mindazt, amit az ember egyébként eltitkol maga
elől, amit – kegyelet, erkölcs, törvény, hit által meghatározottan
– szentségtörésként elfojt magában, s ami egy létező és elismert
világrenden belül ostobaság és együgyűség. A tragikus téboly
megfordítja a világrendet, mert az után, amit elszenvedett, az abszurd érdemli a trónt. A barát elárulja a barátot, és elcsábítja feleségét, a szerelmes megszegi hűségét, a feleség megmérgezi urát, a
vendégszerető férfit, aki egyszerre úr és király, agyonüti, akinek a
teste árán kellene védelmeznie őt, az apát megtagadják gyerekei,
akiknek mindent feláldozott, stb. Vajon az efféle cselekedetek,
amelyek oly sötétek, mint az éjszaka, nem ingatják meg az univer-
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zum örök törvényeit? És mégis ott állnak a kemény, puszta, makacs valóságban, és úgy tűnik, bolondnak csúfolják azt, aki mindezek ellenére elég gyenge ahhoz, hogy higgyen a jó szentségében
és az ész hatalmában. A művészet nem engedheti meg, hogy a tébolyé legyen az utolsó szó. A tébolyban a sötétben lépkedő Nemeszisz átkát kell bemutatnia, vagy egy magasabb totalitásban
kell feloldania a tébolyt. Az újabb romantika veszélyes eltévelyedése abban állt, hogy a felvilágosodással és a józan ésszel való
szembehelyezkedését és – ahogy ő nevezte – iróniáját olyannyira
eltúlozta, hogy ezáltal az őrületet, álmot és bolondságot kezdték
a világ valódi igazságának tekinteni; egy önmagában őrült felfogás, amelynek kizárólag rút alkotások lehettek az eredményei. A
tébolyodottnak megvan az a kiváltsága, hogy féktelen parréziávalcclvii mondhatja ki azokat a gondolatokat, amelyek egyébként
csak a filozófiai szkepticizmusban lehetnek gyalázattól mentesek,
vagy amelyek csak egy álomban villanhatnak fel mint a meggyötört lélek forradalmi megnyilvánulásai. Ám hogy a mindent felforgató elmeháborodottság szép legyen, szükséges egy esztétikailag egyénítő középpont, melynek köszönhetően a különc gondo-
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latok kényszere nem tűnik el az abszolút ürességben, hanem sokkal inkább e középpont felé törekszik. A költőnek általánosan érdekes témát kell adnia az elmebajos abszurdba csapongó variációihoz. Így Margit tébolyának a tömlöcben az a gondolati középpontja, hogy a férfi iránti szeretetből ártott anyjának és gyermekének; a Wilhelm Meister tanulóéveiben Augustinónak ilyen középpont a fatalizmus elképzelése, Learnek pedig a megsértett tekintélye mint király és apa, stb. A téboly ábrázolása ennélfogva
végtelenül nehéz, és csak a legnagyobb mestereknek sikerülhet,
mint Shakespeare-nek, Goethének, G. Sandnak, a festők közül
pedig Kaulbachnak a Bolondokháza című festményén stb. Az új
francia színházból, amely egyébiránt nem takarékoskodik a diszharmóniával, Scribe és Mélesville egyik darabja, a Rögeszme és
őrültség nemcsak azért méltó figyelmünkre, mert pszichológiailag felettébb pontos, hanem azért is, mert a tébolyt ismét feloldja.
Tébolyában a férj tébolyultnak tartja feleségét; pedig ő maga az,
mert azt hiszi, hogy valakit a tengerbe lökött és megölt. Ha egy
kontár arra a nehéz feladatra vállalkozik, hogy a tébolyt ábrázolja,
akkor az együgyűség legnagyobb ocsmánysága kerül napvilágra,
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amely általában a rengeteg felkiáltó- és gondolatjelével oly szánalmas, hogy az ember még csak nevetni sem tud rajta, csak az ostobaság nyomasztó közelségét érzi.
Mondhatnánk, hogy a tragikum az ész megosztottságával,
a komikum pedig az értelem ellentmondásaival foglalkozik. Ebből kifolyólag a komikum pozitívan és nagyon szerencsésen hasznosíthatja az ízetlent. Számára nem lehet elég abszurd az együgyű, bolond, őrült és értelmetlen; a bolondos ilyen túláradó lelkesedésével Calderón maga travesztálta a Zelos aun del ayre matan (Még a levegő iránt érzett irigység is gyilkol) című drámáját a
Cefalo y Procris (Kephalosz és Prokrisz) című burleszkjében. A
puszta abszurd viszont valójában még nem nevetséges; csak akkor
válik ilyenné, ha bizonyos viszonyok között önmagában lehetetlenként, de látszólag valóságosként megszüntetve megőrződik.
Magában véve a téboly gyakran lehet fenséges, mint Don Quijote
tébolya, de megjelenítésében mégis komikussá válhat; a locsogás,
szórakozottság, eszement képzelődés bolondsága viszont önmagában is felettébb komikus lehet. A bolondok a komikum kiváltságos kedvencei; az intellektus féktelensége az abszurddal is játsz-
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hat. Ide tartoznak a heterogén azon láncolatai, amelyeket németül régebben „Lügenmärchen” (hazug mese) és „Wundermärchen” (csodamese) névvel jelöltek, manapság pedig virágzó nonszensznek neveznek, franciául pedig a coq à l’ânecclviii kifejezéssel
jelölik. Ide tartoznak a Krähwinkliadencclix-féle művek, a zsidóviccek, a paprikajancsi együgyű cselekedetei, különösen azok, amelyeket Turlupinként adott elő a Csodadoktorral. Turlupin a párizsi vásárokon főszerepet játszott.69 Egy régi coq à l'âne-ban az
Turlupint Tabarinnek, Gaultier Garguille-nek, Gros Guillaume-nak is hívták, most pedig Grosboyaux-ként emlegetik. A korunk mutatványosait leíró
Émile Bédollière (Les Français peints par eux-mêmes [A franciák, önmagukat
lefestve], I. de Province, 150. o. skk.) több példán mutatja be a mai nonszenszt, amely gyakran évszázadok óta öröklődik. Csak egy részlet a pojáca dalából:
Trois p’tits cochons sur un fumier
S’amusaient comm’ des portes cochères.
J’lui dis: Sansonnet, mon petit,
J’voudrois avoir une liv’ de beurre.
69

J’te mettrai d’huile sur tes sabots
Pour faire friser tes papillotes.
Ma veste est percée aux genoux
Ah’ rendez moi mon bout d’chandelle.
(Szó szerinti fordításban: Három kisdisznó a trágyadombon, / Mulatnak,
mint a kocsibejárók. / Mondom az egyiknek: madárkám, szépségem, / Szeretnék egy font vajat. // Olajjal kenném patáidat, / Hogy fürtjeid fodorodjanak.
/ Mellényem térdnél át van szúrva / Jaj, add vissza a gyertyacsonkom.)
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ízetlenség ezen fajtáját, a folytonos contradictio in adjectót kvázi
habogásnak nevezték (O. L. B. Wolff: Altfranzösische Volkslieder
[Ófrancia népdalok]; Lipcse, 1831, 118. o.):
Je m’en allay à Bagnolet
Où je trouvay un grand mulet,
Qui plantoit des carottes.
Ma Madelon, je t’aime tant,
Que quasi je radotte.
Je m’em allay un peu plus loing,
Trouvay une botte de Foing,
Qui dansoit la gavotte.
Ma Madelon, je etc.cclx

A franciák gasconade-jaicclxi is éppoly derűs abszurditások, mint
amilyeneket laza egészbe szerkesztve olvashatunk a Der Lügner
und sein Sohn (A hazug és a fia) című, régi, de mindmáig közkedvelt, a franciáktól hozzánk is eljutott bohózatban. Apa és fia egymásra licitálnak együgyű találmányaikkal. Crac úr puncsfát ültetett, miután citromfüvet oltott egy rizsbokorba, amelyet rummal
öntözött; a fiú elmeséli, hogy volt egy olyan puskája, amellyel keresztbe tudott lőni a kanyarokban, stb. Nálunk ilyesfajta bohózatok leginkább az Eulenspiegel, később pedig Bürgernek és
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Lichtenbergnek köszönhetően a Münchhausen történeteiben
fordultak elő. Münchhausen babszáron akar felmászni a Holdra,
a mocsárból pedig saját copfjába kapaszkodva akarja kihúzni magát. Lovát a leereszkedő csapóajtó félbevágja; elülső fele megmarad, és a végtelenségig iszik a kútból, merthogy a víz hátul mindig
kifolyik. Vadászkutyájának lába megrövidül a szaladgálástól, és
agárból afféle borzkutyává változik. Egy szarvast fejen lő egy cseresznyemaggal. Rá egy évre újra belebotlik a szarvasba, aki egy cseresznyefát hord az agancsai között, stb. Nonszenszt kiáltunk az
ilyen vadásztörténetek hazugságait hallva, mégis kitűnően szórakozunk. Immermann a Münchhausen báró című művében elhagyta a vadászok kérkedésének parodizálását, de cserébe a bárót
az egyetemes csalárdság pompás jegyeivel ruházta fel korunk szellemében – vagy inkább szellemtelenségében –, amely a maga
humbugjaival nagyban spekulál. Ilyen, amikor Münchhausen rábeszéli az öreg Posemuckel bárót, hogy légkőgyárat építsen, mivel
– vezeti le Münchhausen – minden anyag négy kémiai alapelemből áll; mivelhogy ezek megtalálhatók a levegőben, így a levegőben is meg kell lennie a legjobb, leghozzáférhetőbb, mindig és

465

mindenütt jelenlevő anyagnak, amelyből kő készíthető! – Az
alantas komikum természetesen rendkívüli mértékben használja
ki az abszurdot, a dadogásban, félrebeszélésben, félrehallásban, a
törve beszélt idegen nyelvben, s különösen a varázslat abszurditásának vidám kigúnyolásában. Ebből a szempontból Faust bábjátékának egyik legszórakoztatóbb alakja Kaspar.cclxii A halottidézés
és a mágia egész tudományát persziflálja; nem nyűgözik le az ördögök, hanem sokkal inkább kegyetlenül vidám módon csúfolja
ki őket csiribú-csiribájával.

b) Az undorító

Az ízetlen az ocsmánynak az eszmei oldala, az értelem tagadása.
Az undorító pedig a reális oldala, a jelenség szép formájának tagadása, amely a fizikai vagy morális bomlásból eredő formátlanság
révén következik be. Az a potiori fit denominatiocclxiii régebbi szabályának megfelelően undorítónak nevezzük a visszás és a közönséges alacsonyabb fokait is, mert undort kelt bennünk mindaz,
ami a forma felbomlása révén sérti esztétikai érzékünket. Az un-
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dorító szűkebben vett fogalmának kedvéért azonban a bomlás fogalmát is meg kell határoznunk, mert a bomlás magában foglalja
a halálnak az alakulásban található azon mozzanatát, melynek
kapcsán kevésbé beszélhetünk elfonnyadásról és haldoklásról,
mint a már holtnak a megmerevedéséről. Az élet látszata az önmagában véve holtban az, ami az undorítóban rejlő végtelen viszszásság. Alogikus zavarossága okán az abszurd is irtózatot kelt –
már amennyiben nem fordítják át a komikusba –, de intellektuális jellegének köszönhetően nem fejt ki olyan erős hatást, mint az
undorító, amely feltételezi, hogy érzékeink élvezetet lelnek a számukra ellenséges létben, és amelyet érzékileg abszurdnak is nevezhetünk. Az abszurd – még ha az intellektus romjait jelenti is –
érdekes lehet a kritika számára, ám az undorító, mivel felháborítja
érzékeinket, végtelenül taszító lesz. A természet produktumaként, izzadságként, nyálkaként, ürülékként, fekélyként és hasonlókként az undorító az a holt, amelyet kiválaszt a szervezet, és ekképp bomlásnak indítja. A szervetlen természet is viszonylag undorítóvá válhat, de csak viszonylag, mégpedig analóg módon vagy
összekapcsolódva a szerves természettel. Ám mindezekre nem al-

467

kalmazható a bomlás önmagában vett fogalma, s emiatt egyáltalán nem nevezhetjük undorítónak a kőzeteket, a fémeket, a talajfajtákat, a sókat, vizeket, felhőket, gázokat és színeket. Csak viszonylagosan, szagló- és ízlelőszerveinkkel kapcsolatba lépve nevezhetjük őket annak. Az iszapot okádó vulkán, amely pont ellentéte egy tűzokádó hegy fejedelmi színjátékának, visszás, mert
az üledékes áradat analóg módon emlékeztet a vízre, ám itt a víz
helyett folyékony, átlátszatlan – akár elpusztult, bomló halakkal
teli – sártömeget, mintegy bomlásnak indult földet látunk. Vegyük szemügyre egy efféle iszapkitörés képét A. v. Humboldt
Vues des Cordillères (A Kordillerák látképei)cclxiv című művében!
Hasonlóképp undorítóak a városárkokban álló mocsaras vizek,
ahol összegyűlik a vízlevezető csatornákban felhalmozódó
szenny, amely ocsmány amalgámba sűrít mindenféle növény- és
állatmaradványt, rongyot és a kultúra bomlásának egyéb forgácsait. Ha egy Párizshoz mérhető nagyvárost egyszer felfordítanánk úgy, hogy ami alul volt, felülre kerüljön, és ha nemcsak a
kloákák trágyaleve, hanem a fénytől félő, bomlásból élő állatok –
egerek, patkányok, békák, férgek – is láthatóvá válnának, rémüle-
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tesen undorító kép tárulna elénk. Bizton állíthatjuk, hogy ebben
a tekintetben kiváló érzékkel rendelkezik a szaglásunk. A romlott
szag a puszta látványnál visszássabbnak érezteti az ürüléket, mert
csupasz természetiségében mutatja meg. A koprolitban, az ősállatok megkövesedett ürülékében például már semmi undorító
sincs; kőzettani gyűjteményeinkben ott hevernek egyéb kőzetek
mellett. A pisai Camposanto egyik pompás képén büszke vadászok társaságát látni, akik befogják az orrukat egy sír mellett ellépkedve, amelyben egy hulla fekszik; látni látjuk, de nem érezzük a
szagot. Jóllehet az izzadság, amely munka közben patakzik a
homlokról és gyöngyözik a mellkason, nagyon tiszteletre méltó,
ám esztétikusnak nem esztétikus. Sőt, ha az izzadság szórakozás
közben jelentkezik, egyenesen undorító lesz; Heine így dalol egy
ifjú házaspár üdvözlésére:
Isten óvjon titeket a túlhevüléstől,
A túl erős szívdobogástól,
A túl szagos izzadástól
És a gyomor túltelítettségétől.

A ganéj és az ürülék esztétikailag undorító. Amikor Claudius császár a halálos ágyán azt kiáltotta, hogy Vae! puto concacavi me!,cclxv
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teljességgel megsemmisítette császári fejedelmi mivoltát. Amikor
Jordancclxvi a Demiurgos című művében (1852, 237. o.) azzal indokolja Heinrich és Helene válását, hogy a férfi egyszer az árnyékszéken pillantotta meg a feleségét, úgy ez olyannyira határtalanul
undorító, közönséges, szégyentelen, hogy szinte felfoghatatlan,
miként válhat ennyire ízléstelenné egy vitathatatlanul roppant
sokoldalúan művelt költő, aki még Lucifert is hangosan nevetve
ábrázolja eme módfelett kifinomult csemege hallatán. Jordan
misztériumát egyébként is a legkirívóbb cinikus megnyilvánulások terhelik; ám most nem kívánunk engedni a kísértésnek, hogy
az undorító további példáit soroljuk belőle. A népnyelv gorombasága persze ultima ratióként kedveli az ürüléket, amikor szitkozódik, hogy kifejezze valaminek az abszolút semmisségét, és így
jelölje irtózásának maximumát. Ilyesmi történik, amikor ellenfelei ignorálását mentegeti Goethe a Xéniákban:
Sohse felelsz ellenidnek,
Kik úgy megmartak?
– Hát te szeretsz oly útra lépni,
Mit tele.......?cclxvii
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A költészet viszont csak a groteszk komikumban képes hasznosítani az undorítót – ekképp idéztük meg korábban Blepyros példáját Arisztophanész A nőuralom című darabjából. Hoffmann
úr pedig – az 1843-ban megjelent Die Mondzügler (A Holdra
kóborlók) című, Arisztophanészt utánzó komédiájában – úgy
gúnyolja ki a modern filozófia dialektikáját, hogy a vitatkozó filozófusok feladata lesz a ganéj ősfogalmának meghatározása.
Egyikőjük például azt akarja bebizonyítani, hogy soha senki nem
értette meg a ganéj értelmét, mert még csak a szó nemét sem tudta
senki helyesen meghatározni:
Szubjektum és objektum, abszolút azonos e kettő,
Az A egyenlő B-vel, nincs különbség.
A B – az objektum – a ganéj. Ez a színtiszta igazság?
Hogy az A én, a szubjektum vagyok, evidensen világos;
S mégis én vagyok a ganéj, én magam, önazonosan.
Ez bizonyított igazság, még ha ellenkezik is az értelemmel!
Na most, ha adott esetben valaki ganéjt hozott létre,
Úgy, következésképp, önmagát alkotta meg.
Mármost az efféle nemzést nevezem igazán nem nélkülinek,
S ha azt mondom, nőnemű, vagy azt mondom, hímnemű, úgy az jogtalan.
A végkövetkeztetést egy szóban összefoglalva:
Immár csak az lehet helyes, ha a ganéj semleges.
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A bomlásról elmondható, hogy a keresztény vallásnak köszönhetően vált a művészet pozitív tárgyává, hiszen a festészet volt anynyira bátor, hogy Lázár feltámasztását a témájává tette, holott
maga a Szentírás állítja: Lázár már bűzlött. Ám elsősorban azt
nem szabad elfelejtenünk, hogy a festészet nem ábrázolja a szagot,
másodsorban pedig azt, hogy a bomlásnak csupán valamilyen
kezdeti szakaszára gondolhatunk. Az e témában rejlő tulajdonképpeni pozitívumot annak szemléltetése jelenti, hogy a Krisztusból eredő isteni élet miként győzi le a halált. A halotti lepellel
borított, a felnyitott sírból előlépő Lázár roppant festői módon
ellenpontozza a sír körül álló, élő emberek csoportját. Lázárnak
azt kell megmutatnia a maga árnyszerű alakjával és sápadt arcával,
hogy a halál már zsákmányul ejtette, de azt is meg kell mutatnia,
hogy az élet hatalma miként semmisíti meg a benne lakozó halált.
A bevezetőben már szóltunk a betegségekről. Önmagukban a betegségek nem feltétlenül visszásak, s főképp nem feltétlenül undorítók. Csak akkor lesznek azok, ha bomlás formájában
elpusztítják a szervezetet, és mindenekelőtt akkor, ha bűnös késztetésből erednek. Egy anatómiai vagy patológiai, a tudomány cél-
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jait szolgáló atlaszban természetesen a legnagyobb ocsmányságok
is indokoltak, de a művészetben egy-egy undorító betegség csak
azzal a feltétellel ábrázolható, hogy mellette tételeződik az etikai
vagy vallási eszmék ellensúlya. A fekélyekkel borított Jóbot az istenbizonyíték fénysugara világítja meg. Hartmann von Aue Szegény Henrikje persze szinte brutális tárgyú, s nehezen fogható fel,
miért jelentették meg a németek ilyen nagy példányszámban, és
akár eredetiben, akár átdolgozásokban miért adják az ifjúság kezébe ezerszámra. Ugyanakkor – még ha visszás kísérőjelenségek
mellett is – jelen van benne a szabadon hozott áldozat eszméje.
Xavier de Maîstre Le lépreux de la ville d’Aostacclxviii (Aosta városának leprása) című műve, amely roppant megindító képet fest
az ember elmagányosodásáról, az abszolút rezignáció eszméjén
alapszik. Az ókori Philoktétésznek seb lett a lábán, miután a Lemnosz melletti Khrüszé oltáránál, amelyet Iaszón emeltetett, megmarta egy kígyó, hogy ezzel riogassa a görögöket stb. A művészetnek ki kell zárnia magából azokat az undorító betegségeket, amelyek erkölcstelenségen alapulnak. A költészet prostituálódik, ha
efféléket ábrázol; ilyen például Sue Párizs rejtelmei című művé-
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ben a St. Lazare orvosi szempontból pontos leírása, vagy az,
ahogy a német írónő, Julie Burow a Frauenlos (Női sors)cclxix című
regényében aprólékos leírását adja egy katonai kórház szifiliszosztályának. Mindezek annak a kornak az eltévelyedései, amely – beteges, a romlás iránti patológiai érdeklődéséből fakadóan – költőinek tartja a morál elvesztéséből adódó bajokat. Szintén nem esztétikai tárgyak azok a betegségek, amelyek bár nem gyalázatosak,
de a ritkaság azon jegyét hordják magukon, amely furcsa deformáltságban és kinövésekben nyilvánul meg. Ilyen például az elefantiázis, amely miatt a láb vagy a kar tömlőszerűen felduzzad,
olyannyira, hogy teljesen elveszíti tulajdonképpeni formáját.
Ezzel szemben a művészet igenis ábrázolhat olyan betegségeket, amelyek elemi erőként ragadnak el ezreket, amikor részben
puszta természeti erőként, részben isteni bíráskodásként jelennek
meg. Sőt, ilyenkor a betegség borzongatóan fenséges jelleget ölt,
még ha undorító formákat hordoz is. Beteg emberek tömegei
azonnal szemléletessé teszik a rendkívülit, és festői kontrasztokat
teremtenek nemek, életkorok és rendek között. Esztétikai szempontból mégis Lázár feltámasztása marad az efféle jelenetek ka-
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nonikus típusa, és elkerülhetetlen, hogy a halál örök hatalmaként
értett élet diadalmaskodjon a haldoklás felett. A tömeges haldoklás látványa önmagában – amiként Raffetcclxx festette meg a Mainzot elfoglaló francia köztársasági hadsereg körében dúló tífuszt –
elkeseríthet minket, ámde az életnek a szellem isteni szabadságából áradó fénysugara legyűri a ragályt és a halálos kínszenvedést.
Így ábrázolták a festők a pusztában bolyongó zsidókat, akik kórságtól sújtva felpillantanak a rézkígyóra, amelyet Mózes állíttat fel
Jehovacclxxi parancsára, hogy meggyógyítsa őket. Itt a betegség az
Isten és Mózes elleni zúgolódásért kapott büntetés, míg a tüzes
kígyók marásából történő gyógyulás a megbánásért elnyert jutalom. Rubens Szent Rókus meggyógyítja a pestisben szenvedőket
című festményén a halálból az életbe vezető átmenetben rejlik a
poézis, amely esztétikailag megszabadítja az ocsmány betegséget
az undortól. Egy másik kiváló kép erről a területről Groscclxxii Napóleon a jaffai pestisbetegek között című festménye. Mily förtelmesek ezek a betegek göbeikkel, szederjes színükkel, szürkéskék és lilás bőrükkel, szárazon égő szemükkel, elkeseredéstől eltorzult
arcvonásaikkal! Csakhogy férfiak, harcosok, franciák ők – Napó-
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leon katonái. Napóleon, a csoport lelke, megjelenik köztük, nem
riad vissza az álnok, legocsmányabb halál veszélyétől; osztozik velük e veszélyben, mint ahogy a harc során osztozott velük a golyózáporban is. Eme gondolat elragadtatást vált ki a derék katonákból. Felemelik bágyadt, szorongással teli arcukat, a már-már
kihunyt fényű vagy lázasan csillogó szemek Napóleon felé fordulnak, az ernyedt karok lelkesedve nyúlnak utána, boldog mosoly
játszik a haldoklók ajka körül az örömtől – és eme iszonyatos alakok között ott egyenesedik Bonaparte, a hatalmas ember, tele
együttérzéssel, és kezét az egyik félmeztelen beteg göbére fekteti,
aki felemelkedik fekhelyéről. És milyen szépen festette meg Gros
azt, ahogy a kórház boltívei alól a szabadba pillantunk, s hogy
olyan kilátás nyílik a városra, a hegyekre és az égre, amely enged
fellélegezni a kórterem fülledtségétől. Shakespeare hasonlóan jár
el a Hamlet végén, ahol egy rothadó nemzetség megmérgezett
hullái görcsbe merevedve hevernek szanaszét, de átható trombitaszó kíséretében jelenik meg a fiatalosan derűs, tisztalelkű
Fortinbras egy új élet kezdetét jelezve. A katonai kórházak képei,
amelyekben csak sebesültek fekszenek, nélkülözik az efféle jelene-
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tek undorító mivoltát, és ezért gyakran nem is keltenek megütközést.
Fentebb már említést tettünk a hányásról is, amely mindig
undorító, akár ártatlanul beteges affekcióról, akár a falánkság következményéről van szó. Festők és költők mégis ábrázolják. A festészet már a puszta testtartással utalhat rá, jóllehet Haláltáncán
Holbein nem zavartatta magát, és az ínyencet a kép előterébe helyezve ábrázolta, amint épp kihányja az elfogyasztott lakomát. A
németalföldiek sem fogták vissza magukat vásári és kocsmajelenetek megfestésekor. Sok múlik a kompozíció további részletein és
a benne alkalmazott stíluson abban a tekintetben, hogy megengedhetők-e efféle visszás mozzanatok, hiszen még valamilyen komikus fordulat is lehetséges, ahogy például Hogarth az Egy éjféli
modern beszélgetésén vagy azon az ókori vázafestményen, amelyen
a kereveten elnyúló Homérosz egy földre tett edénybe hány. Egy
nőalak, a Költészet tartja Homérosz isteni homlokát, az edény körül pedig sok-sok törpe áll, akik újra megeszik a hányást. Ők a későbbi görög költők, akik a nagy poéta cinikusan elvetett feleslegé-
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ből táplálkoznak. Ez is Homérosz egy apoteózisa!70 Ha azonban
a költészet odáig merészkedik, hogy a hányásról ne csak meséljen,
hanem színre is vigye, akkor már az esztétikai mérték olyan megsértéséről beszélünk, amely komikus sem lehet. Ezt a hibát követte el Hebbel is a Diamanten (Gyémántok) című művében. A
gyémántot lenyelő zsidó a színpadon hányja ki a drágakövet, de
nemcsak hogy kihányja, hanem e célból még le is dugja az ujját a
torkán. Ez már túl visszás! A szükséges természeti aktusként értett
szülés nem ilyen visszataszító, és ehhez az sem szükséges, hogy komikus fordulatot kapjon, mint Hans Sachs Bolondtalanításában
vagy Prutz Politische Wochenstube (Politikai kölykezőszállás)
című írásában.
Az undorító esztétikailag azáltal is lehetetlenné válik, ha a
természetellenessel keveredik. A népek és egyének fásult korszakai
az ernyedt idegeket a leghevesebb és ezért nemritkán legundorítóbb izgatószerekkel ingerlik. Mennyire ocsmány a londoni semmittevők legújabb, divatos szórakozása, a patkányharc! cclxxiii KiKépét ld. [Theodor] Panofka: Parodien und Karikaturen auf Werken der
klassischen Kunst [Paródiák és karikatúrák a klasszikus művészet alkotásain].
Berlin, 4. kötet, 1851, I. tábla, 3. kép.
70
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gondolhatunk-e undorítóbbat egy patkányseregnél, amely halálfélelmében védekezik egy bestiális kutya ellen? Igen – mondhatnák néhányan, azaz a fogadást kötők, órával a kezükben, akik körülállják a kifalazott gödröt. Egyedül Pückler-Muskaucclxxiv beszél
el még undorítóbbat a Briefe eines Verstorbenen (Egy halott levelei) című első, halhatatlan művében, hogy ugyanis Párizsban a
Mont Parnasse sugárúton látta, ahogy a nyárspolgárok egy patkányra lövöldöztek, amely egy ferde deszkához kötözve, kétségbeesve ide-oda futkározott a szűk térben. Szórakozásból patkányra
lövöldözni! Pokolian undorító. Petroniusban rejlik némi grandiózus mezítelenség, a szatirikussal rokonítható fanyarság, amely
komor vonzerőt kölcsönöz a fásult alávalóság ábrázolásainak. A
Trimalchio lakomájának egyik jelenete bizonyos mértékig szimbolikusan ábrázolja egy effajta világ rossz belső szellemét. Egy
disznót először élve vezetnek a vendégek elé, majd kis idő múltán
feltálalják, csakhogy nincs kibelezve. Az úr dühödten hívatja szakácsát, hogy fejét vegye feledékenységéért, vendégeinek megsértéséért. Az úr intésére a szakács félénken nekiáll a belezésnek, ám
micsoda undorító beleket vág ki! A legpompásabb kolbászok ke-
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rülnek napvilágra, melyek természetes bélformája ugyanakkor
érintetlenül maradt. Mindenki el van ragadtatva. Bókolnak az úrnak, hogy egy ilyen szakácsa van, és a szakács nemhogy életben
marad, hanem még ezüstkoronával is megkoronázzák, és megajándékozzák egy korinthoszi ércből készült tállal. Készíts a sertés
belsőségeiből ínyencfalatot, és nagy ember leszel egy ilyen undorító-nyomorúságos korban. A kor fejét venné egy Paetusnak, ám
téged babérral koszorúz meg!71 – A nemi viszonyok cinizmusa a
természet és a határozott természetellenesség közt újfent mozgásteret enged az undorító bujaságnak, melybe itt most nem mennénk bele.72 Maga a komikum, ha az effélét trágársággal űzi a bur-

Az, aki nem a Burman-féle Petronius-kiadásban akarja vagy tudja elolvasni
ezt a jelenetet – hiszen a ritkább kiadványok közé tartozik –, megteheti ezt a
Begebenheiten des Enkolp (Encolpius esetei) című gyűjteményben, amelyet
Heinse a Satyriconból fordított, és állítólag Rómában jelent meg (1773, 1. kötet, 132. o. skk.).
72
Mi mindent el lehetne itt mondani! Ide tartoznak azok az anyagok, amelyeket elsősorban a festészet tett magáévá, és amelyek szemléléséhez már megedzett minket a megszokás, holott alapvetően csakis undorítónak nevezhetjük
őket. Ilyen a sunemi szűz, akit Dávid király mellé adnak, és Lót a sziklabarlangban, akit lányai kábítanak el, hogy odaadja magát a férfinak stb. De ide tartozik
az irtóztató, bujálkodó symplegmák [közösülő párok] ábrázolásainak és a legvisszásabb bujálkodások gyalázatos festményeinek sora is, amelyek kapcsán
alig találunk szavakat. Csupán egy példát kívánok megemlíteni. 1823-ban a
71

480

leszkbe, aligha lesz képes eltüntetni belőle a rútat. Ide számítjuk
például az Arisztophanész Lüszisztratéjából származó, önmagában véve igencsak komikus jelenetet, amelyben Mürrhiné a végletekig fokozza Kinésziasz vágyait, majd faképnél hagyja őt.73 Ha
még az életkor is társul az ilyen helyzetekhez és érzésekhez, úgy a
visszásság csak növekszik. Horatius ezt az epódoszok nyolcadik
ódájában ábrázolta.74 A természetellenesség, amely az emberi akaGöttingeni Egyetem gyűjteményében láttam egy képet, amelyet egy másik
képpel díszített kazetta fedett, és amelyre a katalógus valami figyelemreméltóként utalt. XV. Lajos fogadást kötött Pompadourral, hogy az asszony nem tud
átpisilni egy gyűrűn. A kép Pompadourt ábrázolta, amint kísérletet tesz erre,
előtte a térdeplő királlyal, aki kéjsóvár kíváncsisággal tartja a magasba a gyűrűt!
73
Droysen 1838-as fordításában (Aristophanes, III. kötet, 204. o.) csupán az
alaposan lóvá tett Kinesias monológjának elejét idézem, aki bizonyára a
dithürambosz-költő, Kinesias paródiája [a szakaszt Arany János fordításában
közöljük – a ford.]:
„Megölt ez asszony, tönkre tett egészen
S mikor megnyúzott, kapja, elszalad.
Hova legyek, jaj; ki segít rajtam;
Miután a legszebbike megcsalt?“
Aristophanes: Lysistrate. In: uő: Vigjátékai. Ford. Arany János. Budapest:
MTA, 1879, 2. k., 315–402. o., itt: 382. o.
74
Horatius: 8. epódosz. Ford. Horváth István Károly. In: uő: Összes versei.
Szerk. Borzsák István. Budapest: Corvina, 1961, 356–357. o.
Horatius: In anum libidinosam
Rogare longo putidam te saeculo,
viris quid enervet meas,
cum sit tibi dens ater et rugis vetus
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frontem senectus exaret
hietque turpis inter aridas natis
podex velut crudae bovis.
sed incitat me pectus et mammae putres
equina quales ubera
venterque mollis et femur tumentibus
exile suris additum.
esto beata, funus atque imagines
ducant triumphales tuom
nec sit marita, quae rotundioribus
onusta bacis ambulet.
quid? quod libelli Stoici inter Sericos
iacere pulvillos amant,
inlitterati num minus nervi rigent
minusve languet fascinum?
quod ut superbo provoces ab inguine,
ore adlaborandum est tibi.
A kéjelgő vénasszony ellen
Még kérdezed, te századéves agg lotyó,
erőim húrja mért lazul?
Hisz barna már a fogsorod, s a homlokod
vénség ekéje szántja rég,
s aszott farod két partja közt a ronda rés
mint egy tehénlyuk tátogat!
De bezzeg ingerelnek fonnyadt emleid,
akár a vén lovak csecse,
löttyedt hasad, s megdagadt bokák felett
diszelgő szalmacsutka comb.
Légy csak szerencsés! Kriptádig kisérjen el
a győztes ősök képsora,
s még férjes asszonyok nyakán se csüggjenek
gömbbé-csiszoltabb ékkövek.
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rat szabadsága – pontosabban pimaszsága – által a visszájára fordított természeti törvény, messzemenően undorító. A szodómia,
a pederasztia, az együtthálás buján rafinált módjai (a régieknél
például άρμα, φιλότης) stb. förtelmesek. A pornográfusok is ilyen
erotikus jeleneteket ábrázoltak, amelyeket libidinesnek vagy
spintriának neveztek, és amelyekről Raoul-Rochette Ainé és
Barré a Herculaneum, illetve Pompei Musée secretjéhez fűzött, tanult-elegáns magyarázataiban olvashatunk (Párizs, 1840). Plinius
beszámolója szerint Tiberius például szörnyű áron vett egy festményt Parrhasziosztól, hogy azt felakassza a hálószobájában. Ez a
kép Atalantát ábrázolja, amint Meleagroszt undorítóan obszcén
módon szolgálja ki szájával. Mindez túl kellemetlen ahhoz, hogy
Panofkával egyetértve paródiát lássunk benne. 75
Hogy?! – Már a perzsa párnák közt a stoicus
könyveknek kész a fekhelye?
S analfabéta húrom még így sem feszül?
Sőt összetöppedten fityeg?
Bizony, hogy azt büszke ágyékból kicsald,
a száddal kell segítened!
Bevallom, egy szikrányi költészetet sem találok ebben az ocsmány ábrázolásban.
75
Panofka ebben a szűzisesség paródiáját látja (id. mű, 4. o.), mert ez a jellemvonás par excellence a sajátja lett Atalantának. A ἄϱμα [egyesülés] és a φιλότης
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c) A gonosz

Az ízetlen az elméletileg ocsmány; az undorító az érzékileg ocsmány, amely azonban – amint már felismertük – természetellenes
szélsőségeiben a gyakorlatilag ocsmánnyal, a gonosszal függ össze.
A gonosz akarat az etikailag rút. Önmagának való akaratként a
tiszta bensőségességbe hullik. Hogy azonban esztétikailag lehetségessé váljon, részint belülről, az alak rútságában kell szimbolikusan tükröződnie, részint pedig tettként kell megnyilvánulnia és

[szerelem] kapcsán még megjegyzendő, hogy egyszerűen megtermékenyítést,
közösülést is jelentenek. Plutarkhosz szerint azonban az itt emlegetett mellékes értelmet is hordozzák, amelyet Lucretius Carus a De rerum naturában ír
le (IV. könyv, 1239 sk.; Titus Lucretius Carus: A természetről. De rerum natura. Ford. Tóth Béla. Budapest: Kossuth, 1997, 1239–1243.):
„et quibus ipsa modis tractetur blanda voluptas.
id quoque permagni refert; nam more ferarum
quadrupedumque magis ritu plerumque putantur
concipere uxores, quia sic loca sumere possunt
pectoribus positis sublatis semina lumbis.”
„Szintén nagy szerepet játszik, hogy az élvezetet mily
Módon hajtjuk végre. Sokan hiszik azt ugyanis, hogy
Vad vagy négylábú állat módján közösülve
Könnyebben fog az asszony, mert mellére feküdve
S ágyékát föltartva, a mag hamarabb jut a méhbe.”
A továbbiakban Lucretius ebből kiindulva fejti ki természetfilozófiai magyarázatait.
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vétekké válnia. Már Homérosz is úgy ábrázolta Therszitészt, hogy
civakodó lényét hozzáillő alakban jelenítette meg:
oly sok rút, zavaros szó járt az eszében,
helytelenül kész volt a királyokkal civakodni,
és csak azért, hogy az argoszi nép mind rajta nevessen.
Legrútabb volt ő mind közt, aki Trója alá jött:
kancsal volt, és sánta a féllábára, a válla
ferde, s a melle behorpadt volt, fejebúbja csücsökben
végződött, s tetején ritkás pihe szálai lengtek.
Őt mind közt Akhileusz s Odüszeusz útálta leginkább.76

Vizsgálódásunk számára az esztétikai nézőpontot kell előnyben
részesítenünk az etikaival szemben. Itt tehát senki se várjon a
rossz fogalmáról írt értekezést; ez az etikához tartozik; az esztétika
előfeltételezi a rossz fogalmát, és csak abból a szempontból foglalkozik a megjelenés formájával, hogy e forma a morálisan rút
tartalmat mennyire képes kifejezni adekvát és a szép törvényeivel
összeegyeztethető modorban. Itt a vétkes, a kísérteties és az ördögi
fogalmairól van szó. A vétkes ugyanis a gonosz akarat empirikusan objektív valósága. Ez a valóság viszont – az akarat eszméjével
mint jóval összehasonlítva – fogalmának valótlansága. TénylegeHomérosz: Iliász. Ford. Devecseri Gábor. Budapest: Magyar Helikon, 1972,
II. kötet, 214–222. o.
76
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sen, jelenségként lényege a lényegtelenség semmije. E semmisségnek a cselekvőben kialakuló bizonyossága a cselekvő gonosz lelkiismerete. A gonosz bűnétől elválaszthatatlan az a tudat, hogy a jó
eszméjének pozitív megsértésével egyidejűleg valami önmagában
semmist hoz létre, és ennélfogva a gonosz e látszatléte a gonoszban rejlő kísérteties. A vétkesről kialakított képzet egy kifürkészhetetlen, túlvilági, sötét, bosszúálló lény képzetét teremti meg bűnéből. Amennyiben az akarat végül olyan alapvetően gonoszként
ismeri fel önmagát, amely a semmi világának teremtőjeként viselkedik, és ebben leli visszataszító örömét, úgy ördögivé válik. Az
effajta akarat a maga negativitásában egyidejűleg démoni, és ez a
démonikusság a jelenségében rejlő kísértetszerű.
α) A vétkes

Hogy legmélyebb alapjaiban a szép azonos a jóval, nem pusztán
az ékesszóló Platón idioszinkráziája, sokkal inkább a teljes igazság.
Ennélfogva éppoly igaz az, hogy a rút önmagában azonos a gonosszal, amennyiben ugyanis a gonosz a radikális, abszolút, etikai
és vallási rút. Ha viszont ezt az azonosságot annyira kiterjesztjük,
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hogy általában a gonoszban kell rejlenie a rút okának, úgy ez fogalmának túlfeszítése, amelynek elmaradhatatlanul igaztalan és
erőszakos absztrakciókhoz kell vezetnie, hiszen – ahogy a bevezetőben megmutattuk – a rút általában is sok más módon képes
létrejönni a lét szabadságából. Összetévesztjük a rútat mint olyat
azon megjelenésének maximumával, amelyet csupán a gonosz képes létrehozni, mert ez csak az eszme legmélyebb ellentmondása
önmagával. A szellem őshazugságaként értett gonosz az értelem
és a fantázia számára érdekes lehet, viszont még ebben a formában is szükségképpen a legmélyebb irtózatot váltja ki. A gonosz
akarat olyan objektív létet biztosít magának egy gonosz tettel,
melynek végtelen önkénye átszakítja azon szabadság abszolút
szükségszerűségét, melynek okán a teljes univerzum létezik. A vétek nem képes levetni magáról ezt az összefüggését a szükségszerű
szabadsággal, mivel csak e szabadsággal szemben fennálló, öntudatos ellentmondása miatt lesz vétek. Eme összefüggés teszi esztétikai tárgyként lehetségessé, mert immanens ellentétének, az
igazi szabadságnak vele együtt kell láthatóvá válnia, és a vétekben
önnön sivárságát és hazugságát nyilvánvalóvá tennie. Ebben az
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összefüggésben válik indokolttá az a Schiller óta oly gyakran ismételt követelmény, hogy a véteknek ahhoz, hogy esztétikailag lehetségessé váljon, nagynak kell lennie, mert nem szokványos fokon követel bátorságot, cselt, okosságot, erőt, kitartást, és így a
szabadságnak legalább a formális oldalát magában foglalja.
Az itt jelzett fogalmakkal az arisztotelészi poétika óta immár olyan gyakran és – mint legutóbb Vischer – oly kielégítően
foglalatoskodtak, hogy talán témánk egyetlen pontját sem dolgozták ki ily mértékben, és egyetlen egy sem ismert ily széles körben. Ezért itt csupán néhány megjegyzésre szorítkozunk.
Tartalmuk szerint mindazon vétkek képtelenek esztétikai
tárggyá válni, amelyek a szokványosság közönségességének kategóriájába esnek hétköznapiságuk és jelentéktelenségük miatt, valamint annak okán, hogy elkövetésükhöz csekély intelligenciára
és akaratra van szükség. A kicsinyes egoizmus, amely alapjukul
szolgál, és csak a rendőrség és a javító bíróság aktáit gyarapítja,
túlságosan alárendelt ahhoz, hogy a művészetnek foglalkoznia
kellene vele. Vétkei gyakran aligha nevezhetők tetteknek, hisz sok-
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szor csupán nyerseségből és műveletlenségből, lustaságból és
szükségből, korlátoltságból és habituális aljasságból fakadnak.
Járulékosan, magasabb rendű motívumokhoz kapcsolódva, epizódként, egy nagyobb láncolat melléktagjaként a közönséges vétek már esztétikailag lehetségessé válik, mert tágabb
összefüggésekben jelenik meg erkölcstörténeti mozzanatként. A
gyűlölet, bosszúvágy, féltékenység, játékszenvedély, becsvágy már
esztétikaibb, mint a lopás, a hamisítás, a csalás, mint a durva bujaság, mint a gyilkosság, amelyet puszta birtoklás és élvezet miatt
követnek el. Ezek ennélfogva szörnyen nagy teret töltenek be az
epikus és a drámai szórakoztató irodalomban. A vétek önmagában véve természetesen utálatos, csakhogy magasabb rendű érdeklődésre tarthat számot kultúrtörténeti, pszichológiai és etikai
kapcsolódásai miatt. Az angolok kezdettől fogva e műfaj mesterei
voltak. Már régi balladáikban is találkozhatunk a vétek kriminalisztikai vonásaival. A Shakespeare korát megelőző és követő színház hemzsegett az ilyen drámáktól, melyek közül néhány sokáig
fennmaradt, mint ahogyan az Arden of Feversham (Favershami
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Arden) című, ismeretlen szerzőtől származó szomorújáték is.77 A
drámától később a regény vette át ezt a küldetést az angoloknál,
és az első szerzők semmiféle megvetést sem éreztek az iránt, hogy
egy olyan műfajban dolgozzanak, amelyet a mi klasszikusaink alig
érintettek. Bulwer Paul Cliffordja, Eugen Aramja, Éj és koránya
stb. vagy Boz Twist Oliverje ilyen anyagok. Pelham című művében Bulwer a legrészletesebben, széleskörűen ábrázolta a legdivatosabb arisztokráciát, ám ezzel egyidejűleg a szisztematikus tolvajés rablómesterség legszélsőségesebb alávalóságát is. Az angolok
után a franciák csak a júliusi forradalmat követően leltek tetszést
ilyesfajta motivációkban. A forradalmat megelőzően előnyben részesített témájuk volt a ragyogó zsarnokság és az udvari összeesküvés, a hol finom, gáláns viselkedésként, hol orgiaként ábrázolt
szerelem és züllés. Csak a proletariátus világtörténelmi fellépésének tudatosodásával alakult ki náluk is hamar az a hajlam, hogy a
bűnügyi vétket költőien tárgyalják, méghozzá társadalmi jellegének megfelelően először a drámában, majd a regényben. Casimir

Arden v. Feversham; fordítását ld. Tieck: Vorschule Shakespeare’s, 1823, 1.
kötet, 113. o. skk.
77
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Delavigne,cclxxv Alfred de Vigny, Alexandre Dumas, Victor Hugo
és Eugène Sue e tendencia klasszikusaivá váltak, amely viszont
még azon másod- és harmadrangú drámaírók nagy halmazát is
magában foglalja, akik a bulvárszínház számára, különösen a
Porte St.-Martinnek és az Ambigu comique-nak dolgoznak, mint
Dumanoir, Pyat, Mélesvillecclxxvi és mások. A D’Arlington, Le docteur noir (A fekete doktor), Le pacte de famine (Az éhínségszerződés), Marie Jeanne, Le marché de Londres (A londoni piac), Le
chiffonier (A rongygyűjtő), Les deux forçats ou le moulin de StAlderon (A két fegyenc, avagy a St.-Alderon-i malom), a Marie
Lafarge, La chambre ardente (A tüzes kamra), L’homme en
masque de fer (A vasálarcos) stb. olyan borzongató színdarabok,
amelyekben a legélesebb kontrasztok órák hosszat feszítik a közönség idegeit. Az ínséget egészen az éhhalálig, a könnyelműségből, de éppígy a leglelketlenebb számításból elkövetett vétket, a
hamisjátékot, a váltóhamisítást, a gyilkosságot minden formában, egészen a mérgezéses gyilkosságig és az öngyilkosságig, az élvhajhászást, a kegyetlenkedést, a gyermekrablást, a vérfertőzést, a
házasságtörést, az árulást, a brutális érzület valamennyi ocsmány-
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ságát ábrázolják ezekben a drámákban, amelyeket nagyrészt a német repertoár is átvett. Viszont amikor a németek a forfaitscclxxvii
borzalmait nem hagyták meg a maguk teljes francia mezítelenségében, sokkal végzetesebb alkotások jöttek létre a feldolgozásokból, mert a baljóslatú cselekedetek pokoli motivációja, amelyet a
németben szokás szerint megkurtítanak, sőt egyenesen elfojtanak, mégis erősebb lélektani igazolást kölcsönöz e cselekedeteknek, és a láthatóvá váló szégyentelenségek legszélsőségesebb esetei
csak azért keltik fel érdeklődésünket, mert teljes mértékben méltatlanul történnek meg. A mai franciák úgynevezett társadalmi
regényét, amely a júliusi dinasztia kormányzása alatt oly sok mérges virágot hajtott, már oly gyakran és oly sok oldalról kellett érintenünk, hogy itt csak említenünk szükséges. Ha jól tudjuk, e
szféra legborzasztóbb alkotását, Auguste Luchet Le nom de famille-jét (A családnév) szerencsére nem fordították le németre. A
németek azon gyermeteg mohósága, amely az elmúlt évtizedben
egy nagy nemzet számára botrányos versengéssé korcsosult, és
amely miatt az angolok és franciák regényeit már akkor lefordítják, amikor még csak megjelenés alatt állnak, és mielőtt még le-
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hetséges lenne ítéletet hozni etikai és esztétikai értékükről, talán
magyarázatot ad arra a gyengeségre, melyet mi magunk mutatunk ezen a területen. Csak a lovag- és rablóregényben követjük el
még mindig a legfelháborítóbb vétkeket egyfajta naiv eredetiséggel, amely viszont túl ízléstelen ahhoz, hogy felkeltse a franciák és
angolok érdeklődését, és meghozza kedvüket a fordításhoz.78

Az angol és francia regények és novellák terén a németek gondolattalan fordításmániája irodalmunk, sőt életünk legnagyobb rákfenéje. Hasonlítsuk csak
össze statisztikailag, mennyi mindent lefordítottunk az angoloktól és a franciáktól, azzal, amit ők fordítottak tőlünk. A még középszernél is rosszabb szerzők legsilányabb fércműveit fordítják le azonnal németre, és átlapozva a kölcsönkönyvtárak katalógusait már-már azt kell hinnünk, Paul de Kock, [Victor] d’Arlincourt, A[lexandre] Dumas, [Paul] Féval, [George Payne Rainsford] James és a többiek a mi klasszikusaink. Tegyük fel a kérdést, hogy nem
mindjárt tíz fordítás jelenne-e meg, ha a külföldi irodalmak olyan regényeket
alkottak volna, mint amilyenek Max Waldau Nach der Natur (A természet
után), [Berthold] Auerbach Neues Leben (Új élet), [Karl] Gutzkow Ritter vom
Geiste (A szellem lovagjai), [Robert] Prutz Das Engelchen (Az angyalka),
[Adalbert] Stifter Studien (Tanulmányok) című műve és hasonlók! Tegyük
fel a kérdést, hogy lefordítottak-e egyetlen egyet is e művekből angolra vagy
franciára! Emlékezzünk arra, hogy nemzetünk legelismertebb régebbi klasszikusai közül is csupán kevés művet fordítottak le; még Tiecktől is, aki pedig
inkább szórakoztatás céljából mesél, csak egyes novellák, a Le livre bleu (A kék
könyv) és hasonlók jelentek meg. És ha ehhez még hozzávesszük azt is, hogy a
németek harmada ért annyira angolul, de legalább franciául, hogy eredetiben
olvassa ezeket a regényeket (brüsszeli, berlini és lipcsei utánnyomásokban),
miközben csak kevés angol és francia tanul németül, akkor be kell vallanunk,
hogy ez az arány ordító aránytalansággá lesz. A rendőrségi beavatkozások sem78
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Ha elhagyjuk a polgári társadalom szféráját, úgy a bűntett
újra esztétikusabb lesz azon indítékokból kifolyólag, amelyek az
állam vagy a vallás magasabb rétegeiből származnak. Mert az efféle indokok az egyes embert kiszakítják a kicsinyesen egoista
késztetések és az alacsonyabb rendű véletlenszerűségek korlátozottságából. Az elkövetett bűntettek anyagi szempontból azonosak a polgári szférában elkövetettetekkel: árulás, házasságtörés,
erőszaktétel, gyilkosság. Csakhogy mivel általánosabb viszonyokból erednek, jogot formálhatnak bizonyos szükségszerűségre, és

mire sem vezetnek itt, mert természetüknél fogva túl felületesek, és csak kedvet
csinálnak ahhoz, hogy az olvasók kerülőutakon jussanak a tiltott gyümölcshöz. Csakis belülről, valódi műveléssel, csakis nemzeti érzésünk erősítésével,
önmagunk megbecsülésével, valós hazaszeretettel (és nem azzal az ironikus
hozzáállással, amelyet mi szoktunk tanúsítani hazánk iránt, és amely minden
erőt, még az erkölcsöst is, gyökerestül fojtja meg) lesz lehetséges, hogy valós
hatást érjünk el. A szövegben említett lovag- és rablóregények azonban bizonyítékok arra, hogy a nép alsóbb rétegeinek nagy részében még mindig micsoda sivárság és gyermeki fantasztikum uralkodik. Ám nem felejthetjük el,
hogy ezeknek a rétegeknek sajátja az a bizonyos vad poézis, a kirívó kalandosság, amely képes lebilincselni a műveletleneket és a félművelteket, és hogy az
olyan esetlen, s mégoly jószándékú, moralizáló és az idő és a pénz értékét nyomatékosan megjelenítő, vastag kötetek, mint amilyen többek közt J[eremias]
Gotthelf Die Käserei in der Vehfreude (Sajtgazdaság Vehfreudéban) című regénye, nem vehetik fel a versenyt Leibrock lelkész szánalmas csinálmányaival
és hasonlókkal.
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mivel a kitűnő, kiváltképp fejedelmi jellemek életéhez közvetlenül kapcsolódnak az állam és a társadalom változásai, növekszik a
mi részvételünk is. Az élet nagyhatalmainak bonyodalmai konfliktusokat szülhetnek, amelyek bűnössé teszik az egyéneket, de
nem a közönséges bűntett értelmében. Három eset lehetséges.
Először is előfordulhat, hogy a bűntettet nem bűntettként követték el; vétekről van szó, de olyanról, amelyet bár elkövettek, de
nem bűncselekményként. Másodszor előfordulhat, hogy a bűntettet annak teljes tudatában követték el, hogy az egy gaztett. Harmadszorra a vétek az ártatlanságban rejlhet, amely a brutalitás áldozatává válik. A legismertebb példa az első esetre Szophoklész
Oidipusza, a másodikra Shakespeare III. Richárdja, a harmadikra
Lessing Emilia Galottija. És ezzel el is érkeztünk a tragikumhoz,
melynek lényege nem igényel külön magyarázatot. A bűntett az
első esetben azért lesz esztétikailag lehetséges, mert bár az egyén
szabadságának műve, tulajdonképpen mégsem minősül tettnek.
Tulajdonképpen a pragmatikai okozati összefüggés szükségszerűsége teljesíti be, így a bűntett nélkülözi a személyes rútságot. A
második esetben a bűntettet épp ennek ellentéte, mégpedig a leg-
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tökéletesebb öntudatos szabadság teszi esztétikailag lehetségessé.
A gonosz természetesen csak irtózást kelthet bennünk cselekedeteinek tartalma révén, azonban cselekvésének formája alapján a
szabadságot látjuk formai oldaláról – mégpedig az önrendelkezés
oldaláról – virtuozitásának csúcsán. Hogy a körülmények teljes
komplexitásában egy ilyen gonosztevő még a számára igazságtalan cselekedetei által is – más tekintetben – az isteni igazságosság
eszközévé válhat, még nem teszi esztétikailag elviselhetőbbé. De
rendkívüli intelligenciája és akaratának hatalmas ereje démoni
hatást kelt, mert a szubjektív szabadság virtuozitása, amely ellentmond a negatív tartalmának, azt mondatja velünk – akárcsak
Krisztussal a sáfár történetében –, hogy önmagában véve követendő lenne. A harmadik esetben a rút megőrződése a bűntettben arra vezethető vissza, hogy áldozatául esik a tisztaság, az erény
és az ártatlanság. Itt a bűntett rútsága annál ocsmányabbnak tűnik, minél hasztalanabbul támadja az ártatlanság szabadságát. A
bűntett láttán e szabadság győzedelmes magabiztossága az, ami
lehetővé teszi számunkra, hogy külsődleges bukása ellenére is szabadon fellélegezhessünk. A tragédia ebben az esetben kizár ön-
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magából néhány olyan dolgot, amelyet az epikai ábrázolás még
megenged magának, mert utóbbi a közvetítés egész skáláját foglalhatja magában ott is, ahol a drámának kivonatosan és epigrammatikusan kell eljárnia. Hadd világítsuk meg ezt egy példával.
Shelley A Cenci-ház című művében ritka művészeti érzékről tett
tanúbizonyságot, amikor egy felettébb visszataszító anyagot poétikusan árnyalva ábrázolt. Csakhogy ez nem alkalmazható a
dráma esetében. Az idős Cenci, családjának zsarnoka, egy lakomán szerez tudomást két fia haláláról. Miután ezért nyíltan hálát
ad az égnek, mindenki rémülten hagyja magára. Cenci elhatározza lánya, Beatrice megbecstelenítését annak érdekében, hogy a
lány teste-lelke romlásba dőljön. Beatrice és bátyja, Giacomo
mostohaanyjukkal, Lucretiával szövetkezve banditákat fogadnak
fel Cenci megölésére. A gyilkosságra azonban fény derül, és a vétkeseket kivégzik. Röviden ez a főszála ennek az ismert, förtelmes
történetnek. Ez az anyag nem illő drámához, nemcsak a természetellenessége miatt – nevezetesen, hogy az ördögi apa a saját lányát akarja megbecsteleníteni –, hanem azért is, mert csak az elbeszélés képes arra, hogy minden olyan ocsmány mellékkörül-
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ményt ábrázoljon, amely miatt ezeknek a szerencsétlen embereknek a helyzete egészen kivételessé válik. E körülmények teszik
merő pokollá azokat a kínokat, amelyekkel az öreg Francesco sanyargatja a családját; ezek idézik elő a lelepleződést, és teszik lehetővé a pápa számára, hogy halálos ítéletet mondjon ki Beatrice,
Lucretia és Giacomo felett annak ellenére, hogy oly sok tekintélyes rómait, sőt néhány bíborost is maga mellé állít. Shelley-nek
ezen a ponton meg kellett elégednie a célozgatással, ez pedig felettébb zavarba ejtővé teszi a harmadik felvonást, amely indokolttá
teszi Beatrice azon elhatározását, hogy megölje apját. Ugyanezen
okból kifolyólag a festészetnek nem szabad szemléltetnie bizonyos bűntetteket, amelyek egy epikai előadásban viszont előfordulhatnak. Az ókoriak dicsérték a festő Timomakhoszt, amiért a
tébolyult Aiaszt csak a vérontás után, Médeiát pedig gyermekei
megölése előtt festette meg; így látjuk Médeiát az egyik falfestményen Herculaneumban. A gyerekek a nevelő felügyelete mellett,
dobókockával játszva ülnek az asztalnál, mialatt Médeia komor
ábrázattal, önmagával hadakozva áll oldalt, kezében a végzetes
karddal. Ha megadatik a festőnek, hogy jelenetek olyan sorozatát
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ábrázolja, amelyek egymást magyarázzák, úgy számára is lehetővé
válik egy bizonyos epikusság; példák erre Schinkelnek a Cornelius által megfestett freskói a régi berlini múzeum előcsarnokában
vagy Hogarth képsorozata, a Szorgalom és lustaság. Ez zsánerképek olyan regénye, amelyben összefüggéseiken keresztül érthetjük meg az egyes mozzanatokat. Hogarth a maga modorában,
amellyel szélsőségessé teszi a jellemzőket, mindenféle rémületes
dolgot sorakoztatott fel a lusta tanonc oldalán, és a legcsupaszabb
színekkel festette meg a bűnöző nyomorúságát, például abban a
jelenetben, ahol a lusta egy mocskos padlásszoba ágyában fekszik
egy szajhával. A vacsoramaradékok mellett egy éjjeli edény áll, egy
macska a kéményen át egy patkány után ered, amely a fekhely alól
szalad ki, erre a lusta felocsúdik az ijedtségtől, miközben a prostituált ostoba hiúsággal és örömmel szemléli a lopott fülbevalót.
Az esztétikák csak a tragédiáról szoktak beszélni a tragikus
fogalma kapcsán, holott tanácsos lenne bevonni a vizsgálódásokba a tragikum epikus ábrázolását, amely oly nagy teret nyert a
balladában és a regényben. És ugyanígy vált szokványossá a tragikus esetében az ijesztő bizonyos körének ábrázolása, miközben ez
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a kör összehasonlíthatatlanul nagyobb és sokszínűbb. A bűntettet illetően először a közönséges, pusztán prózai bűntettet különítettük el, amely aligha tarthat számot érdeklődésre, ha olyan
gondos pszichológia útján közelítjük meg, amellyel Auerbachcclxxviii kísérletezett új falusi történetei némelyikében. Másodszor azt a bűntettet különböztettük meg, amely a polgári társadalom bonyodalmaiból, az egoizmus szenvedélyeiből eredeztethető.
Harmadszor pedig a tragikus bűntettet, amely a társadalom, az
állam és az egyház közállapotai révén szerez létjogosultságot – ezt
még III. Richárdtól vagy Macbethtől sem tagadhatjuk meg. A
bűntett minél mélyebben összeolvad a társadalom, az állam és az
egyház nagy érdekeivel, annál félelmetesebbé válik az ezrekre kiható következményei miatt. Ugyanakkor eszményibb is lesz, és e
pátosz révén veszt rútságából. Kevésbé tűnik a korlátolt egoizmus
szándékának, mintsem a tévedés művének, amelyre a hőst a körülmények kényszerítik, mint például Fiesko, Wallenstein, Macbeth, Pugacsov stb. esetében. Az anyag szempontjából a magasabb rendű tragédiában elkövetett bűntettek ugyanazok, mint a
közönséges polgári szomorújátékok szférájában; itt is lopásról,
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gyilkosságról, házasságtörésről, árulásról van szó. De miért tűnik
mindez nemesnek? Vagy – ha ez a kifejezés túlzó lenne – előkelőnek? Miért tűnik másnak egy korona ellopása, mint egy pár ezüstkanál eltulajdonítása? Nyilvánvalóan semmi más okból, minthogy a tárgy természete egy teljesen más pátoszt tesz szükségessé,
és magába foglalva az élet-halál harcot olyan viszonyokba helyez
bennünket, amelyeket kicsinyesen személyes érzülettel nem tapasztalhatunk meg.
Az, ami erkölcstelen a bűntettben, nem fordulhat át komikusba, ha többé-kevésbé nem vonatkoztatjuk el az etikai jelentésétől, és megtörténtét nem ábrázoljuk más nézőpontokból. Itt
csak az intellektuális elemnek kell kiemelkednie, például úgy,
hogy a hazugság az uralhatatlan fantázia túlzásaként, szükséges
hazugságként, gonoszkodásként és tréfaként jelenik meg. Ebben
az esetben a hazugság eleve megszabadul az etikai elem súlyától,
és csak az értelem oldaláról gyönyörködünk benne. A Plautusnál
vagy Terentiusnál megjelenő, nagyszájú katona például nem követ el bűntettet, ha önmagában véve ártalmatlan szubjektumként
olyan ügyetlen kitalációkkal kérkedve mulattat minket, amelyek
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ellenmondásaik révén azonnal meg is semmisülnek. A hazugság
erkölcstelen, és az is marad, de egy ártalmatlan bohózatként nevetségessé válik, mint ahogyan ez Falstaffnál, Münchhausennél és
hasonló figuráknál megjelenik. Benedixcclxxix nagyon szerencsésen
arra alapozta a Das Lügen (A hazudozás) című vígjátékát, hogy
egy nagyon igazságszerető ember, aki rajtakapja asszonymódra
hazudozó menyasszonyát, puszta szeszélyből úgy dönt, ő maga is
megpróbálkozik a hazudozással, de végül egy felettébb közömbösnek tűnő igaztalansággal áll elő. De ez a semmiség, nevezetesen hogy egyik éjszaka fehér lovon vágtatott egy lányhoz, a legsúlyosabb következményekkel jár, olyannyira, hogy még be is akarják börtönözni. Aztán bizonygatni kezdi, hogy azért találta ki ezt
az utat, hogy lássa, vajon tényleg annyira nagy művészet a hazudozás. De mivel őt mindig az igazság legszigorúbb barátjaként ismerték, egyáltalán nem akarják elhinni neki, hogy ezúttal valóban hazudik. Ha valaki könnyelműen hazudik, úgy, hogy közben
nem akar kárt okozni másoknak, mint Schmidtcclxxx a Der leichtsinnige Lügner (A könnyelmű hazug) című vígjátékában, akkor a
hazugság inkább egy természet adta produktumként, mintsem
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morális vétekként jelenik meg. Így azzá válik, amit temperamentumhibának nevezünk. Ahhoz, hogy az árulás komikus legyen,
úgy kell kezelni, mint a hazugságot, csupán egy pajkos árulkodásként. Az intrika azért játssza el a csalást, hogy a gyengeséget és a
hiúságot, a hamis magabiztosságot és a képmutatást a saját hálójukban foghassa meg. Amikor Orgon asszony az asztal alá dugja
férjét, és a szemforgató Tartuffe tolakodó kijelentéseit azért fogadja látszólagos érdeklődéssel, hogy meggyőzze férjét az álszent
ember szégyenletességéről, akkor etikai és esztétikai szempontból
lelünk örömöt ebben a leleplezésben. Idős gyámok, akik fiatal és
szép unokahúgukat házasságra kényszerítik a vagyon kedvéért,
mint Bartolo doktor a Sevillai borbélyban, a doktorhoz hasonlóan megérdemlik, hogy rászedjék őket, és a kapzsi öreg ellenében
azonnal rokonszenvezünk azokkal a cselvetésekkel, amelyek megszégyenítik az aljas cselszövőt. – A házasságtörést mint tényleges
házasságtörést nem lehet komikusan, csak tragikusan kezelni. 79

A házasságtörésről ld. tanulmányomat in: Studien I [Tanulmányok, I.]. Berlin, 1839, 56–90. o.
79
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Számtalan középkori történet, francia mese, olasz novella,80 német bohózat csak az értelem oldaláról ábrázolta a házasságtörést,
mégpedig ahogy a szerelmesek előtt leküzdendő nehézségként
tornyosul. Az erkölcsi mozzanat teljesen figyelmen kívül marad,
és egy ilyen elvonatkoztatás révén a komikum lehetségessé válik.
Kotzebue az Embergyűlölés és megbánás című színdarabjában a
házasságtörést persze oly módon ábrázolta, hogy az se nem komikus, se nem tragikus. Ugyanis a házasságtörést a világ empirikus
folyásának megfelelően megbocsájtják – a gyerekek miatt. Meinau és Eulalie négy év után újra találkozik. Találkozásuk az újbóli
szétválás megrázó végkifejletével zárul. Az odasiető gyerekek,
Kotzebue igaz hősei, mégis összetartják a szülőket. Kotzebue ezzel roppant tragikus, de nagyon szokványos tényállást ábrázolt,
nevezetesen hogy sok házasság, amely belül halott, külsődlegesen
is összetörne, ha nem az a gondolat tartaná össze a szülőket egy
elviselhető, látszólagos egységben, hogy a vétek nyilvános beisme-

Ld. ehhez v. Bülow négykötetes Novellenbuch (Novellásköny) című gyűjteményét, vagy az olasz irodalom kapcsán Adalbert Keller kiváló gyűjtését és fordításait in: Italienischer Novellenschatz (Olasz novellakincs). Lipcse, 1851, 6
kötet.
80
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rése a gyerekek előtt megmérgezné a bennük rejlő kegyeletet. Vitathatatlan, hogy a tragikus rezignáltság megtörésének motivációja volt az, aminek köszönhetően ez a színdarab példátlanul sikeres lett Európa-szerte, sőt a hölgyek körében divattá tette az Eulalie-kalapot.
Végezetül a gyilkosság csak paródiaként tűnhet komikusnak. A bohózatok túlzásba viszik – az utóbbi időkben sok ilyen
borzongató és mocskos vérfürdőt énekelt meg a müncheni Fliegende Blätter, a Musenklänge aus Deutschlands Leierkasten, a
Düsseldorfer Monatshefte stb. Ha a „tragikomikus” szó nem
lenne túl jó rájuk, akár így is nevezhetnénk őket.
β) A kísértetiescclxxxi

Az élet természeténél fogva irtózik a haláltól. A holttal már fentebb foglalkoztunk. A holt, ha természete dacára mégis élőként
jelenik meg, kísérteties lesz. A kísértetektől való borzadás iszonyata abból az ellentmondásból táplálkozik, hogy a halott mégis
lehet élő. A halott élet mint olyan nem kísérteties. Egy holttest
mellett elfogulatlanul tudunk virrasztani. De ha egy kis szellő
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megmozdítaná a leplet, vagy a pislákoló fények bizonytalanná
tennék a halott arcvonásait, akkor a halottban rejlő élet puszta
gondolatában, amely máskülönben akár roppant kellemes is lehet, mindenekelőtt valami önmagában kísérteties lappangana. A
halállal számunkra lezárul az evilág, az elmúlás révén a másvilág
feltárulása egy borzasztó anomália jellegét hordozza. Úgy tűnik,
mintha a másvilághoz tartozó elhunyt olyan törvényeknek engedelmeskedne, amelyeket mi nem ismerünk. A jövő abszolút misztériuma vegyül a holttól mint bomlásnak indult léttől való irtózásba, a holt mint áldott lény iránti tiszteletbe. Esztétikai célból el
kell különítenünk az árny képzetét a kísértetétől, mint ahogyan a
rómaiak különbséget tettek a holt lelkek és az álarc között.cclxxxii
Az eredendően egy másik rendhez tartozó szellemekről alkotott
képzet valami rendkívülit, sőt bizonyára iszonyatosat hordoz magában, de nem kísértetieset. A démonok, az angyalok, a koboldok
pontosan azok, amik, és nem a halálnak köszönhetően váltak
azokká. Az árny felett állnak. A kísértet és az élő között helyezkedik el a vámpírizmus sajátos elképzelése. A vámpírt halottként
képzelik el, aki teljesen elevennek tűnve néha elhagyja a koporsó-
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ját, hogy elragadjon egy fiatal, meleg életet, és kiszívja annak vérét. A vámpír már halott, de a holt lényegisége dacára még vágyik
magára a viruló életre. Goethe A korinthusi menyasszony című
művének, Byron elbeszélésének és Marschnercclxxxiii A vámpír
című operájának köszönhetően nálunk is kellőképp ismertté vált
ez a koporsófantázia. Mondaként a görög és szerb népeknél
ugyanaz, mint a rómaiaknál a vérfarkas (loups garoux) mondája.
Az Ezeregyéjszaka meséiben találkozunk az emberről alkotott
azon elképzeléssel is, hogy léteznek úgynevezett gúlok, akik áhítoznak a holttestek élvezetére, arra, hogy az életet halálos bomlással táplálják. A keleti lamiákcclxxxiv még a vámpíroknál is visszataszítóbbak, mert még természetellenesebbek.
Ha egyszerű árnyként jelenik meg a holt, az idegen benyomását keltheti, de ettől még egyáltalán nem kell rútnak lennie.
Lényegében ugyanolyan alakja lehet, mint az életben, legfeljebb
sápadttá, színtelenné válva elmosódik. Aiszkhülosz Perzsák című
tragédiájában a kórus siránkozva hívja elő az alvilágból Dareiosz
árnyékát, és amikor megjelenik előttük és Atossza előtt, csupán
ennyit mond a kórus:
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Iszonyú: kedvire nézni!
Iszonyú szó: kibeszélni,
ami balhír a barátnak!cclxxxv

A kórus a legkisebb jelét sem adja annak, hogy a jelenségben valami visszás rejlene. Ugyanígy áll a dolog az Odüsszeiában azokkal
az árnyakkal, amelyek az alvilágból érkezvén odagyűlnek Odüszszeusz áldozati gödre köré, és Sámuel árnyékával is, akit az endori
halottidéző asszony hív elő Sámuel kérésére. Feladatunk szempontjából nagyon fontos vizsgálódást olvashatunk a Der
Tänzerin Grab (A táncosnő sírja, Werke, 44. kötet, 194. o. skk.)
című írásban, amelyben Goethe oly kiválóan elemezte az árnyszerűség, a holt szellemekkel való hasonlóság lényegét, hogy feltétlenül ki kell emelnünk ebből a következőt – három képről, egy ciklikus trilógiáról van szó:
A művészleány mindhármon megjelenik, az elsőn, amint mennyei élvezetben
részesíti egy tehetős férfiú vendégeit, a másodikon akkor látjuk, amint nyomorúságosan folytatja művészi táncát a Tartaroszban, a bomlás és megsemmisülés
birodalmában, a harmadik ábrázoláson pedig – látszólag újra elevenen – elnyeri az árnylét örök üdvösségét.

Nos, az első tábla bacchánsnő szerepében ábrázolja a táncosnőt
egy lakomán, amint éppen kivívja mindenki csodálatát – legyen
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az ifjú vagy vén. A második kép az evilág és a túlvilág közötti átmenetben jeleníti meg.
Míg az első képen a táncosnő gazdagon és élettelien, pompában, mozgékonyan, kecsesen, hullámzó tagokkal és lágyan jelenik meg, addig itt, a holtak e
szomorú szellembirodalmában mindennek az ellentétét látjuk. Ugyan féllábon áll, csakhogy a másik lábát az egyenes láb combjára helyezi, mintha fogódzót keresne. Bal kezét csípőjére teszi, mintha önmagában nem lenne elég
ereje; a nem esztétikus keresztformát látjuk itt, a testrészek vonalai cikkcakkban futnak, és a furcsa kifejezéshez mindenképp hozzájárul a felemelt jobb kar
is, amely egy egykor kecses testtartás első mozdulata volt. Az álló láb, a csípőre
tett kéz, a behajlított térd: mindez a statikusság, a mozgékony mozdulatlanság
kifejezését kölcsönzi az alaknak: a holtak szomorú szellemének igaz képe ez,
akiken még maradt annyi izom és ín, hogy nyomorúságosan mozogni tudjanak, s ekképp ne átlátszó, összeroskadó csontvázként jelenjenek meg. Ám a
művésznőnek még ebben a visszataszító állapotban is élénkítően, vonzóan és
művészien kell hatnia a jelenlevő közönségre. A felé igyekvő embertömeget, a
tetszést, amelyet a nyugodt, tapsoló nézők nyilvánítanak ki, igen pompásan jelképezi a két félkísértet. Önmagában minden egyes figura, csakúgy, mint a három egybevéve, remekül hatnak és állnak össze egy közös értelemben vett egységes kifejezéssé. – De mi is ez a kifejezés? Az isteni művészet, amely képes mindent megnemesíteni és felemelni, nem utasíthatja el a visszataszítót, az irtóztatót. Éppen ezen a területen kívánja nyomatékosan gyakorolni fejedelmi jogait;
ámde ehhez csupán egy út áll előtte: nem akkor lesz ura a rútnak, ha komikusan bánik vele; aminthogy állítólag Zeuxisz szó szerint halálra nevette magát az
általa legrútabbra festett Hekuba képe előtt. – Ha eme ocsmány alakot, a holt
táncosnő szellemét dús, nőiesen ifjonti izmokkal ábrázolnánk, olyan komikus
pozitúrát látnánk, amelyben Columbinának és Harlekinnek köszönhetően
egy életen át gyönyörködhetünk. Ha a két mellékszereplővel szintén így járnánk el, akkor az efféle előadásokhoz leginkább vonzódó pórnépet találnánk
megelevenedni.
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Bocsássák meg nekem, hogy a szükségesnél terjengősebben beszéltem; ám első
pillantásra nem mindenki ismerheti fel ezt az ókori humoros, zseniális trükköt,
melynek varázsereje révén nemcsak holt szellemek bohózata körvonalazódik az
emberi színjáték és a szellem szomorújátéka között, hanem egy torz pofa is betüremkedik a szép és a fenséges közé. Ugyanakkor őszintén bevallom, nem
könnyű e három állapot esztétikus összehangolásánál csodálatraméltóbb dolgot találni, mely állapotok mindazt magukban foglalják, amit a jelenről és a
jövőről tudhat, érezhet, sejthet és hihet az ember.
Mind az első, mind a harmadik kép magáért beszél. Kharón elvezette a táncosnőt a szellemek birodalmába, és máris visszapillant, áll-e ott még valaki, akit
idehozhatna. Az istenség, aki kedvez a holtaknak, és ezért a felejtés eme birodalmában is őrzi érdemeiket, tetszéssel néz egy kihajtott pergament, amelyen
azok a szerepek állhatnak, amelyekben a művésznő csodálatot vívott ki élete
során. – Jelenlétében Kerberosz is hallgat, a lány új csodálókra lel, talán egykori
csodálóira, akik előtte érkeztek ide, e rejtett régiókba. És szolgálólánya szintén
akad; egyikőjük ide is követte, ő, egykori munkáját folytatva, egy sálat tart készenlétben úrnője számára. Gyönyörűen és jelentőségteljesen rendeződnek el
az alakok csoportjai, jóllehet – a többi táblához hasonlóan – mindössze keretezik a tulajdonképpeni képet, az alakot, aki itt is, és mindenütt döntő jelentőséggel lép elénk. Itt erőszakosan jelenik meg, egy bacchánsnő mozdulatával –
ez bizonyára az az utolsó mozdulat, amellyel egy efféle bacchusi előadás véget
ér, hiszen utána már csak torzítás van. Úgy tűnik, a művésznő még a művészet
lelkesítő hatása alatt is, amely itt magával ragadja, képes érezni azt a különbséget, amely jelen állapota és az éppen maga mögött hagyott között áll fenn. Testtartása és arckifejezése tragikus, és ugyanúgy megjeleníthetne egy elkeseredett
nőt, mint az Isten erejétől elragadtatottat. Míg az első képen úgy tűnt, hogy
szándékosan elfordulva incselkedik a nézővel, addig itt valóban nincs jelen;
csodálói ott állnak előtte, tapsolnak, de ő ügyet sem vet rájuk, hidegen hagyja
a külvilág, teljesen magába temetkezik. Előadását tehát e hallgatag, de a pantomim révén kellőképp világos, igazán pogány módra tragikus érzésekkel zárja,
amelyek azonosak az odüsszeiabeli Akhilleuszéival: jobb, ha eleven szolgáló-
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lányként vagyunk egy művésznő sálhordozói, mint hogy a halottak között legyünk a legkiválóbbak.81

A szónak megfelelően az árnyék megragadhatatlan. Látható és
hallható, de nem fogható meg, s ezért nem szorítják materiális
korlátok. Jön, megy – mindenhol ott van, és ami a napszakot illeti, nem kötődik a számára kedvező éjszakai sötéthez sem. Amikor homályosan festik meg, a benne rejlő, sírt idéző mozzanat
tükröződik; a balladák például különösen kedvelik a csontvázakat
és a halotti ingeket, habár néha látni, hogy az árnyat nemegyszer
– mint Bürger Lenorájában – teljesen valóságos formájában is ábrázolják. A színtelen színek, a fekete, a fehér és a szürke valamenynyi népnél az árnyékvilág színei, hiszen minden valódi szín az élet-

Goethe ezen pompás leírását tulajdonképpen a jegyzetekben kellett volna
elővezetnem, mert oly hosszas. Ámde figyelembe vettem, hogy végül csak kevesen törődnek a jegyzetekkel, és ezért jobb, ha az olvasót már a szövegben arra
kényszerítem, hogy elolvassa e gondolatokat. Ne mondják nekem, hogy még
jobban tettem volna, ha csak utalok Goethe műveire, mert tudjuk, mily renyhék vagyunk, ha utána kell járnunk valaminek – és hány ember van egyáltalán,
akinek kéznél vannak Goethe művei?! Anélkül, hogy szemrehányást akarnék
tenni tisztelt olvasóimnak, abban is biztos vagyok, hogy többségük egészen
addig a pillanatig egyáltalán nem tudott Goethe Der Tänzerin Grab című
művéről, amíg itt szóba nem került, hiszen Goethe ilyen rövidebb írásait általában is kevesen olvassák.
81
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hez, a napvilághoz és a világhoz tartozik. Az árny akkor válik szellemmé, larvává, ha valamilyen etikai összefüggés hozzákapcsolja
az evilághoz, és ez – a történetiség érdekében – visszahívja az árnyat a neki nyugalmat biztosító túlvilágról az evilág dolgos mindennapjaiba. Csak az a szellem lelhet abszolút, szabad nyugalomra, boldogságra, amely felülemelkedett a történetiségen. Ha
az ember még nem élte meg saját történetét, a fantázia feltámasztja a sírból, hogy bevégezze földi drámáját. A fantázia nem
engedi, hogy az ember hátralévő története egy valamikorra összehívott, általános ítélőszék előtt játszódjon le, hanem itt és most
poétikus igazságosságként oldja fel. A halott valamit tett – vagy
ellene követtek el valamit –, amit végig kell vinni – vagy meg kell
bűnhődni érte. Külsődlegesen a halál szakítja ki az embert a történeti összefüggésből, csakhogy a benső szükségszerűség nem engedi el, ezért még egyszer megjelenik, hogy érvényesíthesse jogait,
vagy bűnhődjön. Éjjel, amikor az élőket átöleli az álom, előkúszik
a föld méhéből, amely nem zárhatja örökre magába, mert még
nem érvényesíthette jogait, s közeledni kezd az álmodókhoz, a félálomban fekvőkhöz. Asszonyának vagy fiának megmutatja vérző
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sebét, amelyet – távol tőlük – álnok kéz ejtett rajta; megjelenésével nyugtalanná teszi magát a gyilkost; szeretteit felszólítja, álljanak bosszút a rajta esett gyalázatért; integetve vezeti el az élőket
azokra a helyekre, ahol fontos bizonyítékokat vagy kincseket hagyott hátra; vagy feltárja titokban elkövetett bűntetteit, és könyörög, hogy váltsák meg vétkeitől, hogy segítsenek neki a vezeklésben. Hiszen a halottnak már nincs teste és hatalma, s félvén a
fénytől, nem avatkozhat be a napvilágos valóságba; csak könyörögni, esküdözni képes, s befolyásolhatja, hogy az élők ne csorbítsák a jogait, és ne vonják meg szeretetüket tőle, a halottól. Egy
hang nélkül róhatja fel a bűnét az élőnek a halott szelleme, akárcsak Banquo árnyéka, aki leül Macbeth asztalához; vagy tompa
siránkozással beszélhet, mint Hamlet atyja, stb. Mi is hát a kísértet? A bűntudat reflexe, a meghasonlás nyugtalansága, amely kivetül a tolakodó szellem képébe – egy festő szellemesen így festette meg a Körözvény című képet az üldözött gyilkos kettős portréjaként. A gyilkos menekülőre fogja egy felhős éjszakán, de a körözvény hatalmas méretben siet utána; közelebbről nézve azonban ez a körözvény maga a gyilkos, önnön bűnének végtelen
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visszfénye; önmaga elől menekül, és ő maga írja meg saját körözvényét. Ez az etikai mozzanat avatja eszményivé a kísértetiest;
árnyszerűsége révén éreztetnie kell azon szükségszerűség súlyát,
amely az erkölcsi hatalmak örök alapvetésén nyugszik. A kísértetiesben olyan irányultságnak kell megnyilvánulnia, amely túlmutat az élők vélekedésein, gúnyolódásain és agressziójain; ilyen méltósággal lép a megölt városparancsnok szelleme a könnyelműen
vétkező Don Juan elé.
Emiatt rendkívül nehéz ábrázolni a kísértetiest. Lessing a
Hamburgi dramaturgia X–XII. számában megalkotta a kísérteties esztétikai elméletét:
Mindnyájunkban megvan a kísértetekbe vetett hit csírája, s a leginkább azokban, akiknek számára a költő legfőbbképpen ír. Csak az ő művészetén múlik e
mag kicsíráztatása; csak bizonyos fogásokon, hogy valóságuk megokolásának a
legnagyobb gyorsasággal adjon lendületet. Ha e fogások hatalmában vannak,
akkor a mindennapi életben gondolhatunk, amit akarunk; a színházban azt
kell gondolnunk, amit a költő akar.cclxxxvi

Ezután Lessing szembeállítja Voltaire-t és Shakespeare-t; előbbi
az, aki elvétette a kísértet lényegét, utóbbi pedig az, aki helyesen
értelmezte, és – Lessing szerint egyes egyedüliként – mesterien
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ábrázolta. A Sémiramisban Ninus fényes nappal, a birodalmi
rendi gyűlés kellős közepén, mennydörgéssel kísérve lép ki sírboltjából.
Hol hallotta valaha is Voltaire, hogy a kísértetek ilyen vakmerőek? Melyik vénasszony ne tudta volna megmondani neki, hogy a kísértetek félnek a napvilágtól, és nagy társaságot egyáltalán nem látogatnak meg szívesen? Tudta is ezt
Voltaire kétségkívül, de túlságosan aggodalmaskodó, túlságosan finomkodó
volt ahhoz, hogy eueket a mindennapi körülményeket felhasználja: szellemet
akart nekünk mutatni, de nemesebb fajtájú szellemet; és ezzel a nemesebb fajtával elrontott mindent. Azt a kísértetet, aki olyan dolgokat enged meg magának, amelyek ellenkeznek minden hagyománnyal, a kísértetek között dívó
minden erkölccsel, nem tartom igazi kísértetnek; márpedig mindaz, ami nem
segíti elő, csak zavarja az illúziót.cclxxxvii

Lessing mindössze Ninusnak és Hamlet atyjának összehasonlítására szorítkozik. Helyesen jegyzi meg, hogy utóbbi szelleme nem
önmagában, hanem annak köszönhetően hat, ahogyan Hamlet a
jelenés rá gyakorolt hatását bemutatja nekünk. Ninus szellemének az a célja, hogy megakadályozza a vérfertőzést, és bosszút álljon gyilkosán. Ő csupán azért van jelen, hogy költői gépezetként
gyorsítson a cselekményen, Hamlet atyja viszont valóban cselekvő személy, akinek sorsát érdeklődéssel figyeljük, s aki borzongást, de részvétet is kelt. Lessing szerint Voltaire azzal követte el a
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fő hibát, hogy a szellem megjelenésében a világrend törvényeinek
megsemmisülését, egy csodát pillantott meg, míg Shakespeare
egészen természetes esetként látja, „hiszen a legbölcsebb lényhez
vitathatatlanul sokkal jobban illik, ha nincs szüksége efféle rendkívüli utakra, mi magunk pedig úgy gondolhatjuk el a jóért járó
jutalmat és a gonoszért járó büntetést, hogy ő szőtte bele a dolgok
rendes menetébe”. Fentebb ezt kívántuk jelölni, amikor arról beszéltünk, hogy csak az örök erkölcsi hatalmak szükségszerűsége
avathatja eszményivé a kísértetiest. A szellem saját ösztönének belülről kell feltörnie a sír falát. – Mindazonáltal engedtessék meg
egy rövid megjegyzés Lessing ellenében, aki figyelmen kívül
hagyta az árny és a kísértet közti különbséget. Nem gondolt arra,
hogy Banquo szelleme leül az asztalhoz, mégpedig fényes nappal,
és ez annál a költőnél történik meg, akit Lessing teljes joggal magasztal, mint a kísértetiesben rejlő iszonyatos ábrázolásának mesterét. Voltaire-nek viszont szemére veti azt az illetlenséget, hogy a
kísértetet nagy tömeg előtt engedi fellépni.
Valamennyiüknek egyszerre kell félelmet és iszonyatot mutatniuk, amikor
megpillantják őt, mindenkinek különböző módon kell ezt kinyilvánítani, ha
nem akarjuk, hogy a látvány egy balett fagyos szimmetriájához legyen hasonla-
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tos. Tessék mármost betanítani egy sereg ügyetlen statisztát; és ha ez a betanítás
a legszerencsésebben sikerül is, meg kell gondolni, hogy ugyanannak az indulatnak ez a sokféle kifejezése mennyire megosztja a figyelmet, és szükségképp
mennyire eltereli a főszereplőkről.cclxxxviii

Mi lett volna, ha Lessing Dareiosz szellemére gondolt volna
Aiszkhülosz Perzsákjából? Hiszen Atosszán kívül az egész kórusnak szintén megjelenik. Csakhogy Dareiosz éppenséggel nem kísértetként jelenik meg; semmilyen vétekről nincs szó, amely közötte és Atossza között állna, a királynő csupán el akarja panaszolni neki, a nagy királynak mérhetetlen szenvedését. A kísértet
– és ebben igaza van Lessingnek – csak egy vagy csak pár személyre vonatkoztatható, hiszen meghatározott viszonyban áll velük. Shakespeare mindig is mély lélektani tudással vette figyelembe ezt a kizárólagos kapcsolatot. Hamlet látja atyja szellemét,
az anya viszont nem. Banquót Macbeth látja, de a vendégek nem.
Brutus sátrát egymás után hagyják el a vendégek; csak egy ifjú marad hátra, akit viszont legyűr az álom; Brutus egyedül van, amikor
a döntő ütközet hajnalán megjelenik előtte, a gyilkos előtt Caesar
szelleme.
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Ha durva kézzel ragadják meg a kísértetiesnek az etikai és
éteri természetét, alacsonyabb szintre, a lidérces szintjére süllyed,
akárcsak a német lovag- és rablóregényekben, amelyek különösen
kedvelik ezt az alakot: ilyen a Pantolino oder das furchtbare Gespenst um Mitternacht (Pantolino, avagy a borzasztó éjféli kísértet),cclxxxix a Don Aloyso oder die unerwartete Erscheinung am
Kreuzwege (Don Aloyso, avagy a váratlan jelenés a keresztúton)
stb. Általában a lidérces ábrázolása tartalmilag ugyanolyan abszurd, mint formailag. Kifürkészhetetlen, értelmetlen, a túlvilág
komolyságával inkább kokettáló, mintsem igazán összefüggő dolgokkal szedik rá az élőket. Romantikus iskolánk elsősorban ebbe
az irányba engedte elfajulni a kísértetiest. A legfurcsább gyerekesség, a legtorzabb bolondság zseniálisnak számított. Következésképp az etikust – már amennyiben egyáltalán gondoltak vele –
csak fatalizmusként ragadhatták meg, és akkor is valamilyen ocsmány alakban; ilyen volt például Heinrich von Kleist A Schroffenstein családjában a levágott gyerekujj. Amikor az Oreszteiában
Klütaimésztra abba a sebbe vágott tőrrel jelenik meg, amelyet fia
keze ejtett rajta, akkor olyan fantomról van szó, amely igazságával
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megrendít; ám amikor például Werner Februar (Február)ccxc
című művében csak azért ölnek újra késsel, mert egyszer már öltek vele, akkor ez egy esztelen, lidérces összefüggés. Ez a tendencia
igencsak kedveli a bábukat, a diótörőket, az automatákat, a viaszfigurákat stb. Hoffmann Diótörője egy sor hasonló lidércet nemzett; Immermann pedig ezért szőhetett bele Münchhausenébe
szatírát a nagy, nagyzoló Ruspoli alakjával. Minél üresebbek és
tartalmatlanabbak lettek ezek az ötletek, gyakran annál fantasztikusabbra színezték őket. Szerencse, hogy a nép fantáziájának hála
már kidolgozottan voltak jelen azok az egyes elemek, amelyek legalább e hazajáró lelkek ijesztő oldalát helyesebben ragadták meg,
és valamennyire megjelent bennük az eszme. Arnimnak köszönhetően átmenetileg divatba jöttek a gólemek, az agyagfigurák,
akik – homlokukon a szellemfejedelem Salomo szólásaival teleírt
papírral – látszatéletet élhettek. Ezen a területen a legkimagaslóbb teljesítményt valószínűleg Shelley felesége nyújtotta terjedelmes regényével, amelynek címe Frankenstein, avagy a modern
Prométheusz. Ez a regény annál is inkább említésre érdemes ehelyütt, mert a rút eszméjét szintén érdekes módon dolgozta fel.
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Egy természettudós fáradságos munkával elkészít egy emberi automatát. Elérkezik a nagy pillanat, ahol a gépek olyan autonómiára tesznek szert, ahol látnak, hallanak, beszélnek és mozognak.
Ezt a színjátékot már nem tűrheti el megalkotójuk; hálószobájába
rohan, ahol lázas feszültsége ellenére, teljesen kimerülve elalszik.
Amint végre újból felébred, és visszatér műtermébe, üresen találja. Az automata ugyanis időközben valóban elevenné vált, és
mint egy teljesen kiművelt ember végigfut az érzelmek teljes skáláján, mint Condillac híres, érezni képes szobrának ábrázolásában.ccxci A holdfényben – Frankenstein ruháját magához véve –
elhagyja a szobát, kimegy a szabadba, és beleveszik a hegyek magányosságába, az erdők sűrűjébe, teljesen idegen lényként az emberektől, de még az állatoktól is elhagyatva. Noha alkotójának intenciója szerint nemcsak erős, hanem szépen meg is formált, élőként mégis visszataszító szörnyetegként jelenik meg. Az élet mozgalmassága valamennyi formáját és vonását kísértetiesen eltorzítja. Végül egy egyedül élő lelkészcsalád kelti fel érdeklődését, s
titokban meglesi őket. Szükségét érzi, hogy kifejezze rokonszenvét, s mindezt úgy teszi, hogy fát hord nekik éjjel. Az egyik kora
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téli reggelen észreveszi a család a jótékony monstrumot, aki pusztán feszült hallgatásával nemcsak beszélni tanult itt meg, de olvasni is, mégis megrettennek tőle, leégetik a házat, majd az éj leple
alatt továbbállnak. Tartózkodunk valamennyi pszichológiai kritikától, mert noha Shelley asszony éppenséggel nagy pszichológiai
részletességre törekedett, úgy nem illeszkedik a műbe egy olyan
ok-okozati összefüggésről való komolyabb elgondolás, amely elejétől fogva fikción alapszik, és amelynek története inkább szimbolikus jelleggel bír. Ennélfogva az egyéb esztétikai hiányosságokról is hallgatunk, és folytatjuk ebbéli beszámolónkat. Egy levélből, amelyet a monstrum Frankenstein elcsent ruhájában talált, a
szörnyszülött megtudja – máskülönben minek is tanult volna
meg olvasni? – születésének titkát. Az őt nyomorúságba taszító
alkotó elleni gyűlölete arra sarkallja, hogy meggyilkolja Frankenstein fiát. A hegyekben egymagában összetalálkozik Frankensteinnel, akit egy barlangba hurcolva esküre kényszerít, hogy egy hasonló rútsággal megáldott, számára kívánatos női lényt hozzon
létre, ellenkező esetben életét veszi. A modern Prométheuszt újfent megalkotják, és már közel a befejezés, amikor felötlik
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Frankensteinben a rémisztő gondolat, hogy a nőnemű lénnyel talán egy ocsmány fajt hoz létre. Mivel tudatában van annak, hogy
munkáját a szörnyeteg titokban kémlelő tekintete kíséri, végtelen
haragra gerjed, és teremtményét újból elpusztítja, a gépezet darabjait egy kosárba csomagolva csónakba ugrik, és ezekkel egyedül kihajózik a tengerre. Itt elsüllyeszti művét, ekkor azonban,
noha csak egy gépnőről van szó, majdhogynem bűntett érzése keríti hatalmába. A történet további, igencsak fantasztikus fordulatai során, amelyeket itt már nem részletezünk, a szörnyeteg meggyilkolja Frankenstein kedvesét, majd eltűnik az északi ködben.
Ennek a kusza, nőiesen eltúlzott kompozíciónak van némi józansága és mélysége, ami vonzóvá teszi. Az emberi technika legérettebb terméke, ha az alkotó csodatettével kíván rivalizálni, éppen
a mesterségesen teremtett élet révén válik monstrummá, mely abszolút elszigeteltségében, semmilyen lénnyel nem rokoníthatóan
roppant nyomorúságosan érzi magát. Abban a szempillantásban,
amikor Frankenstein fáradságos munkájának győzelméhez közelít, megremeg teremtménye előtt, előbb eltávolodik tőle, majd elpusztítja azt. Ebben a pusztításban nemcsak a mintegy jóllétét fe-
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nyegető következményektől ijed meg, hanem bele is borzong,
akárcsak egy gyilkosság esetében. Ebben az érzésben éri el tetőpontját a lidérces ábrázolása, mert a kísérteties nemcsak abban áll,
hogy életre kelti a holtakat, hanem kiváltképp abban, hogy holt
dolgok, úgymint seprűnyél, kés, órák, képek, bábuk elevenednek
meg, és még hatványozottabban már csak abban, ahogy csodálatos hangok szólalnak meg, különös, egészen hallatlan, kimondhatatlan misztériumokat magukban rejtve; mert még ha egy bizonyos etikai összefüggés is van bennük, mint ahogyan Kleist Locarnói koldusasszonyában – ahol egy szoba sarkából egy bizonyos
ideig átütően hörgő hang hallatszik, mert egyszer egy nyomorult
koldusasszonyt hagytak itt elpusztulni, akinek halálsóhaját
ugyanabban az órában mint valami förtelmesen ünnepélyes,
együttérzésre szólító felhívást kell értenünk –, úgy ebben még nagyon is sok értelem lakozik. Az egészen tartalmatlan, teljességgel
gyönyörben lebegő hang e romantikusok számára – à la Hoffmann – csak akkor igazán romantikus, ha virágjuk nem rózsa és
ibolya, hanem maga „a kék virág”. Minél absztraktabb, annál rejtélyesebb. Shelley asszonynak még ennél is mélyenszántóbb fan-
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táziái vannak. Mily nagyszerűen mutatja be Frankenstein alakjában azt az elképzelését, hogy az új, általa életre keltett fajra alapozva örökre megteremtheti az emberi nemben végérvényesen kitörölhetetlen megosztottságot, mégpedig Isten teremtményei és
a számítások mentén megalkotott műember között. Mily mélységesen nem a szükségszerűség motiválja, hogy a rút férfinak következetesen rút asszonyt kerítsen, és ezzel együtt a rútat mint
normát, mint műfaji eszményt tételezze!
Azt, hogy mily könnyen fordítható át a lidérces a komikusba, felesleges taglalni, hiszen a kísértetjárás szemtanúira írt szatírák elég gyakran foglalkoztak ennek persziflázsával.82 De a művészet a szatírán kívül is elég gyakran használta a kísértetiest és a
lidércest legnevetségesebb bonyodalmak felvezetéséhez. Ilyen
Byron Don Juanjának záróéneke, amely bizonyára a legelegánsabb, a színpadiasság és a pszichológia tekintetében a legkövetke-

Vígjátékok és operettek nagy csoportja alapszik ezen. Például a bécsi bohózat, a Rosenfarbener Geist (Rózsaszínű szellem) rendkívül komikus és derűs
módon alkalmazta ezt. A színpadon többek között feltűnik egy gyászmenet.
A halott tetőtől talpig rózsaszínbe öltözve, énekeskönyvvel és zsebkendővel a
kezében, szellemként kíséri saját magát a gyászolók között, és siratja magát, stb.
82
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zetesebben kivitelezett ábrázolást tartalmazza. Don Juan elhatározza, hogy megnézi a szerzetest, aki állítólag a kastélyban kísért.
Egy régiesen bútorozott, gótikus szoba, holdfény; két pisztoly az
asztalon; éjfél; furcsa zaj a folyosón; közeledik; ez ő, a szerzetes!
Tüzelő szem tekint fel a csuklya alól. Don Juan felugrik; a szerzetes visszahátrál a sötét folyosóra; a lovag követi, megfogja a fantomot, elkezd vele birkózni – és
[k]edves léleknek látszik ez a szellem
(ha szellem) – szebb még nem viselt csuhát.
Hóarc, elefántcsont nyak (csupa kellem)
alakul most hús-vér alakba át:
lehull a kámzsa – elszorúl a mellem –,
és érzéki teltség mutatja magát,
de nem domborúbb, mintsem kellene –
Kot-Kot hercegnő pajkos szelleme!…ccxcii

γ) A diabolikus

A gonoszt először vétkesnek tekintettük. Ugyanis mint tisztán
negatív érzület – anélkül, hogy szimbolikusan deformált alakban
vagy objektíven cselekvésben fejeződne ki – nem lenne esztétikai
objektum. A „vétkes” megjelölést viszont azért is választottuk,
mert arra kívántunk rámutatni, hogy az ember a hübrisz affek-
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tusa, a szenvedély vagy a körülmények konfliktusa által gonosz
tettre ragadtathatja magát anélkül, hogy velejéig, lényegében gonosz, diabolikus lenne. Oidipusz, Oresztész, Médeia, Othello,
Karl Moor stb. vétkezik anélkül, hogy gonoszságot, a gonoszban
való örömlelést tulajdoníthatnánk nekik. Nem véletlenül követi
a kísérteties a vétkest, mert előbbit lényegében valamely bűnös
összefüggés közvetíti. A kísértetiest megkülönböztettük a démonok birodalmától; szintén megkülönböztettük az árnyékbirodalomtól általában; egy szellem megjelenése, mint a goethei Faustban a Földszellemé, vagy egy árnyéké, mint Dareioszé az aiszkhüloszi Perzsákban, iszonyatot kelthet, de ezzel egyidejűleg fenségesen szép is lehet. Az árnyék csak akkor válik kísértetté, ha egy halott a maga történetét még nem élte végig, tehát még belebonyolódik a folytatólagosság pragmatizmusába. Elővigyázatosságból
itt is egy átfogóbb meghatározást használtunk, hogy ne zárjunk
ki olyan jelenségeket, amelyeket nem közvetlenül a gonosz hívott
elő. Nevezetesen nem arról a gonoszról van itt szó, amely önmaga
számára inherens, mert például maga Banquo tényleg nem gonosz, nem vétkes, és mégis megjelenik. Kiemeltük a halott nyug-
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talanságát, melyet még valami fontos érdek az e világi létbe űz
vissza. Viszont amennyiben a kísértetszerű lidérccé válik, úgy még
éppen nem a gonosz területére, sokkal inkább a korábban általunk megvizsgált abszurd régiójába lép. A kísérteties mint a belső
meghasonlottság visszfénye esztétikailag éppen úgy válhat
széppé, hogy borzongást és mégis együttérzést vált ki; erről Lessing beszélt igen helytállóan. A halál, a bomlás, a bűn és a gonosz
képzeteivel összefüggő jelenségként irtózatot kelt bennünk; viszszás; de amint etikai érdekekkel kapcsolódik össze, amint a halálon túlnyúló igazságosság méltóságát mutatja be, egyidejűleg újból megszabadul a rútságtól, mint ahogyan ezt a Mozart Don Juanjában szereplő kormányzó árnyalakja oly páratlanul példázza.
Az ént elveszejtő őrületben vitathatatlanul van valami kísérteties.
Az őrült viszont, a holttal ellentétben, elidegenült egy képzetben;
a kísértet ugyanis visszatér a túlvilágból az evilágba; megtette a
szörnyű ugrást az egyikből a másikba; az őrült ellenben még él,
viszont őrülete kivonja őt a valóságból, betegesen halott a pozitív
realitás eleven érdekei számára. Annak a Shakespeare-nek a mérhetetlen nagysága, aki a legalaposabb ismerője volt az emberi szív-
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nek annak minden nagyszerűségében és esendőségében, itt is a
legtalálóbb példákat nyújtja nekünk. Lady Macbethje, ahogyan
éjjel felkel az ágyából, és félálomban kis kezének vérfoltjait le szeretné mosni, valójában a kísértetieshez egészen közel álló jelenség,
melytől megfagy a vér az ereinkben. Bűntudat, alvajárás, az elme
kezdődő

megbomlása

szörnyűséges

hatássá

elegyedik.

Shakespeare Lear királya, amikor szalmakoszorút hordva, egy faágra támaszkodva a nyílt mezőn őrületes beszédeket ont magából,
kísérteties hatást kelt. De ezekben a jelenetekben, amelyekben ők
szerepelnek, az átfogó összefüggésnek köszönhetően még mindig
megőrződik az ész. A lidérc azonban átmegy az ostobába és a kifürkészhetetlenbe. Ám felettébb egyoldalú lenne, ha megtagadnánk tőle esztétikai jogát. A fantázia képes volt arra, hogy benne
is csodálatos szépséget pillantson meg, részint a népmesékben, részint pedig a nagy mesterek műköltészetében, mint amilyenek
Tieck pompás Phantasus-mondái, többek között a Rúna-hegyi
szőke Eckbertről és a serlegről.
A fejlődés ezen ívéből bizonyára kiviláglik annak a fogalommeghatározásnak a hamis egyoldalúsága, amely a rútat a kí-
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sértetiessel, és ezt újfent a gonosszal azonosítja. Elméletében
Weiße a népek vallásos fantáziájában élő pokol képzetéből kiindulva arra a tévedésre ragadtatta magát, hogy a pokol lakóiban,
vulgo ördögökben, valódi kísérteteket ismerjen fel, amit esztétikailag nem lehet igazolni. Az Ästhetik című művében így fogalmaz
(I. kötet, 188. o.):
Eme szakadék alakjai kísértetek, amelyek önálló vagy objektív, a fantázia szubjektivitásától lefejtett létet hazudnak, és eme hazugság révén azzal fenyegetnek,
hogy a véges szellemeket, amelyek előtt ők – mindenki számára végtelen partikularitássá oldódva – megjelennek, az alávalóság ugyanazon szakadékába taszítják.

196. o.:
Ennélfogva minden rút általános attribútuma, hogy kísérteties és kifürkészhetetlen; ezen kifejezéseket szembeállíthatjuk a szépség rejtelmes vagy titokzatos
természetével. Eme kísérteties természetként a rút a szépség valamennyi formaképződményébe behatol, és felkavarja őket, amennyiben valódi jelentésük
helyett, mely minden egyesnek kijelöli különös dialektikus helyét, azt a hamis
látszatot kelti, hogy itt a legmagasabb rangot elfoglaló fantázia űzi tartalmatlan
játékait. Mivel a kísérteties fantáziának a léte szférájából, vagyis semmisségéből
az esztétikai valóság magasabb szféráiba történő kilépése a formák szétroncsolása, amelyekben a szépség eszménye lényegileg benne rejlik, így eme történés
végső és elégséges oka nem ezen eszményen belül, hanem kívül vagy azon túl
van, mégpedig a gonosz lényegiségében és fogalmában keresendő.
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Nemhogy nincs ellene kifogásunk, hanem teljes mértékben
egyetértünk azzal, hogy a gonoszban az abszolút hazugságot, és
ennyiben egy kísérteties mozzanatot is látnunk kell, csakhogy ha a
kísértetiest csak hazugságként, a rútat pedig csak kísértetiesként
értelmezzük, az az esztéta tévedésének tűnik, kinek tévedése különösen követőjénél, Rugénél és Ruge szorgos tanítványánál, K.
Fischernél kerül napvilágra.83
Amennyiben továbbhaladhatunk a diabolikus felé, foglalkoznunk kell még egy másik filozófussal, Hegellel is, mert Esztétikája (I. kötet, 225. o. sk.) részletező és nyomatékos fejtegetései
szerint a gonosz általában véve alkalmatlan arra, hogy esztétikai
érdeklődést keltsen. Magának a dolognak a fontossága és azon érték miatt, amelyet Hegel nézeteinek tulajdonítunk, engedtessék
meg, hogy idézzük Hegel saját szavait, és néhány megjegyzést fűzzünk hozzájuk. Hegel ezt mondja:

Ruge: Die neue Vorschule, 106. o.: „A költészet és egyéb művészetek minden rútsága, érzülete és tette tényleg csak látszatlétet kap, a szellem látszólagos
valóságát, a kísértet látszatlétét. A kísértet megjelenés, de nem a szellem igazi
és valódi megjelenése, tehát sokkal inkább nem jelenség”, stb.
83
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A negatív realitása megfelelhet ugyan a negatívnak és a negatív lényegének és
természetének: ha azonban a benső fogalom és cél már önmagábanvéve semmis, akkor a már benső rútság a maga külső realitásában még kevésbé teszi lehetővé a valódi szépséget.ccxciii

Hogy a negatívum nem birtokolhatja a pozitívum formáját, természetes. Hogy bensőjének mint rútnak külsőleg is egy megfelelő
alakban kell tükröződnie, szintúgy. Csakhogy ekkor egy esztétikai különbség lép előtérbe. Ha ugyanis a művészet a külsőt a belsőnek megfelelően alakítja, úgy a rossznál magának ennek a külsőnek nem szabad és nem lehet szépnek lennie abban az értelemben, ahogyan a jó és igaz esetében. Ám vajon nem úgy kellene
ítélnünk, hogy a művész, aki a negatívumot lényegének megfelelően szemlélteti, szépen is ábrázolja azt? Nem fenséges vagy tetszőleges, hanem közönséges és visszás formák által szépen, melyeket azonban ő úgy volt képes eltalálni, egyesíteni, alakítani, hogy
a negatívum belsejét összetéveszthetetlenül rútként, pontosan
ábrázolják. Vajon a gonosz lerajzolása olyan könnyű, hogy minden kontár babérokra törhet benne? – A szofisztika – folytatja
Hegel –
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ügyesség, a jellem ereje és energiája révén megkísérelhet ugyan, hogy pozitív
oldalakat csempésszen be a negatívba, de mi csak egy kipingált sír szemléletét
kapjuk. A csak negatív ugyanis általában magábanvéve erőtlen és sekélyes, ennélfogva vagy érdektelen számunkra vagy visszataszító; akár egy cselekvés indítóokául, akár pusztán eszközül használják fel, hogy előidézzék egy másik cselekvés reakcióját. A kegyetlen, a szerencsétlen, a hatalom ridegsége és a túlerő
keménysége a képzetben még csak összetartható és elviselhető, ha a jellem és a
cél belső tartalommal teli nagysága emeli fel és viseli; de a gonosz, mint olyan,
az irigység, a gyávaság és az aljasság csupán utálatos; ennélfogva az ördög magáértvéve rossz, esztétikailag hasznavehetetlen figura. Nem egyéb ugyanis,
mint önmagábanvaló hazugság, és ezért szerfölött prózai lény. ccxciv

Álljunk meg itt egy pillanatra! Hogy a gonosz etikailag és vallásilag megvetendő, magától értetődik. Már az újplatonikusok is csak
ekként, empirikus létezését figyelmen kívül hagyva, nem létezőként értették. Hogy a gonosz esztétikailag visszás, oly mértékben
jóváhagyjuk, hogy a visszásról szóló egész értekezésünk a gonosz
és diabolikus fogalmában éri el tetőpontját. Vajon ezért a gonosz
esztéikailag használhatatlan? A jelenségek világában nincs-e olyan
összeköttetésben a negatívum a pozitívummal, a gonosz a jóval,
amely az egyik lényegét mindig a másik megjelenésével illusztrálja? Hegel elővigyázatosan ki is jelenti: a magáért való ördög egy
rossz, esztétikailag használhatatlan figura. A magáért való ördög
annyit jelent, hogy egyedüli, a teljes világösszefüggésről lefejtett,
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a művészet elszigetelt objektuma. Ezzel szemben nincs mit kifogásolni. A bevezetésben már tárgyaltuk, hogy a gonosz és a rút
csak a nagy, isteni világrend totalitásában eltűnő mozzanatként
gondolható el. Csakhogy eme feltétel mellett a diabolikus olyan
nagyon nem esztétikai lenne? Aki ilyet méltóztatna kijelenteni, a
művészettől csak morális bemutatókat követelhetne, és egyáltalán nem várhatná el tőle, hogy a világ képét a világ teremtményeivel úgy tükrözze, hogy a jelenségek küzdelmén keresztül a teljességgel affirmatív eszme örökké azonos okára pillantsunk. Helyes,
hogy a gonosz üresen hagy, visszataszít minket; helyes, hogy a
szenvedély szofisztikája nem képes elfedni a rossz belső ürességét.
De a rossz ábrázolása, mely ezt az ítéletet eredményként keletkezteti bennünk, nem lehet esztétikailag érdekes? Vajon a formális
szellem, amelyet a gonosz álszent módon kifejleszt, vajon a formális energia, amellyel céljait követi, vajon a zsarnoki nagyság,
amellyel kíméletlenül vétket vétekre halmoz, mindez esztétikailag
használhatatlan lenne? Hogy lehet az, hogy a középkor egész drámaművészete ezen a „prózai” elemen nevelkedett fel? Hogy lehet
az, hogy Anglia klasszikus színpadán az ördög és udvari bolondja
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(the Vice) metamorfózisának köszönhetően formálódhattak át a
misztériumjátékok moralitásokká, majd ezek tulajdonképpeni
víg- és szomorújátékokká? De ne szaporítsuk kérdéseink sorát,
mert talán a következőkben tanulsággal szolgálhatunk. Hegel
folytatja:
Ehhez hasonlóan a gyűlölet fúriái és sok hasonló jellegű későbbi allegória hatalom ugyan, de affirmatív önállóság és tartás nélkül, s az eszményi ábrázolásnak nem kedvez, habár ebben a vonatkozásban is nagy különbségeket állapíthatunk meg a megengedett és a tiltott szempontjából a különös művészetek
ama mód számára, amelyben és ahogyan tárgyukat közvetlenül a szemlélet elé
hozzák, vagy sem.ccxcv

Ha a „gyűlölet fúriáinak” az Eumenidákat kellene jelenteniük,
úgy Hegel határozottan tévedne, mert ők mint a vérbűn felett őrködők alapvetően affirmatív hatalmak, amelyek bosszút állnak a
jog és a szent szokások megsértésén. Elborzasztó mivoltukban
fenségesen széppé formáltak, még ha a fényisten, aki éjjeli szörnyeknek látja az Eumenidákat, rémeknek nevezi is őket. Itt azonban Hegel kevésbé a görögökre, mint inkább a rómaiakra és franciákra gondolhatott, például Voltaire Henriade-jára, amely egyfajta mitológiaként ilyetén allegorikus figurákkal bőségesen ellá-
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tott. Ha azonban ezek az allegóriák esztétikailag fénytelennek és
csupasznak tűnnek, úgy vajon ennek oka nem az allegória természetében keresendő? Vajon az erények, allegorikus elkülönítés
eredményeként kifejezést nyerve, esztétikailag jobb sorsra jutnak,
mint a bűnös késztetések? Vajh nem küzd még a legtermékenyebb, leginkább formagazdag zsenialitás is, mint amilyen Albrecht Düreré vagy Rubensé, azzal, hogy az allegória prózaiságát
megszüntesse? Hegel elismer valamit, méghozzá azt, hogy itt a
különböző művészetek különböző módokon viselkedhetnek. Ez
így van, de épp azért képes a költészet a gonoszt nagyon is érdekesen alakítani, mert az általa létrehozott sajátos őrületet végső kifejlésében képes bemutatni. A képzőművészettel ellentétben
nincs szüksége allegorikus és szimbolikus eszközök segítségére,
hanem megengedheti, hogy a gonosz öntudat kinyilvánítsa önnön negatív mélységét. Vajon a goethei Mefisztó nagysága nem
éppen abban az ironikus érthetőségben rejlik, mellyel a váltig tagadó csínytevő kifejezi magát? „Általánosságban azonban – folytatja filozófusunk – a gonosz magábanvéve kopár és benső tartalom nélküli, mivel belőle csak negatív, rombolás és szerencsétlen-
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ség származik, – viszont a valódi művészetnek a magábanvaló harmónia látványát kell számunkra nyújtania.” ccxcvi A gonosz tartalmatlanságáról megfogalmazott általános kijelentést újfent elfogadjuk, viszont a következményeire alapozott indoklást elutasítjuk. Vajon a jó nem eredményezhet a legváltozatosabb módon
szerencsétlenséget és pusztítást? Egy műalkotás harmóniáját talán akadályozza a szerencsétlenség és a pusztítás? Nincs-e minden
tragédiában végtelenül sok nyomorúság, és mindez akadályozná
esztétikai harmóniáját?
Kiváltképp megvetésre méltó – véli Hegel – az aljasság, mivel a nemes elleni
irigységből és gyűlöletből ered, s nem riad vissza attól sem, hogy egy magábanvéve jogosult hatalmat használjon fel eszközül saját hitvány vagy gyalázatos
szenvedélye érdekében. Az ókor nagy költői és művészei ezért nem nyújtják
számunkra a gonoszság és a züllöttség látványát: Shakespeare viszont pl. a
Learben a gonoszt teljes iszonyatosságában állítja elénk.ccxcvii

Ekkor Hegel megfeddi az öreg férfiút, amiért oly ostoba volt,
hogy felosztotta birodalmát, és Cordeliát félreismerte; majd következetesnek találja, hogy egy ily őrült cselekvést végezetül őrültségnek kell követnie. Tekintsünk most el attól, hogy a nagy Homérosz már Therszitész alakjában is megrajzolta annak az alávaló-
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ságnak a képét, amely a nemes ellen irányuló irigységből és gyűlöletből fakad. Tekintsünk el Euripidész néhány szereplőjétől, mert
Hegel ezt a költőt talán már nem az ókor nagyjaihoz sorolja. De
vajon komolyan azt kellene hinnünk, hogy Hegel Shakespeare-t
az ókor nagy költőivel oly módon kívánta volna szembeállítani,
mintha a „gonosz teljes iszonyatosságában” történő bemutatásával esztétikai vétket követett volna el? Ennek a véleménynek az
Esztétika számtalan passzusa ellentmondana, melyekben Hegel
fáradhatatlanul bizonyítja Shakespeare iránti csodálatát ilyen
passzus esetünkben a III. kötet 429. sk. oldalain tett határozott
kijelentése. Tehát mit gondoljunk? Nem vitás, el kell ismernünk,
hogy Hegel azt a cselekményt, melyben a kollízió erkölcsileg nagyon is jogosult, affirmatív hatalmakból indul ki, költészetileg
feltétlenül többre tartotta, mint egy olyat, melyben a negatívumot emeltyűként működtetik. Antigoné irányában tanúsított,
határtalan tisztelete ugyanilyen okból kifolyólag sarkallta arra,
hogy a „legkiválóbb, legmegnyugtatóbb műalkotásnak” tekintse
(Esztétika, III. kötet, 421. o.). Továbbá el kell ismernünk, hogy
noha minden madárijesztő-moralizálás legesküdtebb ellensége
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volt, nevezetesen az Iffland- és Kotzebue-félék petyhüdt, megbocsátásért epekedő moráljának szofista fecsegését ellenző gondolkodó, de éppen emiatt volt kiváltképp etikai súllyal bíró férfi, akit
a platóni géniusszal rokon szellemben az elviselhetetlenségig felháborított az erkölcstelenség, és aki nem tudta méltányolni a gonosz afféle komikus tárgyalását, amely a keresztény középkor alatt
fejlődött ki. Még a romantikus iskola iróniája is lényegében „lapos mókákká”ccxcviii esett szét nála. Egyedül a németalföldi zsánerfestészetnek volt meg nála az az előjoga, hogy eltekintsen tartalmának emelkedettségétől és méltóságától, melyre máskülönben
folytonosan törekedett. Az ókoriak, akiket Hegel itt hangsúlyosan említ, a sors eszménye miatt a gonoszt még nem ábrázolhatták szabad, szubjektív formában; a moderneknek, ahogyan Hegel
más helyeken nagyon helyesen foglalkozik velük, szükségképpen
fel kellett venniük ábrázolásaik közé a gonoszt a szabadság eszménye miatt, melyből világnézetük a kereszténység közvetítésével kiindult, mert a szabadság szubjektív oldala éppen a gonoszban
nyilvánul meg kizárólagos szubjektív oldalként, és negativitásának köszönhetően a bukás sorsát magának a jónak az affirmatív
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erőivel idézi elő. Az irigység alávalósága, melyet Hegel oly irtóztatónak talál, a régieknél maguknak az isteneknek a φϑoνεϱόνjábaccxcix került, a keresztényeknél pedig az ördögbe. Hogyan lettek volna különben az olyan nagy művészek, mint Orcagna,
Dante, Raffaello, Michelangelo, Pierre Corneille, Racine, Marlowe, Shakespeare, Goethe, Schiller, Cornelius, Kaulbach, Mozart olyannyira szorgosak abban, hogy a gonoszt nemcsak vétkesként és kísértetiesként, hanem ördögiként is ábrázolják! 84
A gonosz diabolikusként azáltal különböztethető meg egy
adott szenvedély gonoszától, egy partikuláris rosszaságtól, egy átmeneti affektustól, hogy elvből utálja a jót, negációja abszolút
céllá válik, és kedvét leli a baj és a gonosz előidézésében. Ebben, a
Önéletrajzának tizenötödik könyvében Goethe is azt mondja, hogy a titánok a politeizmus szellemi horizontját jelentik, mint ahogy az ördög a monoteizmus szellemi horizontja, és hogy az ördög nem poétikus alak. Viszont éppen szellemi horizontként válik azzá, ami önmagában véve nem az, vagyis a
költészet és a művészet egy mozzanatává. Minden rút mint olyan csúnya, poétikátlan, művészietlen. De egy bizonyos összefüggésen belül, bizonyos körülmények között esztétikailag lehetségessé és hatékonnyá válik. Káin például, a
testvérgyilkos, magáértvalóan gyalázatos; Lucifer, aki szofisztikáltan megtéveszti az embereket, magáértvalóan gyalázatos; viszont a Byron Káin rejtélyei
című művében Káin Ábelnek köszönhetően, Adah, Zillah és Lucifer pedig
Káinnak köszönhetően válik poétikussá. Egyébként a kereszténység sátánológiája más, mint az egyszerű monoteizmusé.
84
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jó ellen irányuló szembenállásának – a gonosz fogalmától elválaszthatatlan – tudatában rejlik annak oka, hogy a gonosz átmegy
karikatúrába. Ez csakis a benne rejlő, önmagában létezésre törekvő isteni őskép öntudatos torzképeként lehetséges. Rögtön a
jóra emlékeztet, melynek megsemmisítése egyben öröme is; úgy
vigyorog rá, mint ellentétes értelmére; rávicsorítja fogait – de nem
tud tőle megszabadulni, mert ha a jó nem lenne, ő maga egyáltalán nem létezne; a gonosz ennyiben őrületes. A diabolikus megismétli a vétkest az emberekről alkotott képzetben, akiket ördögi
démonok szálltak meg, és ocsmány tevékenységre kényszerítettek.
A megszállott tombol szenvedélyeiben, játszik, vedel, átkozódik,
és akár az emberállat leplezetlen bestialitásáig is lealacsonyodik. E
képzet szerint a tulajdonképpeni cselekvő benne a démon vagy az
a sok démon, akik birtokba vették őt. De tulajdonképpen még
inkább maga az ember az, aki mindezt teszi, mert e képzet a szabadság hiányának eme emberi állapotát azáltal vezeti vissza az ember szabadságára, hogy valamilyen hibát ejtett, hogy valamely démonnak, a hataloméhségnek, a bujaságnak stb. adta át magát,
melyeket aztán mivel a bűnös késztetések tudvalevően éppúgy
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társasak, mint az erények, hamar mások is követtek. A megszállottá válás tehát az ember bűne marad, mely a gonoszt nem zárja
ki magából, holott szabadságánál fogva és szabadsága kedvéért ezt
kellene tennie. – A kísérteties eleme megismétli a diabolikust a
boszorkányságban. Az úgynevezett fekete mágia célja, hogy az
igazi szabadság és üdvösség feláldozásával szolgálatába állítsa a pokoli démonok hatalmát, és egy ocsmány egoizmus minden frivol
vágyát kielégítse. A mágiában az ember nem veszti el a szubjektív
szabadságot, amely a megszállottság állapotában megsemmisül.
Ő a gonoszt tiszta tudattal akarja, és szerződéseket köt az ördögökkel. – Önmagában a diabolikust, amely keresetlenül és őszintén ekként ismeri fel magát, amely ekként akarja magát tudni, és
amely örömét leli az isteni világrend kaján szétzúzásában, sátáninak nevezhetjük.
Ne feledjük, hogy ezeket az állapotokat nem lélektanilag,
nem etikailag, s végképp nem vallásfilozófiailag, hanem esztétikailag kell szemlélnünk. A megszállottság képzetében még emberi és ördögi dualizmusa rejlik. A megszállottat úgy képzeljük el,
mintha démonok ejtették volna rabul, akik önkényuralmat gya-
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korolnak felette. Különböző személyiségek ilyesfajta dualizmusa
ugyanabban a szervezetben természetesen nem lehet szép; egyfelől a megszállott úgyszólván nyugvó alakja, másfelől az excentrikus mozgalmasság megléte az, ami az embert birtokló démonok
erejét előidézi. Amennyiben a festészet vagy a költészet ilyen szétziláltságot szemléltet, úgy meg kell különböztetniük a természetes alakot a démonok által létrehozott, úgyszólván mesterségestől. Mivel azonban a démonok nem tudják rabul ejteni az embert
anélkül, hogy ő maga nyitná meg a hozzá vezető utat, úgy ez a
különbség alapvetően újból megszűnik. Minden vallás egyezik
ebben a felfogásban. Még az indiai is előfeltételezi a bűnt, vagyis
az emberi szabadságot ilyen esetben. Nálász, Nisádá fejedelme,
Dámájánti sugárzó hitvese az istenek irigységét azzal a szerencséjével váltotta ki, hogy a szép nő őt részesítette előnyben az istenekkel szemben. Hosszan lesben állnak, hogy rábizonyíthassanak
valamit, hiszen az indiai istenek nem kevésbé irigyek és boszszúéhesek, mint a görögökéi. Hasztalan. A nemes férfi szigorúan
teljesíti kasztja minden kötelességét. Eltelik tizenkét év, amikor is
egyszer úgy vizel, hogy megfeledkezik az előírt tisztálkodásról, a
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vizelettől nedves fűre lép – és ezzel alkalmat ad a gonosz démonnak arra, hogy beléköltözzön. A mindig körülötte őgyelgő, álnok
Kálisz birtokba veszi őt, és szerencsejátékra csábítja. Okoskodás
tárgya lehet, hogy egy vallásnak ilyen abszurd előírásai vannak. A
Nál és Dámájánti ccc német fordítói a valódi indiai katasztrófát
minden jog nélkül kihagyták. Bopp a maga 1838-as fordításában
félénken becsempészi jegyzeteibe, de mivel még itt is leskelődhet
egy hölgyszem, latin szavakkal teszi: „Qui fecerat urinam et eam
calcaverat, crepusculo, sedebat Naishadus, non facte pedum purificatione; hac occasione Calis eum ingressus est.”ccci Ugyanakkor
a testi megtisztulás tényleg korántsem oly jelentéktelen, hogy a
vallásoknak, melyek még a teljes embert nevelik, ne kellene nagy
hangsúlyt fektetniük rá, végtére is a kötelességteljesítés megköveteli valamennyi kötelesség megvalósítását. Amennyiben az indiai
költő szerint Nálász a törvényt különösen enyhe mértékben
szegte meg, úgy ezzel pusztán a törvény szentségét akarja megmutatni, vagyis azt, hogy semmi, még a legkisebb sem, közönyös a
törvény számára, és a költő egyúttal úgy kívánja magasabb rendűként bemutatni Nálászt, hogy csak egy aprócska bűnbe, egy igazi
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pecatillumbacccii esett. – A démonoktól történő megszabadulást a
művészet abban a pillanatban képes a leghatásosabb módon ábrázolni, amelyben egy megváltó hatalom közbenjárásával az élet
megtörtsége, a pillantás őrülete, a tagok görcsössége, a tudat elhomályosulása utat enged egy szellemmel telített, szeretetre kész
érzület lágy hajnalpírjának; a szem még félig lehunyt, de a száj már
nyílik, hogy az eltávozó démonnak utat nyisson. Vele együtt aztán
eltűnik a torzítás rútsága is. Így kezelte Rubens és Raffaello ezt az
elképzelést. Raffaello Krisztus színeváltozása című festményén a
hegy tetején megpillantjuk a Megváltó felemelkedő, fénylő alakját; lent a hegy lábánál egy démoni fiú alakját övező csoport, akit
rokonsága és az előtérben térdelő anyja a gyógyító apostolok kezébe ajánl, akik felfelé, afelé utasítják, aki egyedüliként, valóban
meg tudja őt szabadítani.
A diabolikusban kísérteties vonás is rejlik, mert alapvetően
szembeszegül az affirmatív világrenddel. Ez a vonás különös alakot ölt a boszorkányságban, amelyet általában meg kell különböztetnünk a mágikustól. A varázslás, mint azt korábban láttuk,
magában foglalja az abszurdot, ugyanakkor békésen együtt él a
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varázslók szépségével, sőt hasznos szándékokkal, jó célokkal, és
így fehér mágiaként képzelhetjük el, magasabb rendű tudományként, melynek művészete lehetővé teszi azon középső fázisok átugrását, amelyekhez a szokványos cselekvés ragaszkodni kénytelen. Ilyen Robert Greene Bacon barátja, ilyen Prospero
Shakespeare A viharjában, ilyen Merlin Arthur király mondakörében, Malagis a karoling mondában, ccciii ilyen Elberich az Ortnitban,ccciv ilyen Vergilius a római-itáliai mondakörben stb. Derűvel
a varázslás mint olyan finom foglalatossággá is válhat; ekként ábrázoltak számos nőt Az Ezeregyéjszaka meséiben, ekként, nagyon
bájosan változik át madárrá Lukios gazdasszonya Lukianosz azonos című elbeszélésében, hogy szeretőjéhez repüljön, aki mindeközben valamilyen ártalmas kenőcs használata miatt szamárrá
változik. Egészen más a boszorkányság. Tágabb értelemben az
úgynevezett fekete mágiát kell értenünk rajta, amely éppenséggel
arra fut ki, hogy gonosz, pokoli szellemek segítségével éppily gonosz műveket kreáljon. Ez a mágia a gonoszt tudatosan akarja, és
a démonokat együttműködésre invitálja sötét tetteihez. A gyengeség tudattalanul vagy félig tudatosan – mindig anélkül, hogy
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akarná – megnyitja a démonok előtt az utat; aki viszont a boszorkányságnak hódol, öntudatosan elszakad az emberek körétől, és
az alvilág hatalmaival szövetkezik. Ezt az elképzelést megtaláljuk
már az ókorban is, de a keresztény középkor dualizmusa dolgozta
ki a legocsmányabb fantáziák igazi rendszerévé. Keleten és az ókoriaknál a kárörvendő vénasszony – a tiszteletreméltó matróna szipirtyóra hasonlító ellentéte – már a boszorkány típusává nőtte ki
magát, aki gonosz tekintetével, bájitalával és varázsigéivel rontást
hozott. A boszorkány Hekatéból eredeztethető, a régi éjistennő
nevéből.cccv A gonosz vénasszony, ahogyan azt Arisztophanész oly
gyakran ábrázolja A nők ünnepében, A nőuralomban és a Lüszisztratéban, iszonyatot keltően rút, nemcsak azért, mert arca beesett, mert homlokát ráncok fedik, haja megfakult, hanem mert
az ifjak boldogságának és szépségének alávaló irigyeként tűnik fel,
mert kerítőnőként a szende szüzességet sátáni örömmel rontja
meg, mert korát meghazudtolva tisztátalan vágyak kínozzák,
amelyeket igyekszik kielégíteni. Kerítőnőként a gonosz vénaszszony ocsmány bosszút áll a természetes frissességen, melyet természetes ellenségének tekint, és mágikus kényszerrel keresi azon
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élvezet elérését, melynek biztosítására a természet immár nem
hajlik önkéntesen. Ez a, szabadjon mondani, galád személyiség
képezi a boszorkányok fundamentumát. Ehhez még hozzájön az
az elképzelés, hogy a boszorkányok az ördögökkel, jobban
mondva magával az ördöggel veszik fel a kapcsolatot. A katolikus,
illetve a protestáns egyház ortodox fantáziája a boszorkányságból
diabolikus kultuszt teremtett. A valdensek magányos hegytetőkön tartott gyűlései motiválták a boszorkányszombatról alkotott
elképzelés megszületését, amelyet Franciaországban vauderie-nek
is neveztek, és az északnémet monda a Brocken hegyére helyezte.
Itt, a synagoge diabolicábancccvi a keresztény istentisztelet egészét
a legundorítóbb cinizmussal parodizálták. Az emberi alakban
megjelenő, mégis bakkecskearcú, karmos kezű, lúd- és lólábú sátánt egyenesen istenítik. Nemi szerveit és hátsó felét csókokkal illetik. Keresztelés és úrvacsora persziflázs tárgyává válik, amennyiben varangyokat, sünöket, egereket és hozzájuk hasonlókat keresztelnek meg; amit az ördög ostya helyett oszt ki, cipőtalphoz
hasonlatos, fekete, fanyar és rágós; amit italként kínál, hasonlóképpen fekete, keserű és undort keltő. A sátán bizonyos értelem-
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ben fel is áldozza magát, hogy Krisztus kereszthalálát parodizálja,
amennyiben bakkecskeként hatalmas bűzzel ég el. Az ördögi egyház az orgiában, kéjes táncokban és ölelkezésekben gyakorol áhítatot, melyek azonban azzal a sajátossággal bírnak, hogy az ördögök magja elhal, mivel Isten által elátkozott szubjektumokként
terméketlenek, ennélfogva először egy nő alakját kell felvenniük,
akinek succubusként egy varázslóval kell szeretkeznie, hogy magába fogadja magját, és aztán incubusként, férfi alakban kell kielégítenie szeretője állati kéjét. Ezért a művészet mindenfajta kicsapongó dőzsölést, tobzódást és paráználkodást, az isteni rend szisztematikus kiforgatását, Isten öntudatos tagadását a boszorkány
alakjával és fiziognómiájával igyekezett kifejezni; Teniers, de kiváltképpen A. Dürer ábrázolta így őt. Károly főherceg bécsi rajzgyűjteményében megtalálható Dürer néhány felbecsülhetetlen
értékű lapja, melyeken csapzott hajú, csipás szemű boszorkányok,
állati tőgyekké vált mellekkel, csücsörítő és hiányos fogazatú szájjal és éppoly kárörömmel, mint amilyen kéjvággyal borzadályt
keltenek. A költészet különösen a régebbi angol drámában dolgozta fel a boszorkány alakját; Middleton Boszorkányában, a
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Rowley, Dekker és Fordcccvii együttműködésével készült Az edmontoni boszorkányban, Shakespeare Macbethjében és Heywoodcccviii Lancashire-i boszorkányokjában.85 Az utóbbi darab bizonyos mértékig minden olyasfajta garázdaság tárházát nyújtja,
amellyel a boszorkányok a társadalmat bomlasztják. Így például
egy családban a ház teljes erkölcsi rendjét fonákjára fordítják. Az
atya és az anya fél a fiútól és a lánytól, a fiú fél a szolgától, a lány a
cselédlánytól, stb. Heine lényegileg átvette a boszorkányszombat
jelenetezését Faust című tánckölteményében. A valódi boszorkányok feltételezésének alaptalanságát és főként a boszorkányperek
rémületességét igencsak szemléletesen mutatja be egy kitűnő német elbeszélés, a Veit Fraser (Fraser bátyó), amely a Die Nachtseiten der Gesellschaft, eine Galerie merkwürdiger Verbrechen und
Rechtsfälle (A társadalom árnyoldalai, figyelemreméltó bűntetTieck fordításában, Vorschule Shakespeare’s, I. k. Ulrici (Shakespeare’s dramatische Kunst [Shakespeare drámaművészete, 1839, 221. o.]) a Macbethben
fellépő boszorkányokról nagyon helyesen ezt mondja: „Boszorkányai hímnősek, félig természetadta, a földi teremtés éjjeli oldalához tartozó lények, félig
bukott, a gonoszságba süllyedt, közönséges emberi szellemek; ők a gonosz visszhangja, amely a gonosz kebléből és szellemi birodalmából az ember keblében
visszhangzik, kicsalja azt, segít kifejleszteni és kiképezni az elhatározást és a cselekvést.”
85
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tek és jogi esetek tárháza, 1844, 9–11. kötet) című gyűjteményben található. Eltekintünk attól, hogy még részletesebben szóljunk a boszorkányosról, mivel az utóbbi évtizedekben a goethei
Faust számos kommentátora nem volt rest sokféle jegyzetet és
megjegyzést összeírni a mágiáról, a boszorkánykonyháról és a
blocksbergi boszorkányszombatról; a legrészletesebben mindez
Ed. Meyercccix 1847-ben keletkezett Studien zu Goethes Faust (Tanulmányok Goethe Faustjáról) című írásában történt meg.
Esztétikai szempontból bár a boszorkányszombatnál ocsmányabbat nem lehet kiötölni, a diabolikus megformálása mint
sátáni szellemileg még ennél is mélyebbre süllyed. A boszorkányság a maga képtelen eszköztárával leginkább a nyers érzületű vágyak körében jelentkezik, a buja, kárörvendő asszonyok közegében, egy fantasztikus látszatvilágban. Itt a sátáni ugyan a kultusz
középpontjában áll, csakhogy inkább az egyházi istentisztelet paródiájaként; szellemi tartalma csekély. Ámde a tulajdonképpeni
sátáni a nem akarásának tudatosságát emeli ki. A megszállottal ellentétben nem gyengeségből határozzák meg idegen hatalmak, a
boszorkányokkal ellentétben nem galád vágyak űzik a gonosz
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iránti odaadás felé, hanem legmagasabb fokú élvezetét a gonosz
öntudatos, szabad létrehozásában leli. Fogalma szerint az abszolút gonosz mindamellett az abszolút szabadság nélküli is, hiszen
csak az igazi szabadság tagadásában, a jó nem akarásának akarásában áll, ezért neveztük az imént a gonosz akaratát olyan nem akarásként, amely a semmit akarja. Csak a szubsztancia nélküli akarásnak ebben a szakadékában érzi úgymond szabadnak magát,
mert csak önmagát, csak a saját, teljességgel kizárólagos egoizmusát érzi. Csupán a jó mint minden dolog szent alapja emlékezteti
arra a sátánit, hogy valamennyi, Isten által teremtett akadályt
szétzúzzon, hogy a természeti rend egészét aláássa, hogy a szellem
fegyelmét és szégyenérzetét gúnyosan megsemmisítse. Ezért joggal várható el nála a rútság maximuma; ennek ellenére – bár paradoxnak hangzik – mégis igaz, hogy a metafizikai absztrakció,
amely eme álláspontban rejlik, ismét enyhíti a rútságot. A sátáni
szubjektumban van némi megvetettség iránti lelkesedés, amely
minden ocsmányság közepette is bizonyos formális szabadságot
kölcsönöz megjelenésének; ez a szabadság a sátáni szubjektumot
az elgondoltnál esztétikusabb objektummá avatja. Az ördög –
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bármennyire erőlteti is, hogy Isten helyére lépjen – nem tud mást
teremteni, mint saját igen-nemjének, abszolút ellentmondásának
rémséges csodáját, és az eredetiségért való fáradozásának a priori
hiábavalósága miatt mindig is csak olyan torz pofa lesz, melynek
öntelt fejedelmi mivolta rögtön átcsap a „szegény és ostoba” ördög komikumába. A fantázia az ördögöt 1. emberfelettinek, 2. az
embernél alacsonyabb rendűnek, 3. emberinek ábrázolta.
Emberfelettinek, amikor egy magasabb rendű, az igaz Istenhez irigység és gőg miatt hűtlenné vált szellemvilág tagjaként
láttatta. Az efféle sátáni szubjektumokat kolosszális formákban
képzelte el a vallási fantázia. Az alsóbbrendű természetvallások
még személyesen a legmagasabb rendű istenekhez rendelték a gonosz hatalmát, és ezért is tervezték a bálványok alakját olyanra,
hogy szörnyűségükkel borzadályt és rettenetet keltsenek. Mily
iszonytatóan mereszti szemeit a mongol Ghangor és a mexikói
Vitzilopocstli! Mily félelmetesen mered ránk ez az éles tekintet,
mily vérszomjasan nyúl ki a torokból ez a brutális nyelv, mily fenyegetően vicsorognak ezek az éles fogak, mily bestiálisan mutatják meg ezek az ormótlan mancsok a maguk vak ellenállhatatlan-
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ságát; mily értelemzavaróan hat az a test, amely emberi és állati
formák tarka konglomerátuma, mily borzongatók az emberi koponyákból és szétzúzott hullákból készült díszek! A magasabb
rendű vallásokban eltűnik a ragadozó állatokkal rokonítható fiziognómia. A hazugság, irigység és gőg úgy lépnek elő, mint a sátáni
szellemek állandó vonásai, míg a gyilkosság csupán mint következmény. A képzelet átszellemesítése határozatlanabbá teszi az
alakot, és inkább a gonosz cselekedetekben bontakoztatja ki,
mint például az indiai Káli istennőnél, a perzsa Eshemnél, az
egyiptomi Széthnél, akit pocakosan, vízilófejjel alkottak meg, és
akit a görögök Tüphónnak neveztek. A görögök a gonoszt a természeti és erkölcsi mérték tagadásaként fogták fel, ám nem sűrítették bele egy külön egyéniségbe. A negatív rútságát különböző
mozzanatoknak megfelelően osztották fel különböző szubjektumok között.86 A soktagú, indiai istenekre emlékeztető százkarúak

Ld. F[riedrich] A[dolf] Märcker: Das Princip des Bösen nach den Begriffen
der Griechen [A gonosz elve a görögök fogalmai alapján]. Berlin, 1842, 58–
162. o., 151–156. o. Märcker a rútat – τὸ αἱσχρόν – a gonosszal – κακόν – öszszefüggésben és attól való különbségében fejti ki. Nagyon fontos az a rész,
amelyben a bölcsességről (σοφία) ír Platón Nagyobbik Hippiásza kapcsán,
289b: „τὴν καλλίστην παρθένον πρὸς θεῶν γένος αἰσχρὰν εἶναι” („[Elismerjük,
86
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titáni hatalmakként harcban álltak az új istenekkel, azonban nem
voltak gonoszak. A tagbaszakadt és félszemű küklopszok szintén
nem voltak annyira gonoszak, mint amennyire nyersek. A graiák
szép orcájú, ősz hajú lánykák voltak, Phorküsz egyfogú volt, a hárpiák undorítóak, a szirének telt idomú, alul halfarokban végződő
fiatalasszonyok voltak, a lamiák és empuszák elcsábították a szép
ifjakat, akiknek vérére szomjaztak, az ivászatnak és testi gyönyöröknek hódoló szatír pedig bakkecskelábú volt – de ezek a mesebeli lények nem voltak gonoszak abban az értelemben, ahogy itt
tárgyaljuk. Az éjszaka gyermekei, akiket Hésziodosz az Istenek
születésében a káosz ábrázolását követően sorol fel, ijesztők voltak,
ám nem gonoszak. A prométheuszi mítosz egyáltalán nem a gonosz, hanem a romlott eredetét ábrázolja. Ennyi elég is ahhoz,
hogy azon erkölcsi mélység fényében, amellyel a görögöknél találkozunk, megítélhessük: idegen tőlük a sátánian gonosz elképze-

Hippiász], hogy még a legszebb lány is rút az istenekhez képest?”; Platón: Nagyobbik Hippiász. Ford. Steiger Kornél. In: uő: Nagyobbik Hippiász. Kisebbik Hippiász. Lakhész. Lüszisz. Budapest: Atlantisz, 2003, 15–54. o., itt: 29.
o.), amennyiben ugyanis az isteni hatalmakat, az igazságosságét is, félelmetesként ábrázolták.
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lése. Az ő ἀσέβεια-juk cccx meg sem közelíti az efféle elvetemültséget. Viszont a skandináv mitológiában már sokkal sűrítettebben
jelenik meg Lokiban a gonosz elképzelése. Loki igazán sátánian
gyűlölte a jó, barátságos Baldurt. Az istenek a vidám játék féktelenségében döntöttek úgy, hogy rálőnek. Ám ezt megelőzően
mindenkit és mindent feleskettek arra, hogy ne ártson Baldurnak, de Loki furfangja nyomán kivétel lett egy fagyöngyág. Ez az
ág lett végül a halálos nyílvessző. Loki odaadta az ágat a vak Hödr
istennek, hogy lőjön vele Baldurra. Az istenek ugyan megbüntették Lokit azzal, hogy egy kősziklához kötötték, és kígyók fájdalmas mérgét csepegtették rá, csakhogy a jóságos Baldur halálával
beköszöntött a világvége: a világ feltartóztathatatlanul vágtatott
az ászokcccxi nagy harca és önnön pusztulása felé. A gondolat,
hogy a világ nem maradhat fenn a gonoszság áldozatául esett, jóságos isten halála után, rendkívül szép és mély. – A héber egyistenhitben a sátán, akit Jehova megbíz Jób megkísértésével, csupán egy angyal, és semmiképp sem egy diabolikus, istentől elszakadt lény. A zsidók csak később vették át a párszizmusból cccxii
Esem képzetét, a bukott istent stb. Még az iszlámban is megtalál-
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ható Iblísz, aki jóban van Allahhal. Megesküszik neki, hogy minden embert, aki nem lesz mohamedán, gonoszra csábít, hogy ezzel kárhoztathassa őket a pokolra. Bár a törökök és egész ÉszakAfrika Karagözje,cccxiii aki a kínai árnyjátékokban szintén főszereplő, ördög, ám ő is csak egy szemtelen, bántóan tréfálkozó
alak.87 – Csupán a keresztény vallás az, ahol a gonosz a szabadság

A Kara-geuz című árnyjáték egyik ábrázolását ld. L’Illustration. Journal
Universel, Párizs 1846, 150. sz., 301. o. F[élix] Mornand úr így írt erről az ördögről a Souvenirs de voyage en Afrique (Afrikai úti emlékek) című művében
[Rosenkranz valójában egy A. F. szignójú cikk részletét idézi a Le navigateur.
Revue maritime 1838. decemberi számából, amely részben megegyezik a Larousse enciklopédia parafrázisával]: „Grotesque résumé de tous les vices et de
toutes les turpitudes, il réunit les types divers inventés chez nous, pour effrayer
les enfants, amuser la pupulace, rendre muette l’attention des vieilles femmes
aux récits exagérés des veillées d’hiver, ou, dans les orages poliltiques, pour
détourner la vigilance soupçonneuse des masses aux approches d’un coup
d’Etat, ou bien encore pour alimenter cette source de folie originale, qui constitute bien souvent le mérite de nis hommes à la mode. Garagousse est l’Arlequin, la Paillasse, le Polichinelle, le Croquemitaine, le Barbe-Bleue, le
Cartouche, le Mayeux, le Robert-Macaire de l’Afrique septentrionale; mais
avec ces qualités, il n’excite encore qu’une faible admiration chez les spectateurs; c’est comme modèle d’obscénité qu’il enlève tous les suffrages. Dans ce
rôle, il produit en scène ce que le cynisme a de plus repoussant et de plus horrible; ses paroles, ses actions sont d’une crudité dégoûtante. Outrageant la pudeur et la nature, il parodie jusqu’ux montruosités attribuées par la fable à
Pasiphaë.” (Mindenféle bűn és szégyenletesség groteszk összefoglalásaként
egyesíti a különböző típusokat, amelyeket nálunk azért találtak ki, hogy rémisztgessék a gyerekeket, hogy szórakoztassák a csőcseléket, hogy mindenféle
87
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abszolút mélységével együtt kiteljesedik egy önmagában elmagányosodó, abszolút negatív öntudat formájában. Az emberiként
megjelenő Istennel szemben az abszolút gonosz is csak antropológiailag léphetett fel, még ha először pusztán egy hatalmas, szárnyas angyal formájában is, aki a többi angyaltól majdhogynem
csak szürke, árnyszerű színében különbözik. Ekképpen tűnik fel
a Sátán az abraxasokoncccxiv és a régi miniatúrákon. A gonosz
szentháromságaként az ördögit három azonos, kardcsörtető, koronával és jogarral ellátott, nyelvét nyújtogató, visszás alakból alkották meg, amelyről Didroncccxv Iconographie chrétienne (Keresz-

mesével eltereljék az idős hölgyek figyelmét – aminek a hatását még fokozzák
is a téli éjszakák –, vagy hogy a politika viharaiban csökkentsék a tömeg bizalmatlan éberségét egy közelgő államcsíny esetén, vagy hogy továbbra is táplálják a sajátos őrültség ezen forrását, amely nagyon is gyakran tüntet ki minket,
modern embereket. Karagöz egyben az észak-afrikai Harlekin, Paprika Jancsi,
Polichinelle, Mumus, Kékszakáll, Cartouche, Mayeuse, Robert-Macaire; ám
ezekkel a minőségekkel alig kelt csodálkozást a nézőkben; mégis megnyer minden tetszést, mert az obszcenitás mintapéldája. Ebben a szerepben mutatja
meg a színpadon, mi teszi a cinizmust a legtaszítóbbá és legförtelmesebbé; értékei, cselekedetei undorító durvaságból származnak. A szeméremérzetet és a
természetet sértve még azokat a szörnyűségeket is parodizálja, amelyeket
Pasziphaénak tulajdonítanak a mesében.)
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tény ikonográfia) című művében adott képet.88 Később a festők
a szárnyakat átformálták denevérszárnyakká, például a pisai Camposantóban, mígnem egy energikusabb kontrasztra való törekvés
elvezette a művészetet más állati formák megragadásához. Dante
fantasztikus alakok sorát vonultatta fel Poklában. Az antropológiai megformálás, amely az emberfeletti közegében is kiugró tendenciát mutatott, létrehívta a középkori Merlin-mítoszt is,
amelyben az ördög, Istent utánozva, fiút akart nemzeni. Azért
szeretkezett egy nagyon istenfélő, carmartheni apácával – annak
tudta nélkül –, hogy a jó erejét egyesítse a gonoszéval. Merlinnek,
eme egyesülés gyümölcsének, aki egy szent szűz méhében fogan,
és így születik meg, immár az ördög fiaként kell Isten fiának birodalmára törni. Természetesen az ellentéte következik be. Mint
ismeretes, Merlin ófrancia történetét Friedrich Schlegel fordította le németre.89 Egy ragyogó dráma, Shakespeare és Rowley

Didron: Iconographie chrétienne, Párizs 1843, 4, 545. oldal. A nemiszervek
helyén egy fej található, amely nyelvet nyújt. Egyébiránt a középkori miniatúrafestők úgy hitték, jámbor tettet visznek véghez, ha az ördögöt igencsak ocsmányul festik meg, mert ebben a jámbor tévhitükben úgy vélték, hogy az ördög bosszankodik ezen – és az ördög bosszantása bizony nem kis érdem volt.
89
Összes művének VII. kötetében is.
88
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Merlin születése, avagy a gyermek meglelte apját című műve90 kiválóan rajzolta meg az ördögöt, amikor azon pokolian látszatfejedelmi mivolttal ruházta fel őt, amely egyáltalán nem akadályozza
meg a fiút abban, hogy nagyon durván bánjon apjaurával. cccxvi A
mű ekképp igazi ellentéte Scribe Ördög Róbert című darabjának,
amelynek már párszor felróttuk, hogy az apa szentimentálisan bánik fiával. Immermann Merlinje az ördög eszméjét nem ragadta
meg elég mélyen; a költő nem hatolt be a mítosz keresztény értelmébe, és túlságosan leragadt a gnosztikus-kozmológiai fantáziálásnál.
A sátáninak az emberinél alacsonyabb rendűként történő
ábrázolása lényegében az ókori szatírmaszkból született meg,
amelynek az egyszerű bakkecske csupán következménye lett. Ezt
F. Piper igazolta Mythologie und Symbolik der christlichen Kunst
von den ältesten Zeiten bis ins sechzehnte Jahrhundert (A keresztény művészet mitológiája és szimbolikája a régmúlt időktől a 16.
századig. I. kötet, 1847, 404–406. o.) című művében. 1260-ban

Tieck Vorschule Shakespeare’s című művének második részében fordította
le.
90
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Nicola Pisano szatírként ábrázolta Belzebubot a pisai szószéken
látható végítéletében; egészen addig nem találni efféle megformálást. Azonban a 14. században újból felbukkan Szent Rájnernek a
pisai Camposantóban ábrázolt történetében, és ezt követően már
egyre gyakrabban találhatjuk meg. Az oroszlán és a sárkány (le cocodrille, giliszta, féreg, sárkánykígyó) szintén a sátáni szimbólumává vált, sőt, a művészek nemcsak állatformákat, hanem olyan
élettelen dolgokat is elegyítettek a legkülönösebb módokon emberfejekkel és -alakokkal, mint hordók, söröskorsók, fazekak.
Ilyesféle mozaikszerű kompozíciókban kívánták jelképezni a gonosz végtelen abszurditását és kettősségét. Az álomszerűen csodálatos, bizarrul groteszk torz pofák mily gazdagságát alkotta meg
ezen a területen Hieronymus Bosch, a Brueghel-fivérek, Teniers
és Callot! Az efféle fantasztikus formátlanságot nemcsak a szentek azon ábrázolásainál alkalmazták, amelyeken démonok kívánják elragadni őket, hanem a pokol megjelenítésénél is, hogy szemléltessék a kárhozottak kínszenvedéseit. Kimeríthetetlennek bizonyult a bűnös késztetések és büntetéseik szimbolikus ábrázolása.
Dante Poklában még bőségesen találhatók ókori motívumok,
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ami Flaxmannek cccxvii az Infernóhoz készített rajzain igazán szembeötlő. Itt még a láttatás és a csoportosítás dominánsan plasztikus
jellegű. Brueghel viszont a keresztény pokol formáit az ókori Tartaroszra ruházta át Perszephoné megérkezésének ábrázolásakor.
Szent Antal annyira kedvelt megkísértésének történeténél az őt
körülrajzó koboldok, álarcos alakok, ördögök és ördögi nők, akik
szemléletessé teszik számunkra a szent belsejében zajló harcot, az
ördögben kapják meg középpontjukat, aki szép asszonyként kísérli meg bujálkodásra csábítani a remetét. Ám e csábító szépség
apró ismertetőjegyei szükségképpen elárulják, honnan is származik az asszony: látni a szarvat, amely előbújik a göndör fürtök zuhatagából, a farkat, amely kikandikál a bársonyruha uszálya alól,
és a patát, amely áttűnik a köntösön. Az efféle szimbolikus attribútumoknál egyértelműbben utal a halált és nyomorúságot hozó
pokoli szépség látszatvalójára az asszony testtartása, mozdulatai,
arcvonásai és tekintete, amint egy serleget nyújt át a remetének. E
szüzsé tárgyalásakor Callot91 őrületes kitalációk bőkezű halmozáBirtokomban van egy Szent Antal megkísértését ábrázoló nagy rézmetszet,
amelyet P[ierre] Picault készített. Callot ezt a különös képet Antoine de Sever
abbénak, prédicateur ordinaire du Roy-nak (a király gyóntatójának) ajánlotta
91
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sáról tett tanúbizonyságot. Egy hatalmas sziklaszakadékot festett
meg, melynek hátterében kilátás nyílik a tűzvészektől és árvizektől sújtott világra. Szemünk előtt, egy sarokba szorítva Szent Antalt látjuk, amint szembeszáll az őt megbilincselni és elragadni
akaró bűnös késztetésekkel. Úgy tűnik, épp győzelmet aratott a
kéj ördöge fölött. De a szikla egyik sötét sarkában egy patkányszerű, pofáján szemüveget hordó állat emelkedik két lábra, és puskát szegez rá, hogy álnokul, lesből lelője. A remete barlangja fölött, a szikla egyik kiszögellésén különös gyülekezet csoportosul.
Egy meztelen, madárféle, kövér hasú és hosszú nyakú, nem emberi, s mégis emberi arcú alak felolvas egy misekönyvből. Szó
sincs álszenteskedésről. Ezt a csuhást mindenféle ördög veszi körül, egy sem hasonló a másikhoz, és mégis valamennyien osztoznak a legközönségesebb érzékiség és képmutatás visszás vonásaiban. Egyikük összekulcsolja a kezét; egy másik egy málhás szamár

a következő mottóval: „Si consistant adversus me castra, non timebit cor
meum.” (Ha a táborok ellenem fordulnak is, a szívem nem gyengül el.) – A
diablerie (ördöngösség) szó kapcsán még megjegyezném, hogy a középkorban
azokat a misztériumokat nevezték grande diablerie-nek, amelyekben legalább
négy ördög szerepelt.
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hátán térdelve mintha bűnbocsánatot hirdetne. Néhányan a saját
hosszúra nyúlt orrukon klarinétoznak, míg mások dobolnak az
arcuk helyén tátongó végbélnyíláson. A kép tőlünk balra eső szélénél egy több ízben tagolt, felfelé ívelő sziklát pillanthatunk meg.
Itt az egyik kiszögellésen egy egészen hóbortos, harci öltözetű
lény áll, aki felfelé pillant, oda, ahonnan somolygóan nyitott torkába éppen ürüléket önt egy szörnylény. Emez pedig üdvözültnek érzi magát az ilyesféle leereszkedéstől és megnyilatkozástól.
Egészen az előtérben látható egy négylábú, páncéldarabokból és
harci felszerelésből álló hosszúkás állat, amelynek kitárt torkából
mindenféle lándzsa, puska, nyíl, lövedék zúdul kifelé, mivel egy
könnyelmű ifjonc meggyújtotta farát egy kanóccal. Egy füstölő
lámpást tartó, obskúrus rák vágtat előtte; az egész közepén ugyanakkor egy ocsmány diadalmenetet látni. Egy állati csontváz nyakán és fején meztelen alak ül tükröt emelve a magasba. Talán Vénusz lenne az? A csontvázszekeret két roppant különös lény
húzza, az egyik egy meggörbült, összeaszott, igazi fenevad, a másiknak elefántszerű lába és mancsa van, amelyben mankót tart. És
fent, a féktelen fantázia ezen szüleményei felett pokoli sárkány le-
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beg, aki ördögi szüleményeket öklendez fel, amelyek a levegőben
rögtön úgy szaporodnak tovább, ahogyan egy gonosz gondolat
egy sor másikat szül a végtelenségig.
A sátáninak az emberinél magasabb rendűként történő ábrázolása alapvetően épp annyira egyszerű, mint amennyire sokszínű az emberinél alacsonyabb rendű esetében. Ám bármenynyire fantasztikusan csapong is az utóbbi, mégsem lehet híján az
emberi ábrázoláshoz való kapcsolódásnak, mert mindig az ember
azon szabadságáról van szó, amely e kapcsolódást arra rendeltette,
hogy elszakadjon a szabadság isteni szükségességétől. A festészet
ezért adott a paradicsombeli kígyónak emberi fejet ravasz, hízelgő, rosszindulatúan barátságos fiziognómiával, aki a tudás fáján trónolva fejti ki bölcsességeit a protoplasztoknak. Mivel számunkra egyszerűen nem létezik az emberin kívül más forma arra,
hogy lássuk a szellem személyiségét, úgy pusztán a művészet elkerülhetetlen következménye, hogy végül is a diabolikust egyszerűen emberi alakban ábrázolja. Alapjában véve az ördög alakja
nem különbözik a gonosz angyalétól. A fantáziában azon elképzelés vezet át az emberré váláshoz, mely szerint az ördög minden-
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féle, tehát emberi alakot is magára ölthet. Úgy tűnik, mintha a
művészetben itt két különböző kiindulópont lett volna; az egyik
az, ami a sátánit szerzetes alakjában ábrázolta, a másik pedig az,
ami egy vadászéban; amaz egyházi volt, emez világiasan nemzeti.
Előbbi formával találkozunk például a Boisserée-félecccxviii gyűjtemény képei között Pateniercccxix Jézus megkísértését ábrázoló
egyik festményén, amelyen a csuhába bújt ördög kezén lévő apró
karmok csak jelképként maradnak meg. Egyébiránt a diabolikus
kifejezés egész energiája az alak és a fiziognómia individualizálásába tevődött át, mindez pedig természetesen sokkal nagyobb teljesítmény, mint az olyan ábrázolás, amely az attribútumokra támaszkodó egyértelműsítésen alapul. Ekképpen, az ördöggel mint
ferencessel szembeállítva festette meg Faustot a németalföldi
festő, Christoph van Sichem:cccxx az ördög egy érzékiséget és álnokságot árasztó, erőteljes, kerekded arcú, tömzsi alak kicsi, de a
vastag, húsos ujjak rövidségével kellemetlenül ható kézfejjel.92 A

Képét ld. [Johann] Scheible Doktor Faustusában (Stuttgart, 1844, 23. o.; a
Das Closter [A kolostor] című gyűjteményes kiadvány II. részeként is). – A
vadász típusáról ld. F[ranz Theodor] Kugler írását a Geschichte der Malerei (A
92
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régi Faust-monda Mephostophelese a doktorral együtt szaporítja
a világ eredetéről, a szellemek rendjeiről, a bűnök lényegéről, a
túlvilág titkairól szóló spekulatív teológiai fejtegetéseit, és ezekhez
a bölcsességekhez egészen jól illeszkedik a szerzetesi figura. Heine
Faust című tánckölteményében a 87. oldalon megjegyzi, hogy
Goethe nem ismerhette a régi monda ezen oldalát, amely még
szembeötlő az angol Marlowe 1604-es Faust-tragédiájában, és
hogy saját Faustjához az alkotóelemeket bizonyára csak a bábjátékból kölcsönözte, nem pedig a népkönyvből:
Különben nem adott volna olyan ocsmányul tréfás, olyan cinikusan bohókás
álarcot Mephostophelesre. Nem átlagos pokolbeli gézengúz ő, hanem „finom
szellem”, így is nevezi magát, nagyon előkelő és nemes, rendkívül magas állást
tölt be az alvilági hierarchiában, a pokol kormányzásában, ahol egyike azon államférfiaknak, akikből birodalmi kancellárt lehet csinálni.cccxxi

Ez a szemrehányás ugyanakkor téves, mert ugyan Mefisztóból hiányzik a tudálékos teológia, de a metafizikai vonás már egyáltalán
nem. – A másik világi kiindulópont úgy tűnik, a Nagy Vadászról
kialakult képzet volt, aki a felnémeti iskola képein szoros, zöld vifestészet története) című munkában (II. k., 79. o.), amely Hans Holbeintől
említ ilyen, „itáliai” arcú figurákat.
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seletben és egy fajdkakastollal díszített, hegyes kalapban fordul
elő. Sápatag, sovány, ráncos, éles vonású, szatírszerű arca, valamint hosszúkás, cserzett keze és vékony, csontvázszerű végtagjai
vannak, amelyek Retzsch,cccxxii Ary Scheffercccxxiii képeinek és az
őket követő színházi megjelenítéseknek köszönhetően sztereotip
maszkká váltak nálunk, és amelyeket nem haladt meg Seibertzcccxxiv a Goethe Faustjához – „a művádlit viselő báróhoz”cccxxv
– készített illusztrációiban sem. Mivel a vad ördög a néphitben
maga az ördög, tulajdonképpen Odin, így kézenfekvő az antropomorfizmus e formája. Calderón A csodatevő mágus című művében tökéletes emberi alakban jelenik meg a démon, aki Szent
Ciprián megkísértésén fáradozik. Az egyházi epikusoknál a sátán
természetesen ismét emberfeletti alakban mutatkozott be, Miltonnálcccxxvi a pokol harcos fejedelmeként, Klopstock Abbadonájában pedig melankolikus érzelmekkel felruházott démiurgoszként.
Az ördögi eme antropomorf megtestesülésétől azonban ismét meg kell különböztetni azt a formát, amelyre az ördögi úgy
tesz szert, hogy maga az ember válik ördöggé. Ez ugyan a sekélyes
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morál és az ostobán jólelkű teológia szerint egyáltalán nem lehetséges, ám igazából túl gyakran valósul meg. Bár mindez rémületes, ugyanakkor az is igaz, hogy mi, emberek fellázadhatunk saját
isteni eredetünk ellen, és telhetetlenné válhatunk az „én”-ségre
való éhezésben. Ebben nem a gonosz egyes mozzanatai – mint a
kéj, az uralomvágy és ehhez hasonlók – játszanak közre, hanem az
abszolút, tudatos önzés mélységei. Ebből a formából egyrészt a
cselekvés felé vezet az út, másrészt a sátáni széplelkűség felé. Míg
előbbinél a művészet olyan jellemeket hív létre, mint Júdást, III.
Richárdot, Marinellit, Franz Moort, Wurm titkárt, Francesco
Cencit, Vautrint, Lugartót és másokat, addig utóbbinál olyan
megtépázott lelkeket, mint Roquairolt, Manfredetcccxxvii stb. Az
előbbi cselekvő gonosztevőkben még a negatív elv bizonyos naiv
egészsége lakozik, az utóbbi elmélkedő ördögökben viszont a gonosz átalakul ocsmány bomlásba a rossz, üresen kongó irónia szofisztikus játéka révén. A sátáni blazírtság eszménye bontakozott
ki napjaink nyugtalanul eltompult, az élvezeteket kielégíthetetlenül habzsoló, megcsömörlött, előkelően cinikus és céltalanul
művelt, minden gyengeségnek engedő, könnyelműen feslett és a
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fájdalommal kokettáló emberéből. Ez az eszmény azzal az igénynyel lép fel az angol, francia és német regényekben, hogy nemesnek tekintsék, különösen azért, mert ezek a hősök rendszerint sokat utaznak, kimondottan jókat esznek és isznak, a legfinomabb
ruhákat hordják, pacsulitól illatoznak, és elegáns, világfias modorúak. Ám az efféle nemesség nem más, mint a sátáni elv antropológiai megjelenésének legújabb formája. J. Schmidt kitűnően jellemezte a Geschichte der Romantik (A romantika története) című
művében (1848, II. kötet, 385–389. o.) a meghasonlott és elnyűtt
világfájlaló egész rútságát: a „szép undort” ebben a diabolikusban, amely azért veti bele magát szándékosan a bűnökbe, hogy
aztán kiélvezze a megbánás édes borzongását. Schmidt leírta az
embergyűlöletet, a gonosznak való odaadást, melynek célja, hogy
az ember az egyetemes alávalóság zabolátlan érzésében tobzódjon, illetve a zseniális pimaszságot, amely a morált a filiszteusokra
bízza, a valóságos történelem lehetőségétől való félelmet, a hitetlenséget az élő Istenben, aki a természetben és a történelemben
tárulkozik fel. Schmidt Lovelace alakjábancccxxviii talált rá ezen esztétikai sátántánc kezdeteire.
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A diabolikus feloldódása a komikusban már eredendő ellentmondásában áll. A diabolikus arra irányuló igyekezete, hogy
rendkívüli állapotot teremtsen meg a világegyetemben, annál dőrébbnek tűnik, minél nagyobb az ilyenkor működő formális értelem és akarat. Az isteni bölcsesség és mindenhatóság fenségességével szemben az ördögi intelligencia és erő csupán porszemnyi
mindentudásnak és miniatűr teljhatalomnak bizonyul. Az eszközök, melyeket céljaira használ, végül is fordítottjuk megvalósítását
segítik. A keresztény művészet főleg ezen oldaláról ragadta meg az
ördög ábrázolását, lényegében ebből bontotta ki komikumát a
középkor. Az ördögöt és a bűnös késztetést a bolond alakjában
egyesítette, belőle született meg a későbbi bohóc, illetve ripők. Az
ördög hatalmas erőfeszítései ellenére mindenütt pórul jár, és az
okozott bonyodalmak után végül kacagunk rajta. Mondáiban a
nép szegény és ostoba, ugyanakkor jókedélyű ördögként jeleníti
meg. Ben Jonson The Devil is an Ass (Az ördög egy szamár; németül Baudissincccxxix fordításában a Ben Jonson und seine Schule
[Ben Jonson és iskolája] című kötetben) című színdarabjában az
ördögöt minden ember rászedi, és végül börtönbe is vetik, ahon-
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nan aztán a Sátánnak kell kiszabadítania. Sőt, az angol puppetshowbancccxxx Punch befejezésül még agyon is üti az ördögöt, és azt
énekli közben:
Juhé! Elmúlt a gond,
Mert maga az ördög holt!cccxxxi

A középkorban annak az ördögnek az alakja adott felhatalmazást
a különben tiltott kritikára, akinek hatalmát a keresztény hit
dönthette meg. Később ezt a komikumot éppúgy konkrét emberi egyéniségekbe kellett bújtatni, mint a gonosz vészjósló oldalát valóságos emberekbe. Ezért aztán az ördög fokozatosan feleslegessé vált a művészetben. A komikumban szintén olyan allegorikus szereplővé töpörödött össze, aki csupán barokk és burleszk
kompozíciókban engedett meg bizonyos költőiséget, mint ahogyan például Grabbecccxxxii egyik komédiájában az ördög nagyanyja azzal az ötlettel áll elő, hogy a poklot fel kell sikálni. Az úrfit
addig is felküldi a föld felszínére – ám ott hideg van, így a pokol
melegétől elkényeztetett ördög megdermed, és ebben az állapotban marad az útszélen. Egy igencsak felvilágosult falusi tanító, aki
már rég emancipálódott az ördögbe vetett hittől, megtalálja, cu-
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riosum naturaenakcccxxxiii tartja, és hazaviszi, roppant megörülve
egy ilyen ritkaságnak. Ám otthon az ördög kiolvad, ami aztán nagyon mulattató helyzeteket teremt. A párizsiak is kecsesen, roppant kedves rajzokká tudták formálni az ördögi elemeket; ezek
voltak az úgynevezett diablerie-k,cccxxxiv az ombres chinoisescccxxxv stílusában rajzolt fantasztikus árnyképek. Szintén ezek alkotják a
Brueghel- és Callot–Hoffmann-féle torzképsorozatok mellékágát, amelyet egykor a franciák önfejűen igazi romantikának véltek. Az ördög eme rövid esztétikai fenomenológiájának lezárásául
Nicolette-nekcccxxxvi azt a diablerie-jét kívánjuk leírni, amely nekünk, németeknek is hozzáférhetővé vált Lewaldcccxxxvii Europájában (1836/I., az első füzet melléklete). Egy ragyogó ünnepi bálon
találjuk magunkat, amely a legkülönfélébb attitűdökbencccxxxviii
mutat be szerelmespárokat. A táncosok színes kavalkádjában hirtelen megjelenik három borzasztó ördög, akik egymás nyakában
ülnek, és verklin, kürtön, török darbukán és triangulumon ocsmány koncertre zendítenek. Nyomukban egy mulatságos nőalak,
kezében nagy harangokkal. Őt egy ördög követi, aki konyhai villával és láncokkal veri az ütemet; ezt a zenekart erősítik a többiek,
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akik üstön dobolnak, cintányér helyett serpenyőket használnak,
és tölcséreken trombitálnak. Három féktelen, vad boszorkány
nem éppen kellemetlen külsővel hahotázás közepette vonszol be
a terembe egy undok, üvöltve ellenkező ördögöt. Teste köré kötelet csavartak, amelyet éppen alaposan megfeszítenek. Alighogy
elérik a terem közepét, az összes nő odatolakszik, hogy arra kérjék,
kezelje őket a megfiatalítás jótékony gyógymódjával. Az ördög
egybegyűjti az asszonyokat, egy kasba zárja őket, és a terem közepére helyez egy kolosszális méretű mozsarat, amelyből cső vezet
egy előtte fekvő edénybe. Aztán az egyik ördög beledobálja a mozsárba az asszonyokat, amelyben bősz gúnykacaj közepette a förtelmes ősördög összetöri őket. – Mindezt álarcos felvonulás követi, ahogyan azt csak a legzabolátlanabb fantázia ötölheti ki. Elsőként egy ördög gólyalábon, majd egy kínai, aki dohányfüstöt
fújva vonul be egy törpecsontvázon; egy amazon gólyalábakon
járó struccon; egy filigrán szolgálólányka ördögöt cipelve a hátán;
egy idős, tiszteletreméltó úr parapléval és párbajtőrrel, igazi eleganciával ügetve egy búbos bankán, végül pedig madár-, majomés kutyaördögök, csontvázak, tüzet csiholó ördögök és légies ala-
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kok hosszú sora. Eme eszeveszett lidércnyomás kellős közepén
megjelenik egy kövér Belzebub csészével a kezében, majd egy
hulla óriási, lovaglócsizmás csontváza cövekel le előtte pezsgősüveget tartva. A parafadugó kilő, és legyek, skorpiók, kígyók, ördögfiókák, poloskák, bolhák bugyognak ki a palackból, hogy aztán az előkészített csészébe ömöljenek. Végül pedig belép egy szilfid, és elbűvölő szólót táncol. Hirtelen azonban egy ördög ugrik
elő ostorral. A szilfid elveszti szárnyait, s helyettük karokat kap.
Csattan az ostor, és a táncosnő kénytelen tótágast állni, kézen
járni, és így táncolni. Mindenütt hasonló szilfidek lebegnek a levegőben, pokoli fújtatóktól és az ördögök leheletétől hajtva, a légies alakokat hol a párbajtőr hegyén lebegve, hol karikákon át ugrándozva láthatjuk, míg végül az ördögök pikkelyes sárkánykísértetekre pattannak, amelyek karmaikkal megragadják a táncosokat, és tovaszállnak velük:
„– Jaj, ez a szépség sorsa itt a földön!”cccxxxix
C. A karikatúra
A szép fenségesként, tetszetősként vagy olyan abszolútumként jelenik meg, amely a fenséges és a tetszetős ellentétét tökéletes har-
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móniában békíti ki magában. A fenségesnél kevésbé transzcendentális módon és a tetszetősnél kevésbé megközelíthetően válik
az előbbi végtelensége méltósággá, az utóbbi végessége pedig kecsességgé. A méltóság azonban kecses is lehet, ahogy a kecsesség
is lehet méltóságos. A származékként értett rút fogalma a szép fogalmától függ. A fenségest közönségessé alakítja, a tetszetőst viszszássá, az abszolút szépet pedig karikatúrává, amelyben a méltóság fellengzősséggé, a báj pedig kokettálássá válik. A karikatúra
ebben a tekintetben a rút megformálásának csúcsa, ám épp ezért
– az általa eltorzított pozitív ellenképbe történő, sajátos belevetülése révén – komikumba fordulhat át. Feltártuk már azokat a
pontokat, amelyeken a rút minduntalan nevetségessé válhat. A
formátlan és a helytelen, a közönséges és a visszás – ha megsemmisíti önmagát – egy látszólag lehetetlen valóságot és ezáltal komikumot hozhat létre. Mindezen meghatározások a karikatúra
felé mutatnak, mert formátlan és helytelen, közönséges és visszás
lesz, amikor e fogalmak bejárják különböző fokozataikat. A karikatúra e fogalmak kaméleonszerű átfordításainak és összekapcsolásának kimeríthetetlen tárházával rendelkezik. Kicsinyes nagy-
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ság, gyengécske erő, brutális fejedelmiség, fenséges semmisség, otromba finomság, finom nyerseség, értelmes értelmetlenség, üres
telítettség és ezernyi ilyen ellentmondás lehetséges.
Ebben az összefüggésben közvetett módon már fentebb is
tárgyaltuk a karikatúra fogalmát. Ám pontosabban meghatározva e fogalom abban rejlik, hogy a formátlanságig eltúlozzák az
alak egy adott mozzanatát. Csakhogy korlátoznunk kell ezt a definíciót, még ha általában helyénvaló is. A túlzásnak ugyanis határai vannak. Önmagában véve a túlzás valamilyen, bizonyos
mennyiségként értett minőség mennyiségi, megsokszorozó vagy
csökkentő változtatása; olyan változtatás, amely a minőség lényegéhez kapcsolódik. A végtelen megsokszorozás vagy csökkentés
értelmében vett, mértéktelen változtatás elsőként a mennyiség
minőségének megsemmisítését érinti, mert a minőség és a menynyiség közt benső kapcsolat áll fönn. A minőség maga a mennyiség határa. Ezért találjuk nevetségesnek, ha egy – a maga egyszerűségében vett – minőségtől elvárják, hogy legyen középfoka. Relatíve bár magában foglalhat különböző fokozatokat, de abszolút
módon csak egy lehet. Az arany nem lehet aranyabb, a márvány
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nem lehet márványabb, a mindentudás nem lehet mindentudóbb, egy háromszög nem lehet háromszögletűbb stb. Egy hobbivadász elmegy egy szatócshoz, hogy sörétet vegyen. A kereskedő különböző fajtákat ajánl neki, amelyek közül az egyik jóval
drágább, de jobb is, mint a többi. Az efféle fokozati különbség itt
lehetséges. Ha azonban a kereskedő úgy ajánl egy bizonyos sörétfajtát, hogy az holtabbá lövi az állatot, mint a többi, úgy ez a középfok nevetséges lesz, mert semmilyen holt nem lehet a holtnál
holtabb. Csakhogy a pontos körülményektől is függ, hogy egészen más fény vetüljön erre a nevetséges középfokra. Ha az oroszoknál, akiknél eltörölték a halálbüntetést, néhány ezer botütésre ítélnek valakit, és a katonák végül csak egy hullát ütlegelnek, akit hullaszállító szekéren tolnak át a katonák sorai között,
úgy bizonyosan nem nevetséges egy holt ember efféle halálra verése, amelyet csak a büntetés maradéktalan végrehajtása miatt végeznek el. A felnagyításként vagy erősítésként, kicsinyítésként
vagy gyengítésként értett túlzás még egyáltalán nem karikatúra.
A testi erő atlétikai erősítése éppoly kevéssé jelent torzítást, mint
egy haldokló ember elillanó ereje. A Rotschildékéhoz hasonló
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nagyságú vagyon éppoly kevéssé karikatúra, mint egy nagy adósságteher. Swift brobdignaci óriásai és liliputi törpéi fantasztikus
teremtmények, de nem karikatúrák. A beteg emberi szervezet túlzottan működtet egy legyengült szervet, a szenvedélyes ember túlzásba viszi vonzalma tárgyához fűződő érzéseit, a feslett ember
pedig eltúlozza egy rossz, megvetendő szokástól való függőségét.
Ám senki sem nevezheti a tüdővészt a soványság eltorzításának, a
patrióta önfeláldozást a hazaszeretet eltorzításának, a pazarlást az
adakozókedv eltorzításának. Önmagában véve a túlzás fogalma
túlságosan meghatározatlan, viszonylagos fogalom. Ha megelégednénk ennyivel, szükségképp karikatúra lenne az árvíz, az orkán, a tűzvész, a járvány és sok más dolog. Tehát ahhoz, hogy a
karikatúra fogalmát meghatározhassuk, a túlzás fogalmát ki kell
egészítenünk egy másikkal, nevezetesen azon torz arányok fogalmával, amelyek az alak egy bizonyos mozzanata és az alak totalitása között állnak fenn, vagyis amikor az alak fogalma által megkívánt egység megbomlik. Ha ugyanis az alak egésze arányosan,
valamennyi részét érintve válna nagyobbá vagy kisebbé, akkor
maguk az arányok azonosak maradnának, következésképp – mi-
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ként a swifti figurák esetében – nem jönne létre tulajdonképpeni
rútság. Ha azonban egy részlet úgy különül el az egységtől, hogy
megszünteti a normális aránylást, akkor – mivel az arányosság
megőrződik a többi részletben – az egész eltolódik és elferdül, ami
rút. Az aránytalanság mindig arra sarkall, hogy az arányos alakot
keressük. Egy arcrészlet nagyságát akaratlanul is összevetjük az arc
többi részével, és úgy ítélhetünk, hogy nem volna szabad ilyen
nagynak lennie. Ugyanakkor e részlet nem csupán önmagától lesz
karikatúra, hanem az arc egészétől is; Grandville roppant mulattató módon rajzolta meg a Petite misères de la vie humaine (Az
emberi élet apró bajai) című művében egy ilyesféle nagyorrú ember társadalmi botladozásait. – A túlzás szükségszerűen vezet
aránytalansághoz. Ám itt is kénytelenek vagyunk korlátozásokat
foganatosítani. Egy pusztán torz arány ugyanis egyszerű rútságot
eredményezhet, amelyet még korántsem nevezhetünk karikatúrának. Ebben az esetben ugyanis mindaz, ami közönséges és visszás,
igényt tarthatna erre az elnevezésre, hiszen általánosságban a szép
torzításáról van szó. Az, hogy a hétköznapi életben így beszélünk,
és az egyszerűen rútat is karikatúrának bélyegezzük, még nem ok
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arra, hogy a tudományban ne folyamodjunk szigorúbb fogalmisághoz. Itt ugyanis csakis azt a torz formát nevezhetjük karikatúrának, amely belevetíti magát egy bizonyos pozitív ellentétbe, és
rúttá torzítja önnön formáit. Ám nem elégséges egyetlen anomália, szabálytalanság, torz kapcsolat megléte, sokkal inkább arra
van szükség, hogy az alakot eltorzító, dinamikusan ható túlzás kihasson az alak totalitására. Az alak szervezetlenné válásának szervesen kell végbemennie.
Ebben a fogalomban rejlik a karikatúra megteremtésének
titka. Diszharmonikus mivoltában is létrejön bizonyos harmónia,
mert az egész egyik mozzanatát egy hamis törekvés tünteti ki.
Egyetlen pont – úgymond – eltolódott irányultsága áthatja a
többi részt is. Létrejön az a hamis súlypont, amely felé elkezd gravitálni az alak összes része, és ekképp többé-kevésbé átfogóan torzul az egész. A deformáció ilyetén, fordított irányban ténykedő,
belső ereje nem pusztán valamilyen egyes, különösen feltűnő rútságot hív életre, hanem – mivel abnormálisan ferdít – áthatja az
egészet. Általában véve a torzulás két fajtáját ismerhetjük fel: a bitorlást és a lefokozást. Az előbbi magasabb rendű formába emel
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valamit, mint ami e dolog lényege szerint a dolog sajátja lehetne;
az utóbbi pedig alacsonyabb rendű formába fokoz le valamit,
mint ami e dolog lényege szerint a dolog sajátja lehetne. A bitorlás
felemeli a létezőt abba az ellentmondásba, mely szerint e létező
többnek akar látszani, mint amennyit tulajdonképpeni léte megenged. Ekképp olyan lényeggel ruházza fel a dolgot, amely eredendően nem a dolog sajátja. A lefokozás pedig abba az ellentmondásba taszítja a létezőt, mely szerint olyan szférának lehet a része,
amelyet – primitív álláspontja tekintetében – már maga mögött
hagyott. A bitorlás és a lefokozás tehát nem azonos a hatványozással vagy a gyökvonással. A hatványozás normális fokozás. A
Gregorius című középkori monda például, amelyet Hartmann
von Auecccxl ültetett át német nyelvre, és ma is népszerű olvasmány, az ókori Oidipusz-monda keresztény hatványozása, nem
pedig e monda karikírozása. És hasonlóképp az a mód, ahogy Euripidész feldolgozta az Oreszteia és az Oidipusz-mítosz anyagát –
vagyis egyfelől az Aiszkhülosz-féle, másfelől pedig a Szophoklészféle változattal szembeszegülve –, egyáltalán nem karikírozása
ezeknek a variánsoknak, hanem költői gyökvonás. Szükség van te-
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hát egy további meghatározásra, amelynek köszönhetően karikatúrává válhat a felemelő vagy lealacsonyító deformálás; a torzításra nem más sarkall, mint a meghatározott összehasonlítás. A
rútnak valamennyi, reflexiós fogalomként értett meghatározása
magában foglalja az összehasonlítást a szépnek azon pozitív fogalmaival, amelyeket a rút meghatározásai negatív módon tételeznek. A kicsiny a nagyban, a gyenge az erősben, az alacsony rendű
a fejedelmiben, az otromba a formásban, a holt és üres a játékosban, a visszataszító a vonzóban leli meg azt a mértéket, amelyben
tükröződik. Ám a karikatúra mértéke nem csupán valamilyen általános fogalomban rejlik, hanem megköveteli, hogy olyan, már
individualizált fogalomhoz kapcsolódjék meghatározott módon,
amelynek bár roppant általános és átfogó a jelentése, mégis túllép
a puszta fogalmiság szféráján. A család, az állam, a tánc, a festészet, a kapzsiság stb. általános fogalma nem karikírozható. Ahhoz, hogy az őskép torzítottan felismerhető legyen a torzképben,
legalább annak az individualizálásnak meg kell jelennie a fogalom
és a torzítás között, amelyet Kant A tiszta ész kritikájában sémának nevezett.cccxli Az őskép nem maradhat pusztán absztrakt foga-
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lom, hanem rendelkeznie kell valamilyen egyéni alakkal. Az, amit
a torzkép ősképének nevezünk itt, nem kizárólag eszményi értelmében, hanem általában a pozitív háttér értelmében veendő,
mert teljesen empirikus jelenségről is szó lehet. Arisztophanész A
felhők című drámájában ostorozza a rossz filozofálást, az álokoskodást, az igaztalanul használt logoszt, és Szókratész alakjával
szemlélteti a filozófus torzképét. Ez a Szókratész, aki kabátokat
lopkod a palaisztrán,cccxlii aki kiszámolja a bolha ugrótávolságát,
aki a görbe vonal kiegyenesítésének tanát fejtegeti, aki bölcseldéjében – hogy közelebb legyen az éghez – egy tyúkkosáron üldögél, és aki tanítványait az orruknál fogva vezeti, természetesen
nem ugyanaz a Szókratész, akivel Arisztophanész lelkesítő lakomákat ült. Ám bizonyos szempontból mégiscsak ugyanarról a
Szókratészről van szó, hiszen Arisztophanész Szókratészről mintázta az alakot, a meztelen lábat, a botot és a szakállt, a dialektikus
gondolkodásmódot, és ezáltal igazi karikatúrát alkotott. A filozófia maga nem karikírozható, ám egy filozófus nagyon is, hiszen
a filozófiának a közönség körében legismertebb, legáltalánosabb
és legpontosabb megjelenési formája nem más, mint a filozófus a
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maga dogmáival, módszereivel, életmódjával; így karikírozza Palissot a Les Philosophes (A filozófusok) cccxliii című művében Rousseau természeti evangéliumát, Gruppe pedig a Die Winde (A szelek)cccxliv című művében Hegel katedrastílusát. Arisztophanész
számára Szókratész volt a séma, a költői individualizáláshoz vezető átmenet. Szókratész kellőképp filozófus és nagyvárosi ember
volt ahhoz, hogy részt vegyen A felhők előadásán, mi több, felálljon a színházban, hogy a közönséget segítse az összehasonlításban. Ha Arisztophanész mindössze egy absztrakt szofistát ábrázolt volna, az alakból hiányzott volna az egyéni vonások mélysége.
Mindazonáltal már most kénytelenek vagyunk beismerni,
hogy különbség van azon karikatúrák közt, amelyek a valódi jelenségek világába tartoznak, és azok közt, amelyek a művészet világának részei. A valódi karikatúra a jelenség és a lényeg ellentmondását ábrázolja – a bitorlás vagy a lefokozás eszközével. Az
efféle karikatúra azonban roppant önkéntelen. Az ipari lovagok,
a koravén gyerekek, a tudományosság pedáns képviselői, az álfilozófusok, az állam és az egyház álreformátorai, az álzsenik, az
erőltetetten kedves szépségek, az örökké tizennyolc éves öregasz-
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szonyok, a túlságosan műveltek stb., akiket a kultúrák hanyatlása
teremt meg, illetve azok a művek, amelyek fogalmuk ellentmondásosságát valósítják meg, vagyis mindezen létezők vitathatatlanul karikatúrák. Ám empirikus létezőkként oly erősen összefonódnak a valósággal, hogy számos további, szerfelett tiszteletreméltó kapcsolódást is magukban foglalnak. Ezért meg kell különböztetni tőlük a művészeti alkotásként értett esztétikai karikatúrát, amely mentes az empirikus lét véletlenjeitől, és világosan kidomborítja a célul kitűzött egyoldalúságot. Ennélfogva a művészet álláspontja, amikor karikatúrát hoz létre, szatirikus.
Következésképp a szatíra fogalmához tartozó fogalmak összessége egyúttal a karikatúrához is tartozik. Egy hangnem módosulásai, amelyek lehetségesek a szatírában, ugyanígy lehetségesek a
karikatúrában. A karikatúra lehet derűs és borús, fenséges és alantas, csípős és engedékeny, durva és finom, otromba és vicces.
Ugyanakkor téves az az elképzelés, hogy a karikatúra csak festészeti művekre korlátozódik – ebbe a tévedésbe esik Paulin Paris is
a Musée de la Caricature en France (A franciaországi karikatúra
múzeuma) bevezetőjében, amikor az első oldalon a következőket
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állítja: „La caricature est, dans son acception laplus étendue, l’art
de donner à l’imitation de la nature et à l’expression des sentiments et des habitudes le caractère de la satire. Cet art ne doit pas
être de beaucoup postérieur à l’invention de la peinture. Dès
qu’on a compris l’ideal das ses rapport avec la laideur physique et
morale. Cependant le mot caricature, d’origine italienne, est d’un
Français assez nouveau. Admis, depuis le seizième siècle, dans la
langue des arts, c’est de nos jours seulement qu’il est devenu académique et qu’à ce tître on l’a vu prendre rang parmi les expressions ordinaires de la conversation.”cccxlv A festészetre történő leszűkítésnek azonban maga Paris is ténylegesen ellentmond, amikor szatirikus írásokként beszél a Le pèlerinage de la vie humaine
(Az emberi élet zarándoklása) és a La danse Macabre (A haláltánc) című művekről, melyek anyagát a miniatúrafestők arra
használták, hogy a kéziratokat képekkel illusztrálják. A festészethez hasonlóan a költészet is képes karikírozni, sőt – ábrázolóeszközeinek magasabb rendű szellemisége révén – jóval szélesebb
körben teheti ezt. C. F. Flögelcccxlvi Die Geschichte der komischen
Literatur (A komikus irodalom története, 1784) című, négykö-

586

tetes műve főként a szatirikus költészet és ekképp a költői karikatúra történetével foglalkozik. Ám ami a „karikatúra” szót illeti,
úgy azt mi, németek bizonyára francia közvetítéssel vettük át az
olaszból. A kifejezés az olaszban a caricare szóból eredeztethető,
amely azt jelenti, hogy valamit túlterhelünk; a franciáknál a karikatúrára használatos még a charge hasonló értelmű szava. Nálunk, németeknél korábban az Afterbildniscccxlvii helyettesítette a
„karikatúra” szót. A festők körében jóval Hogarth előtt Leonardo da Vinci már sajátos módon felfigyelt a karikírozás eszközeként értett rútra; vonatkozó rajzai, amelyek többnyire tanulmányfejek, a Caylus-féle kiadás óta többször megjelentek.
A természetről csak nem tulajdonképpeni értelemben állíthatjuk, hogy karikatúrákat hoz létre. Korábban már láthattuk,
hogy ha a természet valósága nem tesz eleget fogalmának, akkor
abból megszülethet a rút csakúgy, mint bizonyos körülmények
között a komikus. Az igazi karikatúra azonban előfeltételezi azt a
lehetőséget, hogy az eltorzult alak visszavezethető legyen a szabadságra. A majmot az ember torzképének nevezzük, bár jól tudjuk, hogy ezt csak viccből mondhatjuk. A majom nem egy rút,
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elfajzott ember, és lehetetlenség szatírát írni róla, mert nem lehet
más, mint ami, és nem követelhetjük meg tőle, hogy legyen kevésbé majom, és legyen inkább ember. Ugyanakkor a szatíra majommá fokozhat le egy elcsúfult embert, mert az ilyen ember –
önnön fogalmával ellentétesen – saját magát alacsonyítja le. Egy
kreténről már jogosabban állíthatjuk, hogy az ember karikatúrája, mert bár lényege szerint ember, de megjelenésében állatiassá
süllyedt, miközben a majom – a formája tekintetében – közelít az
emberhez, ám lényege szerint különböző marad. Ahol egyes állatok esetében úgy tűnik, hogy típusukat teljes mértékben eltorzítják, ott rendszerint közrejátszik az a kényszer, amelyet az ember
alkalmaz velük szemben, és amely megszüntet mindenféle esztétikai szabadságot. Amikor egy állatkiállításon disznókat vagy a
párizsi mardi gras-ncccxlviii ökröket látunk, amelyek belefulladnak
saját hájukba, akkor az efféle zsírtömegeket csak rútnak, esetleg
komikusnak találhatjuk, de szó sem lehet tulajdonképpeni karikatúrákról. Egy ló, amely egykor vidáman nyihogva üdvözölte a
katonai ezred fúvósainak harsonáit, most viszont kivénhedt gebeként kénytelen végighúzni a szemeteskocsit az utcákon, szomorú
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látvány. Egy öleb, amely otthon tobzódva elhízott és szemtelen
lesz, és a hölgyek simogatásától elveszti kutyatermészetét, visszataszító, természetellenes állatként jelenik meg számunkra, de csak
nem tulajdonképpeni értelemben nevezhető karikatúrának.
A művészet viszont igenis előszeretettel használja az állatvilágot arra, hogy travesztáló vagy parodizáló karikírozással fejezze ki az emberi szatírát. A szatíra úgy gúnyolja ki a magában
véve semmist, hogy ezt a semmist túlozza el; ennek következtében
a semmis tehetetlensége lelepleződik, és átfordul nevetségesbe. Az
állat alkalmas arra, hogy bizonyos egyoldalúságokat vagy bűnös
késztetéseket meglehetős biztossággal jelenítsen meg. Az állattal
vont analógia kevésbé megfelelően tudja kifejezni az ember magasabb rendű, nemesebb tulajdonságait, mint a korlátolt, önző
egoizmus jegyeit. Mindazonáltal az állatok birodalma elég nagy
és sokszínű ahhoz, hogy jó tulajdonságok és erények is megjelenhessenek annak érdekében, hogy megrajzolható legyen az emberi
működés nagyjából teljes ellenképe. A Közel-Kelet, az ókor, a középkor, a modern kor egyaránt kedvelte e kép állatmaszkokban
történő tükröztetését. A homéroszi énekesek Békaegérharca az
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egyik legrégibb és legtalálóbb költemény ezen a téren. Az ókori
vígjátékok kórusai is használták e maszkokat, amint Arisztophanész Darazsai és Békái is mutatják. A pompeji falfestmények apró
zsánerképei között számos groteszk, a szatírába hajló állatjelenetet találunk. Egy búbos banka egy kétkerekűn kocsikázik, amelyet tengelicék, lepkék, griffmadarak húznak. Egy kacsa egy edény
felé tart, hogy igyon belőle, de egy üvegbúra megakadályozza, s
így csalódottan álldogál alatta stb. Pompás kép az a nagyon találó
ábrázolás, amely a jámbor Aineiaszt gúnyolja, amint apjával,
Ankhiszésszel a vállán és Aszkanioszt kézenfogva elhagyja a lángoló Trója romjait. Aineiasz és Aszkaniosz kutyafejű majomként,
Ankhiszész pedig öreg medveként jelenik meg. Utóbbi a hazát
védő istenek helyett egy kockajátékot menekít ki a lángokból.
Raoul Rochette-nek a Musée secret de Pompéi (Pompeji titkos
múzeuma)cccxlix című mű 223–226. oldalán adott értelmezése,
mely szerint a kép a császári család és mellesleg Vergilius szatirikus
karikatúrája lenne, nézetünk szerint túl messzire megy. Nem
lenne elég, hogy pius Aeneas már akkor gúny tárgyává vált, amikor az ókoriak még isteneiket sem kímélték az efféle képeken? A
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középkori templomi szobrászatnak egy sor hasonló, zsidókat és
papokat gúnyoló torz pofát köszönhetünk. A költészet olyan
egyetemes képpé sűrítette össze a világ menetének – az állatforma
segítségével történő – parodizálását a farkasról és a rókáról szóló
állatmesékben, amelyet napjainkban a zseniális Kaulbach cccl művészete nemcsak festészetileg illusztrál, hanem intenzíven tovább
is költ. Az állatokat egyszerre természethűen és emberileg igaz
módon rajzolja meg, és eközben olyan csodalatraméltó humort
fejleszt ki, amely önálló alkotások sajátja. Mily pompás az a nagy
bankett, amelyen az elefánt egy üveg pezsgőt dönt magába! Mily
pompás a királyi családot ábrázoló csendélet, amelyen az oroszlánanya az ágyat nyomja, miközben Nobel király szemüveggel az
orrán aggódva fel-alá járkál, a trónörökös pedig az éjjeliedényen
gubbaszt! A franciáknál Grandville alkotott egészen rendkívülit
ebben a műfajban, amikor politikus állatait és Lafontaine cccli Meséihez készített illusztrációit megrajzolta. Utánozhatatlan művésziséggel olvasztotta egybe az állatformával az emberi alakot és ruhaviseletet. Megfestett például két kakast, akik földművesekként

591

egymásnak esnek, de mégiscsak kakasok maradnak azáltal, hogy
kakasfejet tesz a nyakukra, és sarkantyút köt a sarkukra.
A parodisztikus karikírozás egy másik, nem kevésbé hatékony eszköze mindig is a báb volt, amiről Charles Magninccclii
meggyőzően számolt be az 1852-ben Párizsban megjelentett Histoire des Marionettes en Europe depuis l’antique jusqu’à nos jours
(A bábok története Európában az ókortól napjainkig) című művében. A St. Germainben és St. Laurent-ben megrendezett vásári
színielőadásokon, amelyeknek krónikáját Magnin a 152–169. oldalakon foglalja össze, a bábok nemcsak az Oreszteiához vagy a
Meropéhoz hasonló nemesi tragédiákat parodizálták, hanem
olyan nemesi vígjátékokat is, mint amilyen Molière Botcsinálta
doktora.
A paródia és a travesztia között az a különbség, hogy a paródia csak az általánost, míg a travesztia a különöst is kifordítja.
Ezért a travesztia mindig paródia is, míg a paródia nem travesztia.
Shakespeare Troilus és Cressidája az Iliász hőseit parodizálja, de
nem travesztálja. A nemes hercegek érzéki, brutális álharcosokként jelennek meg, Helena és Cressida pedig ledér, kétszínű szaj-
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hákként. A lerongyolódott, zsémbes Therszitész játssza a vicces
kórust, amelyben szatirikus megjegyzéseivel kíséri a híres hősök
bárgyú cselekedeteit. Shakespeare a Homérosznál jellegzetesnek
számító vonásokat eltúlozta, és ekként túlrajzolva a szerepeket nevetségessé tette a hősi pátoszt. Ajax büszkélkedése, Agamemnón
uralkodhatnékja, Menelaosz felszarvazása, Akhilleusz Patroklosz
iránt táplált baráti érzései, Diomedész lovagi kalandorsága a leghiúbb frázisokban pukkan szét – a viszonyok erkölcstelenségét kíméletlenül leleplezve. Az effajta karikírozás parodizálás. A travesztáló karikírozás azonban a tartalom legapróbb részleteibe is
behatol, hogy kiforgassa őket; példa erre az, ahogy Scarron és
Blumauercccliii járt el Vergilius Aeneisével vagy Philipon és
Huartcccliv a Sue Bolygó zsidójával. Kilenc könyvecskében foglalták
össze a sokrétű regényt úgy, hogy a lényeget lépésről lépésre újra
elmesélik, de közben a kompozíció valamennyi hibáját felfedik,
az összes ellentmondást és valószerűtlenséget leleplezik, és eltúlozva a szereplőkben rejlő rútat mulatságosan rámutatnak e rútra.
Morockot, az idomárt, Dagobert-t, az öreg katonát, az éteri Adrienne de Cardoville-t, a púpos Mayeux-t, Jalmát, az indiai herce-
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get és különösen a brutálisan energikus, mindenkit becsapó jezsuitát, Rodint a legvisszataszítóbban és legnevetségesebben eltorzult pofákká formálják át Philipon rajzai. Ez is paródia, de travesztáló.93
Úgy tűnik, hogy ami a torz pofa fogalmát illeti, azt Kant
túlságosan tágan értelmezte a Megfigyelések a szép és a fenséges érzéséről című írásában, amikor így fogalmazott:
A rémítő fenséges tulajdonsága, ha teljességgel mesterkéltté válik, kalandos. A
mesterkélt dolgok, amennyiben a fenségest célozzák – még ha kevéssé vagy egyáltalán nem is hajaznak arra –, torzképek. […] Megpróbálom példákkal érthetőbbé tenni az emberi gyengeségek e csodálatos vázlatát; hiszen akinek nem áll
rendelkezésére Hogarth vájóvésője, annak leírással kell pótolnia mindazt, ami
a rajzolat kifejezőerejéből hibádzik. Merészen szembeszállni a veszélyekkel saját
igazunkért vagy a haza és barátaink jogaiért fenséges. A keresztes hadjáratok, a
régi lovagság kalandosak voltak; a párbaj, a hajdani lovagok becsületéről alkotott fonák elképzeléseinek nyomorúságos maradványa torzszülemény. A komor visszavonulás a világ zajától, ha őszinte undor vezérli, nemes. A régi remeték magányos áhítata kalandos volt. A kolostorok és más hasonló kripták, melyek arra szolgálnak, hogy élő szenteket zárjanak magukba, torzszülemények.
Szenvedélyeink megzabolázása alapelvek által fenséges. Az önsanyargatások, fogadalmak és egyéb szerzetesi erények inkább csak torzszülemények. Ugyanez áll
A paródia és a travesztia fogalmaival az esztétáknak hasonló sorsa van, mint
a logika kutatóinak az indukció és az analógia fogalmaival. Amit az egyik paródiának nevez, azt a másik travesztiának, és fordítva. A travesztiánál megmarad az az alapvető meghatározás, hogy egyúttal paródia is, ám nem pusztán
általában véve, hanem – mint neve is mutatja – ugyanazt a tartalmat egy másik
formába öltözteti, ezzel viszont éppen másnak minősíti. Egy paródia lehet komoly is, míg egy travesztia mindig nevetséges.
93
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a szent csontokra, a szent keresztfára és minden hasonló limlomra, beleértve a
nagy tibeti láma székletét is. A szellemesség és a finom érzés művei közül Vergilius és Klopstock epikus költeményeire a nemes, Homérosz és Milton eposzaira a kalandos jelző illik. Ovidius Átváltozásai torzképek, az esztelen francia
tündérmesék a legnyomorúságosabb torzszülemények, melyeket valaha kiagyaltak. Az anakreóni versek általában nagyon közel állnak az idétlenhez. ccclv

Ez az értelmezés, amely szerint a torz pofa valami nem természetes, de vélhetően – különösen morális szempontból – fenséges,
bizonyosan túllépi a fogalom esztétikai meghatározásának kereteit. Ha Kantból indulunk ki, úgy nem sok választ el minket attól,
hogy mindenféle fantasztikumot torz pofának lássunk. Mi azonban részben ezzel a névvel jelölnénk azokat a torzulásokat, amelyek az idomtalanba hajlanak, és részben azokat, amelyek visszásan rúttá csúfítják az önmagukban véve szabályos vagy nemes alakokat. Elsőként említett formájában a torz pofa roppant komikus
lehet, mint például Töpfferccclvi zseniális rajzain vagy Jean Paul némely alakja esetében; másik formájában – további kapcsolódások
létrehozása érdekében – nevetésre, de legalábbis mosolyra késztethet minket, csakhogy ez olyan kellemetlen mellékízzel jár,
hogy nem tudunk tetszéssel elidőzni az ilyesfajta alakoknál, és sietünk is tovább a következőhöz. Goethe is erről írt egy párbeszé-
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des novellájában, A jó asszonyokban (a [német] összkiadás 15. kötetének 263. sk. oldalain), amelyben egy társaság vitatkozik a rút
ellen és mellett szóló érvekről. A fantázia és a vicc jobban megtalálja a számítását, ha nem a széppel, hanem a rúttal foglalkozik. A
rútból sok mindent ki lehet hozni, a szépből viszont semmit. Persze a szép képes arra, hogy valamivé tegyen minket, míg a rút megsemmisít, és a karikatúrák olyan kitörölhetetlen nyomot hagynak
bennünk, amely szerfelett visszataszító. A novella egyik szereplője
így szól:
Seyton: Miért legyenek a képek jobbak, mint mi magunk? A mi szellemünknek
is, úgy látszik, két oldala van, amelyek egymás nélkül nem állhatnak meg. Fény
és sötétség, jó és rossz, magas és mély, nemes és alávaló és még sok más ellentét
adja, úgy látszik, csak különböző összetételben az emberi természet alkotó részeit; s hogy vegyem rossz néven a festőtől, aki az angyalt fehérnek, ragyogónak
és szépnek festette, ha eszébe jut, hogy ördögöt fessen, feketére, sötétre és
rútra?
Amália: Ez ellen nem szólhatnék, hacsak az elrútítás művészetének kedvelői
nem vonnák azt is hatáskörükbe, ami más régiókba tartozik.
Seyton: Ezt, úgy gondolom, egészen jogosan cselekszik. Hiszen a szépítés művészetének kedvelői is magukhoz vonják azt, ami alig tartozhatik hozzájuk.
Amália: S még sem fogom a torzítóknak soha megbocsátani, hogy kiváló emberek képét oly gyalázatosan elferdítik előttem. Például tehetek bármit, a nagy
Pitt-et már csak piszeorru seprűnyélnek és az oly sok tekintetben kiváló Foxot
agyontömött disznónak tudom elképzelni.
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Henriette: Épen ezt mondtam én. Minden ily torzkép eltörülhetetlenül bevésődik az emberbe és én nem tagadom, hogy gondolatban néha azzal mulatok,
hogy ezeket a kísérteteket felidézem és még jobban eltorzítom.ccclvii

Ha a karikatúra a túlterhelésnek köszönhetően jön létre, úgy a
torz pofát a karikatúra szélsőséges formájának tekinthetjük,
amelyben a túlzás is eltúlzott lesz, s ezáltal idomtalanná, homályossá válik – a Goethe művéből utóbb idézett sorok helyesen írják le ezt az átmenetet. A torz pofa mindenképp rút, ám ha bizarr
és groteszk módon ábrázolják, kitűnő eszköze lehet a komikumnak. Mily gazdag Shakespeare ilyesfajta ábrázolatokban!
A IV. Henrikben és A windsori víg nőkben Nym káplár,
Bardolph, Vászon Dorottya, Ferde és az újoncok, vagy A két veronai nemesben a szolga, Dárdás, A lóvátett lovagokban Sir Nathaniel, Gyüge és Kobak, a Sok hűhó semmiértben pedig a békebíróccclviii és a polgárőr – mindahányan kizárólag torz pofák, ám
szívből jövő nevetésre sarkallnak minket. Mind Rabelais, mind
Fischart Gargantuája és Pantagruelje torz pofa, és ilyenek hemzsegnek Tiecknél és Boznál is. A festészet is számtalan tréfásan
torz pofát teremtett meg. Elég csupán a Brueghelek és Teniers
kompozícióit felidéznünk. Még a szobrászat is a legkülönbözőbb
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formákban foglalkozott vele, holott látszólag teljesen idegen tőle.
A már gyakran említett monstrumszerű figurák, amelyekben a
középkori kőfaragók szabadjára engedhették szatirikus hajlamukat – mi mások lennének, mint a legfurcsább, legrettenetesebb
torz pofák! Dantanccclix Nisard-ról, Ponichard-ról, Lisztről,
Broughamrőlccclx készített szobrocskái torz pofák. A pantomimek
komikuma nem is lehet meg nélkülük. Lényegileg torz pofa annak a falánk, szószátyár, trottyos, suta, együgyűen furfangos és
rozoga Pierrot-nak az alakja, akit a párizsi olasz színházban Dominico szerkesztett össze a Polichinello ruházatát és Arlechino
jellemét felhasználva.
Különbséget tettünk az önkéntelen karikatúra és azon karikatúra közt, amelyet szándékosan hoz létre a művészet. Ám ebből a különbségtételből téves lenne arra következtetnünk, hogy a
művészeti alkotások között nem találhatnánk olyanokat, amelyek
bár nem akartak karikatúrák lenni, mégis – önkéntelenül – valódi
karikatúrák. Olyannyira jellemző ez az eset, hogy műalkotások
egész sora válik karikatúrává teljesen szándékolatlanul. Ezen jelenség oka az abszolút szép lényegében rejlik, mert magában képes
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kiegyenlíteni a fenséges és a tetszetős szélsőségeit. A valódi szépség megalkotásához szükséges a koncepció mélysége, az alkotás
ereje, ami szerfelett ritka. A középszerűségben megvan a szépérzék, ám nem eléggé eredeti ahhoz, hogy önállóan is létrehozza a
szépet. Ezért fordul elő oly gyakran, hogy a középszerűség olyan
álidealizmusban tetszeleg, amely az irányultság kiüresedett nemessége és a kidolgozás formális tisztasága révén véli elérni az eszményben való elmélyülést. Az effajta idealizmus olyan alakokat
teremt, amelyek alapvetően csupán az allegorikus általánosság jegyével rendelkeznek, miközben arra tartanak igényt, hogy élethű
létezőkként szerezzenek érvényt maguknak. Jobb volna, ha csak
allegóriák lennének, hiszen így nem mondanának ellent önmaguknak, és puszta absztrakciók volnának. Ehelyett azt követelik
tőlünk, hogy a legsajátabb elevenséggel felruházott, természeti valódisággal rendelkező alakoknak ismerjük el őket – így azonban
rúttá süllyednek, hiszen a valódi eszményiség látszatával csapnak
be minket. Az efféle ábrázolás – nélkülözve a pozitív helytelenséget, az egyesre alkalmazva a közismert, nemes formákat, távol
tartva a túlhevültséget, szelíd kifejezéseket választva és a részlete-
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ket negatív takarossággal nivellálva – elfedi a belső tartalomnélküliséget, és miatta fel sem merülhet a művészben, hogy pusztán
egy ideális karikatúrát hozott létre. Szándékosan mondtuk fentebb, hogy leggyakrabban a középszerűség esik abba a hibába,
hogy efféle vérszegény árnyakban valósítsa meg a tiszta eszményt.
Még arra sincs semmiféle biztosíték, hogy egy zseni elkerülje ezt a
tévutat, hiszen az abszolút szép valóban kizár magából minden
szélsőséget, az abszolút harmónia szükségszerűsége pedig elősegítheti a nivellálást, amely aztán minden friss erőt és sajátosságot
hamis előkelőségbe, soványka formai játékosságba, a megformálás beteges nemességébe oldhat fel.
Mivel a torzítás ezen finom fajtája látszólag a legmagasabb
rendű dolgokat hozza létre, a kritikának különös figyelmet kell
fordítania rá, mert oly sok terméketlen szépséget teremt, és eunucheszményként félrevezeti az alkotóerőt, s általában azt a reakciót eredményezi, hogy – miután az idők során mindent fakóvá
tett és kimerített – beköszöntsön egy vad, elementáris, durván
empirikus Sturm und Drang korszak. A művészeti ágazatok persze az ábrázolás médiumának megfelelően specifikálják ezt az esz-
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ményiséget. Bár ennek részletes vizsgálatát az egyes ágazatok művészeti tanaira hagyhatjuk, az érthetőség kedvéért néhány példával kívánunk szolgálni. Amikor az ókori művészet hanyatlani kezdett, hermafroditák ábrázolásához folyamodott, amely nem más,
mint karikatúra. Ahogy W. v. Humboldt az Über die männliche
und weibliche Form (A férfi és a női formáról) című, nagyszerű
tanulmányában is alaposan kimutatta (megjelent Schiller 1795ös Horenjében, illetve 1841-ben Humboldt összes művének 1.
kötetében, 215. skk. o.), csakis a nemek különbözőségének köszönhetően tökéletesedhet eszménnyé a szépség sajátossága. Abszolút tisztasággá csakis a férfiben nemesedhet a méltóság, nőben
pedig a kecsesség. Serdülőkorban a férfi mint ifjú alakja magára
ölthet bizonyos nőies puhaságot, a női alak pedig aggkorában
mint matróna szert tehet némi férfias szigorúságra anélkül, hogy
károsan befolyásolná a nemi típus egyéni igazságát. Ám ha a férfi
és a női eszmény szépségeiből teremtünk meg egy harmadik eszményt, amely sem férfi, sem női, hanem kétnemű, úgy azt a tévútra vezető reflexiót kísértjük meg, amely elkerülhetetlenül torzításokat eredményez. Olyan természetellenes kezdetlegességről
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lesz szó, amelyet csakis egy pederasztiába fulladt nemzetség tarthat hízelgőnek. A szobrászat és a festészet nagy erőket fektetett
abba, hogy eme áleszménynek hódoljon, miközben a legvirtuózabb művekben is csak karikatúra marad. E kétnemű alakok szépsége – épp mert az abszolút, mindent kimerítő szépség igényével
kell fellépnie – már-már kísérteties iszonyatot, sőt, undort keltő
rútságot hordoz magában. Hiába vágja le az amazon az egyik mellét, hogy jobban felhúzhassa az íjat, még nő marad, mi több –
Pentheszileiáhozccclxi hasonlóan – szerelemre is képes marad. Ha
erőszakkal kasztrálnak egy férfit, az eunuch boldogtalanul nőiesedik el. A hermafrodita azonban, amely egyszerre nő és férfi, egy
monstrum. A pompeji képek között látható több hermafrodita
is, de az egyik kép azt az undort is találóan ábrázolja, amelyet az
egészséges természet érezhet egy efféle kétértelmű eszmény láttán
(Musée secret, 13. k., 68. o.). A női hajviseletű, fülbevalós, mellre
emlékeztető domborulattal rendelkező, széles csípőjű hermafrodita egy ligetben fekszik, magasra tornyozott párnák közt. A nőiség látszatának áldozatul eső szatír felemeli a hermafrodita takaróját, aki vágyakozva tekint rá, de a szatír – aki várakozásával el-
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lentétben nem egy nimfára talált – kétségbeesve elmenekül, még
csak visszapillantani sem mer, s védekezően a háta mögé rejti a
kezét. A művészet nem hanyagolhatja el az individualizálást, ha
nem akarja feladni az igazi költőiséget. A lényeget kell ábrázolnia,
de úgy, hogy azt konkrét jelenségként mutassa meg. Az önmagában vett általános a tudomány, s nem a művészet dolga. A művészetnek óvakodnia kell olyan általánosításoktól, amelyek felemésztik az individualitást. Ilyen nemes, de művészietlen torzításnak esett például áldozatul G. Sand a Consuelo folytatásában,
Rudolstadt grófnéban, pontosabban annak epilógusában. Consuelo mint Zingara, férje pedig mint Triszmegisztosz végül tiszta
emberré válik, emberré mint olyanná. Triszmegisztosz így szól:
Nem az ember vagyok-e? […] Miért ne mondanám meg, mire vágyik, s következőleg mit valósít majd meg az emberi természet? […] Igen, én vagyok az ember: tehát meg tudom mondani, mit akar az ember, s minek lesz kezdeményezője. Aki látja a gyülekező felhőket, megjövendölheti a fergeteget és a villámokat. Én tudom, mi van a lelkemben és mi árad majd ki belőle. Én vagyok az
ember, és kapcsolatban korom emberiségével. Láttam Európát […].ccclxii

Puszta, prózai absztrakció! Az efféle művek lehetnek nemesek, lehetnek szépek, ám nemességük és szépségük az absztrakttá történő torzítás útján tévelyeg. Emlékezzünk arra a felháborodásra,
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amelyet Clésingernekccclxiii az 1847-es párizsi Szalonon kiállított
szobra váltott ki, amelyet kis híján kizártak a kiállításról, mert
nem rendelkezett mitológiai és hasonló motívummal, de zajos
tetszést aratott. A szobor egy testes nőt ábrázolt, aki rózsákkal
hintett ágyán átadja magát kéjes álmainak. Ez volt a valóság, de
senki sem akarta beismerni. Mit tett a kritika? Azt állította, hogy
Clésinger egészen új útra lépett. Barátok azt tanácsolták a szobrásznak, hogy a nő egyik maga alá húzott lábára tekerjen egy kígyót annak érdekében, hogy a katalógus tisztessége menthető legyen, és mert így Kleopátrára vagy Eurüdikére gondolhat a néző.
A szobor azt a címet kapta, hogy Le femme piquée par un serpent
(A kígyó marta nő). A kritika sorra vette, hogy a mestermű semmiféle istennőt, nimfát, driádot, oreászt, napaiát, ókeanidát sem
ábrázol,
mais tout bonnement une femme. Il a trouvé, cet audacieux, ce fou, cet enragé,
que c’était là un sujet suffisant. […] Vous êtes étonné et ravi de ce type, qui
n’est ni grec ni romain, et qui est charmant, de cette bouche entr’ouverte, de
ces yeux mourans, de ces narines passionées, de cette physiognomie convulsive
et douce, qu’agite un sentiment inconnu, de cet évanouissement voluptueux
causé par l’ivresse du poison, philtre perfide, monté du talon au cœur, et qui
glace les veines en les brûlant.ccclxiv
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Erősen feltételezhető, hogy az absztrakt idealizmus torzítása a tárgyává teszi a zsenit és a világ ellen vívott harcát. A zseni már önmagában eszményi hatalom. Mi másban bontakozhatna ki az eszmény ragyogóbban, mint magának a zseninek az ábrázolásában?
Olyannyira világosnak tűnik ez a következtetés, hogy versek, novellák, regények és drámák hosszú sorát köszönhetjük neki, amelyekben a művészi alkotás története képezi a tartalmat. Ám mivel
az alkotás önmagában véve valami csöndes, rejtélyes, láthatatlan,
valamilyen állapot, ezért nem maradt más hátra, mint hogy a művészeket olyan körülmények közé helyezzék, amelyek módot adtak nekik arra, hogy érzéseiket, törekvéseiket, hatalmas akaratukat szavakkal nyilvánítsák ki. És ez hogyan is oldható meg legjobban, hacsak nem kedvezőtlen körülmények, rossz megítélés, szükség, szegénység, társadalmilag hátrányos helyzet és effélék segítségével? Így aztán az egyik szomorú esemény követi a másikat, amikor is a hálátlan világnak, amely meg sem érdemli, hogy ilyen zsenik lakják, alaposan be lehet olvasni, és a felháborodott szellem
büszkesége kielégülhet, amely szellem mégsem elég büszke ahhoz, hogy az ily mélyen megvetett világ helyeslésében nyugtot lel-
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jen. Goethe Tassója és Oehlenschläger Correggiójaccclxv óta alig van
már olyan, valamelyes renoméval rendelkező művész, akit egyik
vagy másik formában ne költöttek volna át világfájdalmas eszménnyé, amely a karikatúrától mindig csak hajszálnyira van, hacsak nem válik teljesen azzá. E nemes, legnagyobb visszhangot kiváltó torzképek egyike Alfred de Vignyccclxvi Chattertonja, melynek a Théâtre Français-beli előadása után Jules Janinccclxvii azt írta
a Lewald szerkesztette Allgemeine Theater-Revue-ben (Általános
színházi szemle), 1836, II., 218. o.:
Ez a Chatterton egy tehetséges bolondfajta, akit a hiúság sodor a vesztébe.
Ahelyett, hogy öntudattal és bátorsággal kezdene munkálkodni, akárcsak egy
férfi, aki lát maga előtt jövőt, Chatterton emberre és világra egyaránt elkezd
panaszkodni. Egy szép napon végez magával, mert nem kíván tovább várni. Ez
mindamellett sajnálatos; csakhogy olyan szomorú példáról van szó, amely sohasem szolgálhatott volna anyagul egy panaszkodó elégiához. Általában nem
mondják el elégszer a fiatalembereknek, hogy a társadalom semmivel sem tartozik azoknak, akik semmit sem tettek érte. E fiatalemberek, amint megfogan
a fejükben néhány vers vagy próza, máris azt hiszik, hogy a világnak tárt karral
és teli pénztárcával kell őket fogadnia, holott nekik kellene befogadóvá lenniük
a világgal szemben. Természete szerint a zseni türelmes, minél halhatatlanabb,
annál jobban ért a várakozáshoz. Hol van a világon az a zseni, aki – hasonlóan
az öreg Horatiushoz – állhatatosan várna, míg nem kerül rá sor? Vajon nem
zaklatjátok fel ezeket a fiatal, türelmetlen szellemeket, akik nem látják be, hogy
a fiatalság már önmagában is valami mérhetetlen jó, és akik hálátlanok az éggel
szemben, hogy nem érzik magukat boldognak attól, hogy fiatalok? Féktelen
siránkozásotokkal, megtévesztő panaszaitokkal ne segítsétek elő az öngyilkosságot! Guilbert,ccclxviii Malfilâtre,ccclxix Chatterton halála már sokakat romlásba
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taszított. – E nézőpontból Alfred de Vigny Chattertonja siralmas és gyilkos
kompozíció. Képzeljenek el egy költőt, aki mind az öt felvonás alatt fel-alá sétál, és a társadalom ellenében szónokol, mivel se ruhája, se kenyere nincsen. De
munkája van; akkor miért nem dolgozik? Milyen privilégiummal bír, amely az
embert arra késztethetné, hogy mielőtt munkáiból ismerné meg Chattertont,
hozzá forduljon? Egy hajthatatlan adósa börtönbe akarja vettetni Chattertont.
Menjen hát börtönbe; ott élelmezik, és szállást adnak neki, és kénye-kedvére
verselhet; Chattertonnál nagyobb költők is bilincsben és kevésbé kényelmesen
éltek. Maga Sheridanccclxx tán nem volt az os alienumccclxxi foglya, és ezért kevésbé lett volna Sheridan? A főpolgármester felajánlja Chattertonnak a főkomornyik posztját, de Chatterton visszautasítja. Jean-Jacques Rousseau kevésbé volt büszke; hordta az inasok ruháját, a libériát, mégis Jean-Jacques volt,
és amikor végzett magával,ccclxxii az is titokban esett meg, rejtve, miután megírta
A Júlia vagy Új Héloïse, az Emil, avagy a nevelésről és a Társadalmi szerződés
című műveit.

Ennyit a torzításokról, melyek az akként vélekedő művészektől
származnak, hogy magát a szépség eszményét valósítják meg torzítással. Ennyit eme karikatúrák rejtettebb formájáról és a megtévesztésről, amelynek maga a kritika is ki lehet szolgáltatva a karikatúra esetében. Ennyit a gyakran elmaradhatatlan karikírozásról, melyet az anyag eredményez. Ám ezen okok mindegyikéből
következik az is, hogy mindez megeshet a tudatos karikatúra létrehozása közben is. Mivel a műalkotásként értett karikatúra a
szép általános törvényei alá esik – még ha formája vét is ellenük –,
természetesen rossz karikatúrák is születhetnek. Ilyenek azok,
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amelyek a tendencia gonoszságában és az alak rútságában ragadnak meg, és nem emelkednek fel a tréfás pajkosság derűjéig. Azok,
amelyek a prózai csípősség kedvéért nem szabadulnak meg azon
korlátozott szándék végességétől, hogy mérgelődést és sértődést
váltsanak ki. Olyanok is vannak azonban, amelyek vonásaikat
nem elég élesen reflektálják a feltételezett ellenképben, tehát nem
bizonyulnak elég viccesnek, és tompaságuk miatt a kapcsolódás
tekintetében bizonytalanságot, az értelmezés tekintetében pedig
nehézségeket eredményeznek. Továbbá azok, amelyek rajzuk silánysága okán kénytelenek körülvenni magukat valamilyen szimbolikus díszítmény külsődlegességeivel, és ennek túlhalmozása
miatt ismét annak a veszélyébe sodródnak, hogy szem elől tévesztik az igazi kapcsolódást. Végül rosszak azok is, amelyek nem tudják megragadni a lényegi pontot, sőt alig képesek megtalálni, holott az alak torzulása voltaképpen ebből indul ki, és belülről bontakozik ki azon fogalom valós iróniájaként, amelynek valójában
jelen kellene lennie. Sokan úgy beszélnek a karikatúráról, mintha
roppant alacsony rendű művészeti teljesítmény lenne, mintha
csak kevésbé tehetséges emberek foglalkozhatnának vele, és
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mintha ez szükségszerűen megrontaná az ízlést. Ennek a banális
véleménynek kizárólag a rossz karikatúra esetében van értelme,
mert a jó ténylegesen ugyanolyan nehéz, mint minden jó és szép.
Fontolóra kell vennünk, hogy – ahogy Platón már A lakomában
kifejti – a legjobb tragikus költő egyben a legjobb komikus költő
is,ccclxxiii azaz hogy a komikum a tragédiával együtt a szellem
ugyanazon mélységéből származik, és ugyanazt az erőt követeli
meg. Az ókori tragédiaírók maguk költötték trilógiáikhoz a szokványos szatíradrámát. Többségük elveszett. Csupán egy, Euripidész Küklopsza maradt fenn. Mégis elegendő, hogy megmutassa
számunkra: ennek a műfajnak a lelke a karikírozás volt. Tehát aki
nem a rossz karikatúrákról, hanem egyáltalán magáról a karikatúráról lekicsinylőn gondolkozik, az hagyja is figyelmen kívül Arisztophanész és Menandroszccclxxiv nevét, Horatius és Lukianosz nevét, Calderónét és Shakespeare-ét, Ariostóétccclxxv és Cervantesét,
Rabelais-ét és Fischartét, Swiftét és Bozét, Tieckét és Jean Paulét,
Molière-ét és Beranger-ét, Voltaire-ét és Gutzkowét, és szintén
hagyja figyelmen kívül Brueghel és Teniers nevét, Callot-ét és
Grandville-ét, Hogarthét és Gavarniétccclxxvi – és tegye fel magának
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a kérdést, van-e bátorsága az igazi karikatúrák megalkotását még
mindig oly alacsony rendű teljesítménynek tekinteni! Persze akkor, ha eszményi tartalom híján, vicc híján, szabadság híján, vakmerőség és finomság híján, humorisztikus rugalmasság híján van
a karikatúra, akkor ocsmány, kínzó torz pofa válik belőle, és
ugyanolyan unalmas és tűrhetetlen lesz, mint minden más rossz
műalkotás.
A karikatúrának az elleneszmény formájában kell az eszményt ábrázolnia, megjelenésének kifordításában a lényeget, viszont ennek az elleneszménynek és kifordításnak egy konkrét közegben kell reflektálódnia. Más szavakkal, a karikatúrának értenie
kell az individualizálás művészetéhez. A karikatúra annak az igaz
szépségnek az ellentéte, amely magában hordozza elégtételét, és
önnön formáinak összhangzatával telítődik. Zaklatottan mutat
túl önmagán, mert önmagával egyidejűleg valami mást is ábrázol.
A karikatúra egy önmagában összekülönbözött, de ebben az öszszekülönbözésben olyan alak, amely önmagával viszonylagos harmóniában áll. A kiindulópontját jelentő empirikus közvetítés lehet végtelenül különböző is. Okot adhatnak rá állapotok, cseleke-
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detek, a művelődés bármilyen tartalmú tendenciái. Látjuk, hogy
a szomszédos népek gúnyrajzokban összegzik tulajdonságaikat. A
franciák a briteket karikírozzák, a britek a franciákat és így tovább. Fontosabb városok gúnyrajzokat teremtenek magukból,
amelyekben ironikusan kinevetik sajátosságaikat. A római atellanákccclxxvii típusai például átöröklődtek az újabb itáliai maszkokra,
amelyekhez Itália különböző fővárosai hozzáadták a magukét.
Arlechino a régi római Sannio; Pantalone a velencei kereskedő; a
Dottore Bolognából származik; a Beltramo Milánóból; a Scapino
egy huncut inas Bergamóból; a spanyol Capitano és Scaramuccia
nápolyiak; Pulcinella egy apuliai mókamester Acerrából, a régiek
Maccusa; ott van a dadogó Tartaglia is; Brighella egy csaló és kerítő Ferrarából; Pascariello egy fecsegő ficsúr Nápolyból; Gelsomino egy negédes gazda Rómából vagy Firenzéből, stb. Mezzetino és Pierrot egy-egy, a párizsi olasz színházban átalakított itáliai maszk. Ezek a maszkok sok tekintetben a legtökéletesebb karikatúrák. A rút minden nüánszát tartalmazzák, feloldva a komikusban. Mindent parodizálnak, ám ezt konkrét individualizálással teszik, amely történeti alapokon áll. Az olyan nagy városok,
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mint London, Párizs, Berlin saját magukat gúnyolják ki cockneyjaikban, badaud-jaikban, buffey-jaikban. ccclxxviii A társadalom folyamatos felbomlása a kultúra ezen központjaiban kifogyhatatlan
a gúnyrajznak való alapanyagokból. Mayhewccclxxix a londoni szegényekről szóló végtelenül fontos művében kifejtette azt a gondolatát, hogy dagerrotípiákon kellene megörökíteni a londoni lebujok és az utcai nyomor karakterisztikus alakjait annak érdekében, hogy az ember megláthassa a londoni civilizáció kísérteties
Hádészának ijesztően hű képmását; e civilizáció proletariátusa
szinte csak karikatúrákból áll, és ezek a karikatúrák szinte csak
olyan torz pofákból állnak, amelyeknek teljes egészében megvan
az a sajátosan érzéki vonásuk, amely Cruikshankccclxxx és Phizccclxxxi
gúnyrajzain taszít minket. Kiváltképp rémisztő benyomást keltenek azok a lerongyolódott gyerekek, akik egészen megvénült kinézetet nyújtanak, mert koraérett életüket tönkreteszi a nyomor,
az ínség, a bűnözés, az iszákosság és az élvek időszakos hajhászása.
Néhány alak nemesebb, de ettől csak megrázóbbak lesznek, mint
például az a hindu koldus, aki egy utcasarkon kis keresztény traktátumokat árul. Ez a sötét, vézna alak a maga finom csontozatá-
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val, kvietista korlátoltságával, meghatóan melankolikus arcával,
amelyből mégiscsak egy pislákoló emlékként megőrződött, magasabb rendű szellem tekint ránk – ő London ködében! A franciák olyan művet alkottak, amely a valóságot látszólag hű ecsetvonásokkal írja le, ámde nem rejti el azt a karikírozó őselemet,
amelyben korunk társadalmának oly sok típusa elmerült. A Les
Français peints par eux-mêmes: encyclopédie moral du dix-neuvième siècle (A franciák megfestették magukat: a 19. század erkölcsi enciklopédiája) című műre gondolunk. ccclxxxii Ez a legkiválóbb
művészek találó rajzaival ellátott, Franciaország klasszikus szerzői
által megírt mű nyolc negyedrét alakú kötetben jelent meg 1841től, és megérdemli, hogy jóval behatóbban ismerjék pszichológusok, moralisták, költők, papok és államférfiak, mint amennyire a
látszat szerint ismert. E mű három kötete tartalmazza a provinciák típusait. A hadseregről, a forçat-król,ccclxxxiii a St-Lazare-ról és
más hasonlókról szóló cikkek a legalaposabb tudományossággal
íródtak. A Diable à Paris (Az ördög Párizsban) vagy a Paris et les
Parisiens (Párizs és a párizsiak), amely 1845-ben jelent meg két,
negyedrét alakú kötetben, az előbbi folytatásának tekintendő, ám
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már inkább a puszta szórakoztatásnak szentelt mű, és majdnem
kizárólag olyan karikatúrákkal foglalkozik, amelyekkel a finomabb és durvább proletáriátus szolgál, le egészen a koldusokig és
prostituáltakig.
Látjuk, hogy amiként a népek és városok teszik, úgy a társadalom különböző rendjei is kölcsönösen karikírozzák magukat. A paraszt, a katona, az iskolamester, a borbély, a suszter, a
szabó, a kereskedő, az irodalmár és a zugköltő, az ajtónálló, a felszolgáló stb. gúnyrajzokban rögzülnek, amelyek korszakról korszakra átalakulnak, ám mindig ugyanezt az irányzatot újítják
meg.
Végül a nemek és a korosztályok különbözősége is alapanyagot szolgáltat a karikírozáshoz. A szenvedélyeket is idesorolhatjuk,
ahogyan Theophrasztoszccclxxxiv ábrázolta őket Jellemrajzok című
művében, őt követve pedig La Bruyère,ccclxxxv majd Rabener;ccclxxxvi
és a szenvedélyek alkotják a Menandrosz és Diphiloszccclxxxvii által
megalapozott vígjátékok tartalmát is.
Az efféle állapotoktól meg kell különböztetnünk a cselekményeket. A tulajdonképpeni történeti karikatúra tartalmát ké-
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pezik, és e karikatúra szatirikussá teszi azokat az ellentmondásokat, amelyek a népek és kormányok nyilvános cselekedeteiben
mutatkoznak meg. Így a karikatúrákat közlő folyóiratok – mint a
londoni Punch, a párizsi Charivari, a berlini Kladderadatsch – a
politikai és egyházi tévelygések krónikáivá válnak.
A művelődés tendenciái sok és gyakran nagyon érdekes karikatúrához szolgáltatnak anyagot, mégpedig kettős módon: egyszer a tendencia általános kigúnyolásával, majd azon ellentmondások kigúnyolásával, amelyek a kultúra és kulturálatlanság, a
kultúra és a túlkulturáltság között jelentkeznek. Egy tendencia általában karikírozható, amennyiben sajátosságait az egyoldalúságig korlátozza a szatíra, és ebben a rögzítésben túlozza el. Ám a
dolog természetében rejlik, hogy kezdeteinek tökéletlensége vagy
eredményeinek túlérettsége miatt a művelődés a legszerencsésebb
anyagokat nyújtja. A karikatúrák, amelyek ilyesmire hajlanak,
nagyjából mindenütt megszületnek, ahol a kultúrnépek a természeti népekkel érintkeznek. Egy másik nézőpontból gyakran
nyújthatnak számunkra igencsak fájdalmas látványt, amikor is azt
látjuk, ahogy az erőteljes, relatíve szép létezést a művelődés vala-

615

milyen idegen anyaga gyűri le, pusztítja el és egy förtelmesen nevetséges pofává torzítja. Catlin az Indianer Nord-Amerikas
(Észak-Amerika indiánjai)ccclxxxviii című művében elmeséli egy Wijun-jon nevű, assziniboin törzsfőnök történetét, és képen is ábrázolja őt, aki pompás nemzeti öltözékének teljes díszében érkezik
Washingtonba. Ám hogyan is tért haza az övéihez, miután hoszszabban tartózkodott az unionisták városaiban?
Amikor megjelent a gőzhajó fedélzetén, egy finom, kék posztóból való és
arany szegélydísszel ékesített zakót viselt, vállain két hatalmas vállappal, nyaka
körül fényes fekete sállal, lábait pedig belegyömöszölte egy pár vízhatlan, magasított sarkú csizmába, amitől járása imbolygóvá és bizonytalanná vált. – Fején egy magas hódprém kalapot viselt széles ezüstszegéllyel és két láb hosszú,
piros tollkoronával. Merev, egyenes kabátgallérja felért egészen a füléig, és
hosszú, piros színnel ékesített haja fonatokban lógott alá. Nyaka körül nagy,
ezüst medált viselt kék szalagon, és a jobb vállán átvetett, széles szíjon széles
szablya lógott. Kezét kecskebőr kesztyűbe bújtatta, jobb kezében egy nagy legyezőt, a balban egy kék esernyőt tartott. Így szerelték hát fel a Washingtonban
az öreg Wi-jun-jont!

Catlin képet is ad ehhez a karikatúrához. A hős a lábai között
vonszolja a szablyát; szivarral pöfékel, és mindkét kabátzsebéből
egy-egy pálinkásüveg nyaka kandikál kifelé. Az igazi karikírozás
csak akkor következik, amikor hazaér, ahol is az övéi a jenkikről
szóló beszámolói miatt hazugnak tartják. Érkezése utáni napon
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felesége a feleslegesnek tartott kabátszárnyakból nadrágot varr
magának, az ezüst kalapszegélyből pedig harisnyakötőt. Az így
megrövidült kabátot már csak a törzsfőnök öccse hordja, miközben ő maga tegezzel és íjjal – ám kabát nélkül – jelenik meg, és
álmélkodó barátai az értékes inggombokkal teli, finom ingjét csodálják. A szablya még mindig a helyén marad, de Wi-jun-jon már
délben elcseréli csizmáját egy mokaszinre, és ebben az öltözékben
ül barátai körében mesélve, egy hordócska pálinka mellett. Egyik
szeretője szemet vet szép selyem pántjára, és a következő nap már
azt látni, hogy a Yankee Doodle-t és a Washington-indulót fütyülve, szeszeshordócskával a hóna alatt régi ismerősének kunyhója felé imbolyog. Fehér ingjét, illetve az ing azon részét, amelyik
a szélben lobog, ízléstelenül megkurtították; kék, aranyszegélyű
pantallója kényelmes nadrággá alakult át; mindeközben magára
aggatja íját és tegezét, és a széles szablyát, amelyet eddig a földön
vonszolt maga után, a lába közé fogja, és úgyszólván kormányként használja, hogy biztosan vezesse őt végig a „föld zavaros felszínén”. – Így telik el két nap, a hordócska kifogy, és egész délceg
öltözékéből már csak az esernyő marad meg, amelyen egész szíve
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csüng, és amelyet minden időben magánál hord, miközben
egyébként bőrruhát visel!
Ha a művészet ilyen ellentmondásokkal foglalkozik, úgy
azt iróniával kell tennie, hogy magának a kultúrának a hiányosságait is kigúnyolja. A franciák például a Marquesas-szigetek elfoglalása után karikatúrák egész sorát alkották meg ebben az értelemben.ccclxxxix Lefestették a tetovált vadembereket, akik – akárcsak az
a bizonyos indián törzsfőnök – európai öltönyöket viselve a legkiválóbb karikatúrákká csúfították el magukat; akiket – a franciák legnagyobb meglepetésére – boldoggá tett az ablakadó;cccxc
lefestették, ahogy a francia civilizáció vívmányai fehér bőrű gyerekekben nyilvánultak meg a meglepett apák előtt stb. Az egyik
lapon ugyan csizmában láthatunk egy nemes Marquesas-szigeteki lakost, de ezenfelül csak egy inget visel, és épp egy bunkósbottal a kezében lép ki kunyhójából, melynek ajtaján túl édeskettesben látni a feleségét egy francia piperkőccel. Egy másik francia
visszatartja, és igyekszik kitépni a kezéből a bunkósbotot.
Szerencsétlen! Mit akar tenni?
Az ördögbe is! Jól el akarom verni a feleségem szeretőjét.
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Ez tönkretenné a tekintélyét. Kövesse az európai divatot, és küldjön egy segédet a riválishoz, holnap kora reggel menjen a kijelölt helyre, ahol ez az úr fel
fogja perzselni az agyvelejét – így legalább elégtételt nyer!

A divat egy áldozatát láthatjuk egy másik képre pillantva, fehér
zsinórnadrágba, sárga mellénybe, merev nyakkendőbe és szűk
frakkba beszuszakolva.
De szabó, teljességgel lehetetlen megmozdítanom kezemet vagy lábamat ebben a ruhában, melyet hozott nekem.
Ennek így kell lennie. Párizsban a gazdag emberek sem öltözködnek másképp;
minél inkább szuszakolja be magát az ember a ruhájába, annál többnek számít,
így érzi jól magát!

Természetesen sokoldalúbban alakul az az anyag, amely a túlkulturáltságként ábrázolt torzulást hamis szentimentalitásban, hamis kényelmességben, hamis tudományosságban, a politikai megfontolások kifordulásában, a szektás fanatizmus őrületében, a luxus ízléstelenségében, a divatos gyógymódok versengésében és
magának a művészetnek a tévelygéseiben mutatja meg. Ezek a karikatúrák általában már annak a reakciónak a megnyilvánulásai,
amelynek segítségével a szellem igyekszik átvészelni az ilyesfajta
betegségeket. Ilyen a kékharisnya, az írogató hölgyek szatírája;
Monsieur Prud’homme, a mindent jobban tudó kritikusok sza-
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tírája; az egyenruhás Monsieur Mayeux, nagy medvekucsmával a
fején, társalgószemüveggel az orrán, a nemzeti gárdisták szatírája;
Jean Paturôt à la recherche de la meilleure des républiques (a legjobb köztársaság nyomában), a szocialisták és kommunisták szatírája stb. Az efféle karikatúrák időnként egészen személyessé is
válnak, ahogyan például A. W. Schlegel kigúnyolta Kotzebue költészetét, vagy ahogy a Diogena szellemesen gúnyolta Hahn-Hahn
grófnő abbéli igyekezetét, hogy regényeiben megtalálja az igaz
embert.cccxci Miután egy egész sor férfival, sőt, egy észak-amerikai
indián törzsfőnökkel is hiába próbálkozik, végül felismeri az igaz
embert – egy kínai férfi személyében.
A karikatúrának a művészet általános törvényeit kell követnie az ábrázolásban. Portretírozhat, szimbolizálhat, idealizálhat.
A portretírozás általában a személyes karikatúrához tartozik, amely egy meghatározott individuummal kapcsolatos szatírából származik. Mivel ez az irányzat rendszerint összekapcsolódik az ellenfelek közti harcokkal az államban, az egyházban, a művészetben, így nagy szerep jut benne a gyűlöletnek. Ebből az következik, hogy a gúnyrajzok esztétikai kidolgozása alárendelődik

620

annak az anyagi érdeknek, hogy a mérgezett nyíl eltalálja az ellenséget. Ezért a figura és a fiziognómia bizonyos hasonlósága kielégítő lesz, és épp csak eléri, hogy a szatirikus támadáshoz lepelként
szolgáljon. Az efféle karikatúrák szinte mindegyikének igencsak
csekély a művészi értéke. Elég, ha átlapozunk olyan gyűjteményeket, mint a Musée de la caricature en France (Franciaországi karikatúramúzeum),cccxcii amely eredeti képek alapján közli a
frondőrök, a hugenotta-harcok, a Law-féle pénzcsaláscccxciii stb.
korából származó gúnyrajzokat egészen az első forradalomig.
Nézzük meg az ugyancsak eredetik alapján rajzolt karikatúrákat
magának a forradalomnak a történetéből Augustin Challamel
Histoire musée de la république française depuis l’assemblée des notables jusqu’à l’empire (A francia köztársaság múzeumi története
a notabilitások gyűlésétől a birodalomig) című kétkötetes művében; és nézzük meg a karikatúrákat a London und Paris című folyóiratban, amelyet Böttigercccxciv adott ki Weimarban a múlt század végén és századunk elején; ezekkel a képekkel vessük össze a
hozzájuk hasonló, szatirikus írásokat, gúnyiratokat, dalokat, hogy
eldöntsük, vajon nem azt a csípős, éles, prózai hangot ütik meg,
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amely elsősorban arra törekszik, hogy az ellenfélre ütést mérjen a
közvélemény színe előtt. Ezért ebben a körben ismétlődik is némely fogás, amely az ellenfelet nevetség tárgyává teszi.
Az eszközök efféle szegényessége annak a személyes szatírának az egoista álláspontjából következik, amely ritkán emelkedik
fel a derűsségig és ártatlanságig. Az esztétikai kifejtés másik módja
abban különbözik a portretírozástól, hogy a torzítást már eleve
általános torzításnak, típusnak veszi, amely egy fajt ábrázol, és
ennyiben a fajhoz tartozó egyéneknek szimbolikus értéket kölcsönöz. Ekkor a közvetlen kapcsolat keserűsége eltűnik, és a költészet
tág játékteret nyer. Ez a szimbolikus ábrázolás annak érdekében
követi a történelem változásait, hogy azon ellentmondásaiban ábrázolja jelentősebb alakjai bukását, amelyek fokozatosan bontakoznak ki az alakok empirikusan elkerülhetetlen korlátoltságából. A Schildbürger (Nyárspolgárok) és a Lalenbürger (Filiszterek) című német népkönyvünk például olyan karikatúra, amely
minden személyes kapcsolat nélkül, igazi humorral ostorozza a
saját szűklátókörűségében ragadt nyárspolgárság nevetségességét.
Középfelnémet költeményében, a [Meier] Helmbrechtben Wern-
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hercccxcv remekül beszéli el, hogy a parasztság és a lovagi rend léhasága miként válik a rablók züllött, hanyag életvitelévé. Vagy így
teremtette meg a júliusi forradalom utáni korszak a Robert Macairecccxcvi típusát, azaz a gondosan megszervezett csalásét. Macaire, társával Bertrand-nal, mindenütt ott van, a tribünön, a tőzsdén, a szalonban, a játékasztalnál, az orvosi konzultáción, a sétakocsiban stb., és a testes Macaire frakkban, csillogó kalapjában,
vastag selyemkendővel, ragyogó melltűjével lehetőség szerint
mindig megnyerő. Ezzel szemben ott van cinkostársa, Bertrand,
szűk sapkával a fején, viseltes ruhában, a lopáshoz használt hoszszú, erszényszerű táskájával, reszkető járásával, csupasz, cserzett
nyakával, csintalan ártatlanságában lefegyverző ábrázatával. Azok
a képek is idetartoznak, amelyeket korról korra a nemzetek egymásról vázolnak, azaz említhetjük az amerikai Jonathan testvért,
az angol John Bullt, a német Michelt stb. Kínában még a kormány
is használja a szimbolikus karikatúrát, hogy az ópiumfogyasztást
üldözze, amennyiben képeken szemlélteti egy szerencsétlen ember lecsúszásának minden állomását, aki az ópium élvezetétől vé-
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gül minden emberi érzéstől, minden kötelességtudattól, minden
realitástól elidegenedik, és irtóztató csontvázzá sorvad.
A karikatúra ideális használatát akár fantasztikusnak is nevezhetjük. Az eltúlzás mértéktelensége a torzképet önnön céljává
teszi, és a rútat hol ártalmatlan véletlenként, hol a legmagasabb
szükségletként ábrázolja. A torzítás megsemmisíti önmagát, mivel kilép a közönséges valóság korlátai közül, és önmagát egy meseszerű szabadságba játssza át. Csak az igazán nagy művészeknek
van meg a zsenialitásuk ahhoz, hogy a rút e csodálatos metamorfózisát létrehívják, amely humorával pontosan olyan lelkesítően
hat ránk, ahogy csak az abszolút szépség képes hatni. Komikumával az alkalmazás szabadsága és nagysága legyűri mind a forma,
mind a tartalom negatívumát. Ezen álláspont fantáziája úgy
aránylik az előbbi észszerűségéhez, mint a fiatal Debureaucccxcvii a
bátyjához, amikor Konstantinápolyban a legnagyobb bajba sodorta őt. Debureau apjának a családjával kellett atlétikai és akrobatikus számokat előadnia a nagyvezír előtt. Ezért egy nap egy
nagy terembe vezették őket, amely viszont teljesen üresen állt; itt
nyaktörő mutatványokat gyakoroltak egy selyemfüggöny előtt.
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Az idősebb testvér például egy létrát állított a fogaira, a fiatalabb
pedig ezen mászott fel. Szerencsésen meg is érkezett a magasba,
viszont megfeledkezett a lemenetelről, mivel a létra legfelső fokáról hirtelen meglátta a szultán egész háremét, amely a függöny
mögött ült. A báty jelet jel után adott, és majdnem meghalt, míg
odafönn az öcs fel nem ocsúdott az ámulatból, és lemászott. Ez a
történet – amelyet Jules Janin a Debureau, histoire du théâtre à
quatre sous (Debureau, a Garasos Színház története) című írásának harmadik fejezetében mesél el – tulajdonképpen maga is
szimbólum. Lent a számító, egyensúlyozó értelem, aztán a csupasz, nem szép létra mint eszköz, míg fenn az elragadtatott, a szép
látványába belefeledkező fantázia.
A karikatúra festészeti alkotásként nagyon gyakran és szívesen fogadja el a szó segítségét, hogy egyértelműen fejezze ki
szándékát. Ez a kapcsolat nemcsak különálló képvicceket, hanem
fokozatosan karikatúrák egész sorozatait, sőt átfogó, képszavakból és szóképekből összeálló történeteket eredményezett. Gavarni
rendkívüli zseni ebben a kettős művészetben, viszont Töpffer felülmúlja őt humorban. Az 1846-ban, négy negyedrét kötetben
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megjelent Œuvres choisies de Gavarni, études de mœurs contemporaines (Gavarni válogatott művei, tanulmányok a kortárs erkölcsről) felsorakoztatja a fenegyerekeket (enfants terribles), a loretteeket,cccxcviii a diákokat, a karnevált, a débardeur-öket,cccxcix a színésznőket, Clichy-t, az esti Párizst stb., mindig viccesen, ugyanakkor
maró gúnnyal. Ezzel szemben Töpffer a finom Histoires en estampes-jában (Történetek nyomatokon) kicsattan attól a derűs, sőt,
féktelen jókedvtől, amely Shakespeare-t Falstaff, Jean Pault Dr.
Katzenberger, Tiecket pedig Madárijesztő Ledebrinna megteremtésére sarkallta. Vischer egyik, Gavarniról és Töpfferről szóló
tanulmányában ezt az egész műfajt oly kitűnően jellemezte a
Schwegler szerkesztette Jahrbücher der Gegenwart-ban (A jelenkor évkönyvei, 1846, 554–566. o.), hogy kénytelenek vagyunk hivatkozni rá, mivel csak ismételni tudnánk szavait. 94
Vischer az idézett helyen Gavarnit Töpfferrel hasonlította össze, és az
utóbbi humorát remekül ábrázolta. Töpffer rajzai csupán felületes tollvonások; gyakran tűnnek csak pettyecskének és vonalacskának, ugyanakkor hozzájuk kell olvasnunk a történeteket, ezeket a pompás történeteket Mr. Jabotról,
Joliboisról, Mr. Pencilről és másokról. Töpffer modora most már nálunk is
majdnem népszerűvé vált, mert [Friedrich] Schneider és [Kaspar] Braun is alkalmazta a müncheni Fliegende Blätterben. Jellemzéséhez néhány szót bátorkodunk kiemelni Vischer leírásából. Vischer Töpffer eljárásának epikusságát
94
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hangsúlyozza fő mozzanatként, amely arra készteti, hogy alaposabban utánajárjon az Episoden (Epizódok) című rajzának: „Miután a Dr. Festusban a csillagászokat kimentették a vízből, még azt is megtudjuk, mi lett a parókájukból,
amiből hosszas, roppant érdekes történet születik. Madame Crépin magára
rak egy szuroktapaszt, majd el is veszíti; a tapasz pedig addig vándorol kézről
kézre, míg a gyermekei korábbi nevelőjének, a jelenleg vámtisztként dolgozó
Bonichonnak a bőrén fejezi be körútját. Töpffer így epikus részletességgel meríti ki a fő motívumot is. Ahogyan felgöngyölíti, úgy tekeri le a motívumot az
utolsó cérnaszálig. Végezetül Töpffer egész módszerét a legszorosabb értelemben szukcesszívnek nevezhetjük, az embernek teljesen az a benyomása, hogy
továbblépésről, eltávozásról, elnyújtott egymásutániságról van szó, akárcsak
egy elbeszélésnél, amely éppen azért, hogy ne fárasszon, szakaszról szakaszra
nyugvópontokat helyez el. Ez történik az Histoire D’Albert-ben (Albert története), ahol ennek a félresikerült fiúnak minden egyes új életszakasza egy fenékberúgással végződik, amelyet az apja ad neki, és amelynél csak az egyik alak lába
és a másik alak posteriorája (ülepe) látható; ugyanígy azok a visszatérő jelenetek, amelyekben Jabot úr újfent pozitúrába vágja magát, Vieux Bois úr inget
vált, s hasonlók. De Töpffer a maga fantasztikus módján szívesen kezeli úgy az
egymásutániságot, hogy ugyanazt a cselekményt több, közvetlenül egymásra
következő pillanatban ábrázolja több, vonalakkal elválasztott mezőn. Albert
többek közt utazóvá válik egy borkereskedő, majd egy könyvkereskedő szemében – utóbbi a Métaphysique pittoresque (Festői metafizika) kiadója is. Láthatjuk őt, ahogy egy családhoz szegődve erőszakosságával bántalmazza (assassine) az egész családot. Töpffer aztán a következő lapot tizenegy vékony csíkra
tagolja vonalakkal; az elsőn az egészalakos Albert urat látni bókolás közben: il
assassine au rez de chaussee [a földszinten erőszakoskodik]; a másodikon már
csak félig látni: à l’entresol [a félemeleten]; a harmadikon csupán az altest és a
lábak látszódnak, még mindig mély meghajlás közepette: au premier (az első
emeleten) – és kellemmel így tovább, in infinitum [a végtelenben], míg a végén csupán egy eltűnő pontként látható. Pencil úr lerajzolja a szép természetet.
Amint elkészül, művét a legnagyobb elégedettséggel szemléli. Újabb kép: a
másik oldalról nézi meg a képet, és il est content aussi [szintén elégedett]. A
válla fölött átpillantva nézi a képet, és éppoly elégedett; megfordítja, megnézi
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az üres hátoldalt, és remarque avec plaisir, qu’il est encore content [örömmel
nyugtázza, hogy még mindig elégedett]. Töpffer elég jól érti a dolgát ahhoz,
hogy a szövegben mindannyiszor megismételje a szavakat. A bőszen féltékeny
Jolibois-t is mindig azzal a zárójelbe tett kiegészítéssel lépteti fel a M. Pencilben, mely szerint car hélas la passion aveugle [mert, ó, az elvakult szenvedély].
– Mármost ki kell emelnünk még a véletlen tébolyult játékát, a természettörvények fantasztikus eltörlését, amely már akkor kezdetét veszi, amikor az elsőként exponált főszereplő belép sorsának kuszaságába, a bonyodalmak közé.
Egy eszeveszett világ száguldó kereke kapja el legkisebb ujját, kabátja szárnyát,
és könyörtelenül, lendületesen magával sodorja. Töpffer úgy kezeli a lehetetlent, mintha magától értetődő lenne. Több füzetben majdnem az egész történet a levegőben játszódik, melynek magaslataiban egy pajkos fuvallat több személyt is felkap. A személyek testi mivoltukban is jócskán elpusztíthatatlanok;
százszorta kellene őket porrá zúzni, péppé nyomi, százszorta lihegik halálra
magukat, oldódnak fel izzadságukban, csakhogy komikus istenségek, az ostobaság Olümposzán ülő halhatatlan lények. Megszűnt a nehézkedés – már csak
egyetlen egy teher van, az ember verejtékezik és zihál alatta, de egy ügyes rántás, és a lehetetlen teljesül. Nincs több szükséglet; de mégis van még egy, s minden azon múlik, hogy az ember nagy erőfeszítéssel túltegye magát rajta: némi
kitartás kell, és az ember napokon és heteken át éhezhet, szomjazhat, odvas
fatörzsekben rejtőzködhet, a levegőn át óriás teleszkópokban hajózhat, és sétálgatni lehet egy zárt bőröndben, amelynek lyukain át ki lehet dugni a kart.
Töpffer nem úgy fantasztikus, mint Arisztophanész, Callot vagy több új groteszk rajzoló. Nem komponál abszolút lehetetlen alakokat, béka- és madárembereket stb. Anyagának modern légköre nem engedné ezt. Ám egy átmenettel
– amely néhány, egészen konzekvensnek tűnő motívum révén belopózik a történetbe, hogy a lehetetlen lehetségessé váljon, és ha elismerve akár csak ujjnyi
távolságot a vonal fölött észrevétlenül mérföldek lesznek belőle – Töpffer áthágja a nehézkedés, a szükségletek törvényeit, az emberi erő és megtévesztés
határait, és még mielőtt felocsúdnánk, belevarázsol minket egy saját világba,
egy álomországba, ahol éppúgy emlékeztet minket az élet legszokványosabb és
legnélkülözhetetlenebb dolgaira, mint ahogy messzire röpít ezektől. Ezzel teljesedik ki a komikum szabadsága és tisztasága, a humor sajátos, teljes és abszo-
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A fantasztikus karikatúra minden etikai veszedelemtől
megszabadítja a torzítást. Azt az előnyt nyújtja, hogy a közönséges megértést eleve átugorja, és önmagát parodizálja. Na most
úgy tűnhet, mintha az efféle jókedv vagy teljes egészében megszüntetné a karakterisztikus eltúlzását, vagy olyannyira szélsőségessé tenné, hogy rendkívüli rútságot kellene eredményeznie, mivel a rút minden mértéket tagad, ahogy a rútat már Platón A szofista című művében „τὸ τῆς ἀμετρίας πανταχοῦ δυσειδὲς ὃν γένος”ként, azaz a „mértéknélküliség nem[eként]” említette, amely
„mindenütt formátlanságban jelentkezik, amiben csak jelen
van”.cd Csakhogy ez tévedés lenne. A fantasztikum mértéktelensége ugyanis önmagában ismét megteremt egy mértéket, amenynyiben e túlzáson belül az alakok mégis bizonyos arányos viszonyba kénytelenek lépni egymással. Ezáltal lehetséges lesz a kifejezés rendkívüli szabadsága, merészsége, ugyanakkor bája is,
úgyhogy a karikatúrák önmagukat nemcsak egy véges közegben,
hanem sokkal inkább az eszme végtelenségében, az önmagában
lút világa. Ezért is tűnik el a szatíra keserűsége és gonoszsága, hiszen így, megtévesztve ott találjuk magunkat a lehetségessé vált lehetetlenségeknek ebben a
másik, szabad világában.”
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vett szépben és igazban és jóban reflektálják. Ahogyan a görögök
régi komédiái oly csodálatraméltó dolgokat vittek végbe ebben az
eszményi fantasztikumban, úgy adottságaink okán mi, németek
is képesek lennénk létrehozni valami halhatatlant ebben az irányban, ha csak valamelyest nagyobb nemzeti erő, egységesebb
együttműködés valósulna meg magunk között, és legjobb erőinknek nem kellene gyakran sarokba szorítva, provinciális szöszmötölésben leélni életüket. Nem szalasztjuk el, hogy az ezen a területen elismert mesterek – Jean Paul, Tieck stb. – mellett ne említsük meg a Stranitzkycdi által egykor alapított Leopoldstädter
Theatert Bécsben, amely kitűnő munkát végzett azon a téren,
hogy a karikatúrát a komikum mennyországába emelje, és a „mértéknélküliségnek nem[ét], mely mindenütt formátlanságban jelentkezik” – megszabadítva minden egyoldalú értelmi szabatosságtól – a nevetés legtisztább örömének forrásává tegye. Bäuerle
már jelezte közelgő pusztulását, Raimunddal még egyszer felragyogott, Nestroy-jal bukásába rohant. Ez a tárgy megérdemelne
egy önálló értekezést, amellyel mi itt nem szolgálhatunk. Immár
mindössze annyit tehetünk, hogy búcsút veszünk a karikatúrától,
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és utalunk arra, hogy tovább fejlődik a nevetségesbe. Ennek okán
tartózkodunk a további kifejtéstől, és csupán néhány vonását említjük a jobb megértés érdekében. A Lindanébancdii egy félénk papucskészítőnek nagy tettet kell végrehajtania a tündérek birodalmában. A sors arra rendelte őt, hogy hőst játsszon, akármennyire
kellemetlenül és feszélyezőn érinti is ez. Át kell kelnie egy erdőn.
Félénkségét karikírozza a darab, de hogyan? Teljes mértékben
fantasztikusan. Magával viszi legidősebb mesterlegényét és a puskáját. Amikor az erdőbe érnek, természetesen nagyon berezel.
Egyáltalán nem leselkedik rájuk veszély. De ez mindegy is. Maga
az erdő, egyáltalán a félelem maga elégséges ok arra, hogy a lehetséges veszélyekkel szemben felvértezze magát. Tehát a segédjének
kell lőnie. De hová, amikor sehol semmi gyanús nem mutatkozik? A mesterlegény találomra a levegőbe lő, miközben a papucskészítő határtalanul fél. És lám – most következik a kifejtés fantasztikuma – valami lepottyan az égből. Közelebb merészkednek,
hogy megnézzék a madarat. De a madár egyáltalán nem madárként néz ki; négy lába van, egyáltalán nincs rendes tollazata, hanem sörte borítja; igen, a madár egy disznó! Képtelenség, de va-
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lóban ott fekszik a lábuk előtt. Természetesen mi nevetünk rajta,
de a papucskészítő csak még inkább retteg. Vagy Raimundnak az
Alpenkönig und Menschenfeind (Alpesi király és az emberek ellensége) című darabjában Rappelkopf úr az alpesi királyon keresztül, akivel testet cserélt, látja önmagát beszélni, cselekedni,
morogni, tombolni. De egyszer csak eltúlzottnak találja ezt a hasonmást. Úgy véli, az alpesi király túlságosan karikírozza őt! Milyen igaz, milyen mély, ha úgy tetszik, milyen filozofikus ez a humor! Ha mindnyájan legalább egyszer igazán tárgyilagosan néznénk magunkra, nem gondolnánk mégis azt, hogy bár megjelenünk, de nem egészen úgy, amilyenek tulajdonképpen vagyunk,
azaz némileg eltúlozva?

Lezárás
Az olimpiai istenek voltak a legszebb alakok, akiket valaha a fantázia megalkotott. Ugyanakkor házasságot kötöttek egymás között a sántító Héphaisztosszal, ráadásul ez a sántító isten nemcsak
a legszebb istennővel, a habokból született Aphroditéval kelt
egybe, hanem a képzőművészetnek az elmés istene is volt egyben,
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aki a legszebb alakokat volt képes megteremteni. És habár az istenek oly szépek és halhatatlanok voltak, egyáltalán nem becsülték
egymás között annyira a méltóságot, hogy némelykor ne törjenek
ki hahotában a másikkal szemben – Homérosz felejthetetlennek
nevezi azt az esetet, amikor Héphaisztosz a tulajdon hitvesét és
Arészt egy hálóval „udvarolta körül”. A görög mitológia ekképp
fogadja el a szép, a rút és a komikus összefüggését. Ám még egy
különös mítoszban szintén így jár el, amire Bohtzcdiii Über das komische und die Komödie (A komikusról és a komédiáról, 1844,
51. o.) című írásában hívja fel a figyelmet, és amit Athénaiosz Deipnosophistae-jában (XIV, 2) találhatunk meg. Parmeniszkosz elment Trophoniosz barlangjába, és meglátta annak borzalmas csodáit. Elvesztette a képességét arra, hogy nevessen, ezért megkérdezte Delphi orákulumát, aki azt felelte neki, hogy édesanyja házában ismét neki fogja adományozni a nevetés képességét. Amikor aztán Parmeniszkosz Déloszba érkezett, Létó isten anyjának
képe után kutatott. Amaz egy formátlan rönkben mutatkozott
meg neki, amitől ő, aki egy szép képoszlop megpillantására számított, nagy nevetésben tört ki. Így tartotta hát meg szavát az orá-
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kulum. A szép Apollón édesanyja és az az egy rönk túl heterogén
dolognak tűntek, és ez az összeegyezhetetlen mégis valóban itt
volt, ez a valóság, amely nem lehetett volna lehetséges, nevetséges.
Vajon ez a mítosz nem annak az összefüggésnek a története,
amely a rút között, amely elhallgattat minket, és azon komikum
között áll fenn, amely derűsen megrendít minket?
A rútat először a negatív, a tökéletlen fogalmában kerestük.
Kiderült, hogy nem eredeti, hanem csupán másodlagos volt,
amelynek létezésének feltétele a szépben lakozik. Meggyőződtünk arról, ahogyan a természetben részben közvetlen formában,
részben a betegség vagy csonkítás közvetítésével valósul meg. A
természeti rúttól megkülönböztettük a szellemi rútat, amelyen
nem a tévedést, tudatlanságot, ügyetlenséget lehetett érteni, inkább a tébolyt és gonoszságot. Ellentmondásnak tűnt, hogy a
művészetnek mint a szép létrehozójának képessé kell válnia arra,
hogy a rútat tárgyává tegye. Ám nemcsak az efféle megformálás
lehetősége bizonyult adottnak, hanem a szükségessége is, amely
egyrészt a művészet tartalmának univerzalitásából adódik, amely
a jelenségek világának általános képét tükrözi vissza önmagában,
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másrészt a komikum lényegéből, amely a rútat mint eszközt nem
nélkülözheti. Mivel maguk a művészetek minőségileg különböznek egymástól az ábrázolás közegének különbsége okán, ezért következett ebből a rút létrehozásának lehetőségeiben megmutatkozó különbség, amelyben az építészetnek és zenének a minimum, a szobrászatnak a közepes, a festészetnek és a költészetnek
a maximum jutott. Egyáltalán azok között a lehetőségek között,
hogy az idea mögött elmaradjanak, vagy azt eltorzítsák, a művészetek szabadon választhatnak, viszont az építőművészet, a szobrászat és a zene technikáik révén védettebbek az elrútulással szemben.
Minden szép általános mértékviszonyokon nyugszik, az
egységen, a szimmetrián, a harmónián, mivel a szép rászorul a
megformázásra. A rútság ezért kezdődik a formátlansággal, amely
az egységet vagy megakadályozza önmaga lezárulásában, vagy feloldja az alaktalanban, ami végül idomtalan zagyvaságot és diszharmonikus ellentmondást eredményez.
Azonban nemcsak általában a rút viszonyul ellenségesen a
mértékhez, hanem a különös vonatkozásában is negatívan viszo-
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nyul a normális alakhoz, amely a természet törvényszerűségeinek
megfelelően vagy konkrét típusként, vagy az esztétikai eljárás
konvencionális mércéjeként, vagy meghatározott ízlésként a kulturális szokás eredményeképp jön létre, és amelyet helyes mivoltnak nevezünk. Ennek a normalitásnak a negációja a helytelen, ezt
pedig egyes művészetek és stílusfajták különösen részletezik.
A mértékviszonyok ezen negációjának, a pszichikai és a
konvencionális normák ezen negációjának alapja először is a
rendellenességben áll, a belső negatív folyamatában, amely saját
megszűnését a külső deformációban csupán megjeleníti. A létezés, az élet, a szellem szabadsága a fenségest a közönségesbe, a tetszetőst a visszásba, a szépet az eltorzítottba fordíthatja át. Nem
mintha a fenséges, a tetszetős, a szép mint olyan nem lenne fenséges, tetszetős és szép, úgy viszont igen, hogy a kicsinyesnek a nagy,
a puhánynak az erős, az alsórendűnek a fejedelmi, az otrombának
a formás, a holtnak a játékos, az ocsmánynak pedig a bájos lesz az
objektív mércéje. Az ocsmány csúcsaként ábrázoltuk a gonoszságot, a jóság szabad önmegsemmisítéseként. A gonoszság mint ördögi olyan abszolút látszatszabadságként mutatkozott meg,
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amely alapvetően tudatosan tagadja a jóságot, és e látszatszabadság gyötrelmének szakadékában haszontalanul keresi a valós kielégültséget.
A gonoszság annyiban a karikatúra átmeneti formáját
nyújtotta nekünk, amennyiben a reflexiót a tartalomról és a formáról önmaga ellentétében, lényegileg zárja magába. Az ördög
bemutatása az abszolút karikatúra bemutatása, mert az ördög a
hazugság mint az igazság fiktív elpusztítása, a kelletlenség mint a
semmi akarása, a rútság mint a szépség pozitív megsemmisítése.
Ám a karikatúra megszünteti a visszást a nevetségesben, ezáltal a
rút összes formáját, így a szép összes formáját is képes befogadni.
Viszont csakis a szépet a fantasztikusba hajtó humor révén nyílik
lehetőség arra, hogy a szép a maga eltorzításában is szép legyen, és
halhatatlan derűjében teljes. A humor felszabadult vidámsága,
melynek könyörületes féktelensége akár torz pofát is ölthet, nem
nélkülözi a legtisztább elmélyülést, és hasonlít arra a bacchánsnőre, aki – felemelve lábát a hegy ormán – isteni lelkesültségtől
áthevítetten, merész lendülettel emeli fejét az égbolt csillagai felé,
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mintha már el kívánna menekülni a Földről, hogy visszatérjen az
isteni éterbe, amelyből minden keletkezett.
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xi
Eredeti nevén Andrea di Cione Arcangelo (1320–1368), itáliai festő, szobrász és építész, a 14. században Firenzében élt. Művei az olasz gótika stílusjegyeit viselik, ezek közül a legfontosabbak a firenzei Santa Maria Novella templom Strozzi-kápolnájában festett falfestményei: az Utolsó ítélet, a Pokol (Dante
költeménye nyomán), illetve a Paradicsom.
xii
Peter von Cornelius (1784–1867), német festő. A Düsseldorfi Akadémia
után dogozott Rómában és Münchenben, ahol az ottani akadémia igazgatója
volt. Leghíresebb munkái közé tartoznak Goethe Faustjához készült illusztrációi.
xiii
Ludwig (Louis) Spohr (1784–1859), német zeneszerző, karmester, hegedűművész. Beazonosíthatatlan, hogy Rosenkranz Spohr mintegy 280 opera-,
oratórium- és hangversenyműve közül melyikre vagy melyekre gondol.
xiv
Rosenkranz itt E. T. A. Hoffmann Fantáziadarabok Callot modorában.
Lapok egy utazó rajongó naplójából című regényére utal, amely 1819-ben jelent meg.
xv
Helyesen: Carl Friedrich von Rumohr: Geist der Kochkunst [A szakácsművészet szelleme]. Stuttgart – Tübingen [k. n.], 1822; Antonius Anthus: Vorlesungen über Eß-Kunst [Előadások az étkezés művészetéről]. Leipzig:
Wigand, 1838; Friedrich Christian Eugen von Vaerst: Gastrosophie oder die
Lehre von den Freuden der Tafel [Gasztrozófia, avagy az asztali örömök tana].
Leipzig: Avenarius & Mendelssohn, 1851.
xvi
Élvetegségben elpuhult, puhány.
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Alexander Gottlieb Baumgarten (1714–1762), német filozófus, az 1750ben latinul megjelentetett Esztétikájával megalapozta a filozófiai esztétikát,
melynek alapvetései meghatározónak bizonyultak többek közt Herder és
Schiller munkásságában is.
xviii
A Münchhausen báró vidám kalandjait Gottfried August Bürger 1786–
1789 között írta meg. Rosenkranz az akkoriban népszerű feldolgozására utal,
amely 1838-ban jelent meg Karl Lebrecht Immermanntól Münchhausen.
Eine Geschichte in Arabesken (Münchhausen. Egy történet arabeszkekben)
címmel.
xix
Jacques-Henri Bernardin de Saint-Pierre (1737–1814), francia mérnök, botanikus, író. Mesterművét, az egzotikus idillt megjelenítő Paul és Virginie-t,
amely magyarul csak 1993-ban jelent meg, Szerb Antal is méltatta.
xx
Hans Christian Ørsted (1777–1851), dán fizikus, vegyész, író és költő. Hozzájárult a természettudomány fejlődéséhez, de érdeklődött korának filozófiai
irányzatai iránt is. Legjelentősebb tudományos eredménye az elektromágnesség felfedezése.
xxi
Johann Friedrich Ludwig Hausmann (1782 –1859), német mineralógus.
xxii
Rosenkranz tévesen Lichtenbergnek tulajdonítja a tételt, holott azt Johann
Caspar Lavater fogalmazta meg az 1775-ben megjelentetett Physiognomische
Fragmente (Fiziognómiai töredékek) első kötetében.
xxiii
Ami Boué (1794–1881), francia–osztrák geológus. Geológiai és földrajzi
kutatásainak eredményeit több mint 200 műben, térképen és értekezésben
összegezte.
xxiv
Anne „Ninon” de l’Enclos (1620–1705), francia származású kurtizán, író,
emellett a művészetek és a tehetséges művészek pártfogója a francia királyi udvarban.
xxv
Honoré-Gabriel Riquetti de Mirabeau (1749–1791), francia politikus és
forradalmár, szabadkőműves, író, diplomata, újságíró. Mirabeau túl nagy fejjel született, és hároméves korában fekete himlőn esett át, amely arcán mély
nyomokat hagyott.
xxvi
Rosenkranz némileg átértelmezi A lakoma dialógusát, amelyben Alkibiadész általánosságban hasonlítja Szókratészt a hangszeres szilének szobraihoz,
amelyek kinyitva istenképeket rejtenek magukban. Vö. Platón: A lakoma. Plaxvii
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tón összes művei kommentárokkal. Telegdi Zsigmond fordítását átdolgozta
Horváth Judit. Budapest: Atlantisz, 2005, 215b–d.
xxvii
A „fur” megfelelője „tolvaj”, míg a „fureter”-é „szaglászó”.
xxviii
Rosenkranz tévesen idézi a szót, amelyet Arisztotelész a következő formában használ: σνμβεβηϰὧς (véletlen).
xxix
A görög templomok papoknak fenntartott része.
xxx
A festmény valójában Hans Memling munkája, ám Rosenkranz korában
Eycket tartották a mű alkotójának.
xxxi
Vö. Johann Wolfgang von Goethe: Wilhelm Meister vándorévei. Ford.
Tandori Dezső. Budapest: Európa, 1983, 268. o. sk.
xxxii
Vö. Johann Gottfried von Herder: Über die neuere Deutsche Litteratur.
Eine Beilage zu den Briefen, die neueste Litteratur betreffend (1766–1767)
[Az újabb német irodalomról. Mellékletek a levelekhez a legújabb irodalom
tárgyában]. In: uő: Werke in zehn Bänden, 1. k.: Frühe Schriften 1764–1772.
Szerk. Ulrich Gaier. Frankfurt am Main: Deutsche Klassiker Verlag, 423. o.
xxxiii
Sár és vér (sárral és vérrel bemocskolt ember). Xavier Marmier: Lettres sur
l’Amérique [Levelek Amerikáról]. Ixelles: Delevigne et Callewaert, 1851, 1.
k., 165. o.
xxxiv
Michel-René Hilliard d’Auberteuil 18. századi párizsi színházakról szóló
folyóiratainak egyike.
xxxv
Egyetlen lépés választja el csupán a fenségest a nevetségestől.
xxxvi
A nevetségestől a fenségesig úgyszintén egyetlen lépés az út csupán!
xxxvii
„Csak egy van, el nem tűrhető: / A szakadatlan szép idő.” Johann Wolfgang von Goethe: Csak egy van… In: uő: Költeményei. Ford. Dóczi Lajos. Budapest: Lampel, 1907, 261. o.
xxxviii
Ó, mily unalmas!
xxxix
Haza, Franciaország, ázsiai kolera, Párizs.
xl
Ami nem létezik, arról semmi sem állítható.
xli
Unos-untalan.
xlii
A jelen fordításban a következő kiadást idézzük: Aristophanes: A békák. In:
uő: Vigjátékai. Ford. Arany János. Budapest: MTA, 1879, 2. k., 203–313. o.,
itt: 293. o. skk.
xliii
Charles Dickens (1812–1870), angol író. 1833–1836 között használta a
Boz írói álnevet, amely alatt a Sketches by „Boz”, Illustrative of Every-day Life
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and Every-day People („Boz” vázlatai, illusztrálandók a hétköznapi életet és a
hétköznapi embereket) című tárcagyűjteményét jelentette meg. Fiatalabb testvérét, Augustust becézte Mosesnek Oliver Goldsmith műve, A wakefieldi lelkész egyik szereplője után. Mivel humorosan, orrhangon ejtette ki a Mosest,
így az Boses lett, röviden Boz.
xliv
Washington Irving (1783–1859), amerikai író, életrajzíró, történész és diplomata. Történelmi munkáiban többek közt George Washington életútját rajzolja meg, irodalmi hírnevét a Vázlatkönyv című, 1819 és 1820 között kiadott
esszé- és novellagyűjteményével alapozta meg.
xlv
Karl Ferdinand Gutzkow (1811–1878), német költő, drámaíró és író. Magyarul megjelent műve: Czaff és kard (1845).
xlvi
William Hogarth (1697–1764), angol festő, grafikus, rézmetsző, a modern
karikaturisták előfutára, az angol nemzeti festészet megteremtője.
xlvii
Ludwig Tieck (1773–1853), német romantikus költő, író, műfordító,
1812 és 1817 között jelentette meg háromkötetes mesegyűjteményét.
xlviii
André Le Nôtre (1613–1700), francia kertépítész, a versailles-i kastélypark
tervezője, a franciakert megteremtője.
xlix
Friedrich Gottlieb Klopstock (1724–1803), német költő, a szentimentalizmus meghatározó képviselője.
l
Spártai királyfiak, Tündareósz király és Léda két ikerfia, Kasztór és Polüdeukész. Nevük jelentése Zeusz-fiak, mert Polüdeukészt Zeusz nemzette, aki
ezért halhatatlan lett, míg Kasztór halandónak született. Őket ábrázolja az Ikrek csillagkép.
li
George Gordon Byron: Transformatio. Dráma. Ford. Mayné Marczali Erzsi.
Budapest, 1913, 13. o. sk. Kiemelés Rosenkranztól.
lii
Id. mű, 23. o. Rosenkranz az általa idézett német fordításban kiemeli a
„Häßlichkeit ist kühn” (a rútság merész) tagmondatot, amely az angol eredetiben a következőképpen hangzik: „Deformity is daring” (a deformáltság merész).
liii
Id. mű, 24. o. sk. A német fordításban – az angol eredetihez hívebben –
Arnold valóban magányosnak nevezi magát az idézet utolsó sorában.
liv
Pedro Calderón de la Barca (1600–1681), spanyol drámaíró. A csodatevő
mágus a spanyol irodalomban a Faust-legenda első feldolgozásának számít.
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Anastasius Grün: Az utolsó költő. In: Vajthó László (szerk.): Német anthológia (1150–1900). Budapest: Singer és Wolfner, 1916, 83. o.
lvi
A saját súlyától dől össze. A Horatiusnak tulajdonított szállóige eredeti formájában: „A bölcsesség nélküli erő a saját súlyától dől össze.” (Vis consili expers mole ruit sua.)
lvii
Augustin Eugène Scribe (1791–1861), francia színműíró, a moralizáló polgári színház egyik előkészítője.
lviii
Joseph Marie Eugène Sue (1804–1857), korának egyik legnépszerűbb francia írója, a folytatásos tárcaregény műfajának megalapozója.
lix
A fordítást a következő kiadásból idézzük: [Eugène] Scribe – [Germain]
Delavigne: Ördög Róbert. Regényes dalmű. Ford. Asztalos Károly. Pest: Pfeifer, 1872, 16. o.
lx
Friedrich Hebbel: Mária Magdolna. Polgári szomorújáték 5 felvonásban.
Ford. Dr. Hevesi Sándor. Gépirat, 34. o.
lxi
Hebbel: id. mű, 50. o.
lxii
Tudományosan vitatott okokra vezethető vissza az a ritka jelenség, hogy a
patkányok egymásba fonódó farka összerohad. A néphit szerint rossz óment
jelentett egy ilyen patkánycsoport felbukkanása.
lxiii
Az önmagával ellentétben álló egység.
lxiv
Vö. Immanuel Kant: Az ítélőerő kritikája. Ford. Papp Zoltán. Szeged: Ictus, 1997, 2. §, 118; Ak. V, 204.
lxv
Rosszhírű italozó, mulató.
lxvi
Rejtekhely.
lxvii
George Sand (Amandine Aurore Lucile Dupin; 1804–1876), francia
írónő.
lxviii
August von Platen-Hallermünde (1776–1835), német költő, a Bajor Tudományos Akadémia külső tagja.
lxix
James (Jean-Jacques) Pradier (1790–1852), francia-svájci szobrász, antikizáló szobraival tett szert hírnévre.
lxx
A hetéra Phrüné ellenállhatatlan szépségével híresült el.
lxxi
Jean-Jacques Barthélemy (1716–1795), francia író, numizmatikus. Az
1788-ban megjelent főművének pontos címe az első, 1820-as magyar fordításban Az ifjú Anacharszis’ utazása Görög-Országban ’bévett időszámlálás előtt
a’ negyedik század’ közepén.
lv
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Wilhelm Adolf Becker (1796–1846), német régész, ókortörténész, említett
művei történelmi regények, amelyek az ókori Görögország és Róma hétköznapjaiba engednek betekintést.
lxxiii
Gutzkow Károly: Savage Richard. Ford. Lukács Lajos. In: Színműtár,
1839, VI. füzet, 225–268. h., itt: 249. h.
lxxiv
Karl Friedrich Schinkel (1781–1841), német klasszicista építész, festő.
lxxv
Adolf Glaßbrenner (1810–1876), német író, szatíraszerző, a berlini közélet
és a város embertípusainak kifigurázója.
lxxvi
A bábjátékként megírt publicisztika Glaßbrenner Komischer Volkskalender (Komikus népi kalendárium) című sorozatának 1851-es évfolyamában jelent meg. Joseph von Radowitz, porosz politikus 1849–1850-ben támogatta
az ún. Erfurti Unió gondolatát, melynek lényege egy német nemzetállami szövetség megteremtésében állt.
lxxvii
A sejtek sejtfalon belül elhelyezkedő, külső határmembránnal övezett részének latin megfelelőjét Rosenkranz ironikusan az első teremtett emberre vonatkoztatja.
lxxviii
Édouard Wattier (1793–1871), francia festő, műveinek reprodukcióit
rendszeresen közölte a L’Illustration, a kor népszerű képes magazinja.
lxxix
Szó szerint: a csodálatosak. A Direktórium idején így nevezték a divathölgyeket.
lxxx
Szó szerint: a hihetetlenek. A Direktórium idején ezzel az elnevezéssel illették a piperkőc férfiakat.
lxxxi
Achim von Arnim (Carl Joachim Friedrich Ludwig von Arnim, 1781–
1831), német író, a heidelbergi romantika legfontosabb képviselője.
lxxxii
Az 1810-ben megjelent regény teljes címe: Armut, Reichtum, Schuld und
Buße der Gräfin Dolores (Dolores grófnő szegénysége, gazdagsága, bűne és vezeklése).
lxxxiii
Clemens Wenzeslaus Brentano de La Roche (1778– 1842), német író és
költő, Achim von Arnim mellett a heidelbergi romantika fontos képviselője.
lxxxiv
Jean Ignace Isidore Gérard (művészneve: Grandville, 1803–1847), francia
karikaturista, illusztrálta többek között La Fontaine meséit, a Don Quijotét, a
Gulliver utazásait és a Robinson Crusoe-t.
lxxxv
Ifjabb David Teniers (1610–1690), flamand festő, az életképfestészet jelentős mestere.
lxxii
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Jacques Callot (1592–1635), francia rajzművész, grafikus, rézmetsző.
Itt: higgadtság.
lxxxviii
Lukianosz (120 k. – 180 k.), ókori görög szatíraíró.
lxxxix
Oskar Freiherr von Redwitz (1823–1891), német romantikus költő.
xc
Ludwig Heinrich Christoph Hölty (1748–1776), német népies költő. Dalai
az anakreóni költészet újkori, közkedvelt formáját példázzák, többek közt Mozart, Beethoven és Schubert is megzenésítette őket.
xci
Faustin-Élie Soulouque (1782–1867), politikus és katonai vezető Haitin,
1846-tól Port-au-Prince parancsnoka volt, majd 1847–1849 között Haiti elnökeként, 1849–1859 között pedig az ország uralkodójaként működött,
1852-ben francia mintára császárrá koronáztatta magát. A Rosenkranz által
említett kép nem beazonosítható.
xcii
Vö. Voltaire: Letter XVIII. On Tragedy. In: uő: Letters Concerning the
English Nation. London: David – Lyon, 1733, 166–180. o.
xciii
Johann Wolfgang von Goethe: Diderot kísérlete a festészetről. Ford. Görög Lívia. In: uő: Irodalmi és művészeti írások. Budapest: Európa, 1985, 443–
493. o., itt: 446. o.
xciv
Goethe: id. mű, 467. o.
xcv
Rosenkranz némely szakasz kihagyásával idézi Goethét. Johann Wolfgang
von Goethe: Über den sogenannten Dilettantismus oder die praktische Liebhaberey in den Künsten. In: uő: Werke. Vollständige Ausgabe letzter Hand.
44. kötet: Goethes nachgelassene Werke. Stuttgart – Tübingen: Cotta, 1833,
256–285. o., itt: 262. o. sk., 277. o. és 281. o. sk.
xcvi
Leo von Klenze (1784–1864), német klasszicista építész.
xcvii
Nicolas Boileau-Despréaux (1636–1711), francia költő, esztéta, műkritikus, a párizsi irodalmi élet szervezője és teoretikusa, 1677-től XIV. Lajos történetírója, 1684-től a Francia Akadémia tagja.
xcviii
Abbé Charles Batteux (1713–1780), francia filozófus és esztéta.
xcix
Gottfried Semper (1803–1879), német építész.
c
Franz Theodor Kugler (1808–1858), német művészettörténész, történetíró
és költő, először kísérelte meg a művészettörténet egészét összekapcsolni világtörténelmi korszakokkal.
ci
Gotthold Ephraim Lessing: Laokoón. Ford. Vajda György Mihály. Budapest: Fekete Sas, 1999, 9. o.
lxxxvi

lxxxvii
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Lessing: id. mű, 101. o.
Joseph Haydn: A teremtés. Oratórium három részben. Ford. Uhrmann
György,
http://www.orfeo.hu/pushout.php?type=textbook&id=288
(utolsó letöltés dátuma: 2019. június 15.).
civ
Wolfgang Amadeus Mozart: Figaro házassága. Szövegkönyv. Szövegét írta
Lorenzo da Ponte. Ford. Vidor Dezső. Budapest: Zeneműkiadó, 1960, 72. o.
cv
Aimé Georges de Lemud (1816–1887), francia romantikus festő, litográfus.
Rosenkranz a Légende des frères van Eyck (A van Eyck testvérek legendája,
1839) című litográfiára hivatkozik.
cvi
A legenda szerint Bertold (Berthold) Schwarz alkímiával foglalkozó ferencesrendi szerzetes az 1350-es években véletlenül fedezte fel a puskaport.
cvii
Johanna Schopenhauer (1766–1838), író, Arthur Schopenhauer és az író
Adele Schopenhauer anyja.
cviii
Dadogó (ember).
cix
William Shakespeare: A windsori víg nők. Ford. Márton László – Révész
Ágota, https://docplayer.hu/26623118-A-windsori-vig-nok-shakespeareforditotta-marton-laszlo-es-revesz-agota-szereplok.html (utolsó letöltés dátuma: 2019. június 15.).
cx
Edward Bulwer-Lytton (1803–1873), angol regényíró, aki főként a Pompeji
utolsó napjai című regényével vált világhírű szerzővé, de az 1830-as években
számos olyan művét fordították németre, amelyek a londoni alvilág életét vitték színre.
cxi
Adolf Bäuerle (1786–1859), osztrák színpadi költő. Ferdinand Raimund
mellett a bécsi típuskomédia egyik legnevesebb képviselője.
cxii
Charles Sealsfield (Carl Anton Postl; 1793–1864), osztrák–amerikai író.
cxiii
Andreas Gryphius (Andreas Greij; 1616–1664), német költő, drámaíró.
Az 1663-ban kiadott Horribilicribrifax Teutsch (A német Horribilicribrifax)
című művében a harmincéves háborúból visszatérő szájhősöket figurázta ki.
cxiv
Teofilo Folengo (1491–1544), olasz költő Macaronae című eposza 1517ben jelent meg, melynek szatirikus támadásai a szerzetesek ellen irányultak. A
makaróni stílusú költészeten tréfás latin költemények értendők, amelyekben a
latin nyelv szerkezete keveredik más nyelvekével.
cii

ciii
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Az obskurantisták levelei (1515–1517) névtelenül megjelent, fiktív levelek,
szándékosan rossz latinsággal írva; a katolikus egyházzal folytatott, szatirikus
vitákat tartalmaznak.
cxvi
A Faustban a görög alvilág istennői.
cxvii
Arany János ezt „Ganajdi”-nak fordította, ld. Rosenkranz jegyzetét.
cxviii
Aristophanes: A nőuralom. In: uő: Vigjátékai. Ford. Arany János. Budapest: MTA, 1879, 1. k., 85–169. o., itt: 109. o.
cxix
Vö. Friedrich Schiller: Über die notwendigen Grenzen beim Gebrauch
schöner Formen [1795, Szükségszerű határok a szép formák használatakor].
In: uő: Werke. Nationalausgabe. 21. kötet: Philosophische Schriften. Második rész. Szerk. Benno von Wiese. Weimar: Böhlau, 1962, 3–27. o., itt: 20. o.
cxx
Vö. Lessing: id. mű, 295. o.
cxxi
Vö. Friedrich Schiller: Gedanken über den Gebrauch des Gemeinen und
Niedrigen in der Kunst [1802, Gondolatok a közönségesnek és az alacsonyrendűnek a művészetben történő használatáról]. In: uő: Werke. Nationalausgabe. 20. kötet: Philosophische Schriften. Első rész. Szerk. Benno von Wiese.
Weimar: Böhlau, 1962, 241–247. o., itt: 247. o.
cxxii
Vö. Friedrich Schiller: Schön und erhaben [1795, Szép és fenséges]. In: uő:
Werke. Nationalausgabe. 1. kötet: Gedichte in der Reihenfolge ihres Erscheinens. 1776–1799. Szerk. Julius Petersen† – Friedrich Beißner. Weimar: Böhlau, 1943, 272. o.
cxxiii
Vö. Friedrich Hölderlin: Empedoklész halála. Ford. Báthori Csaba. Budapest: Napkút, 2011.
cxxiv
Vö. Schiller: Gedanken über den Gebrauch des Gemeinen und Niedrigen
in der Kunst, 241. o.
cxxv
Max Waldau (Richard Georg Spiller von Hauenschild, 1825–1855), német író, a Rosenkranz által említett műve 1851-ben jelent meg.
cxxvi
Jókor jó helyen.
cxxvii
Az 1846-ban felszentelt berlini St.-Matthäus-Kirche népszerű elnevezése
volt a „polkatemplom”, de az efféle építészetet Gottfried Keller, svájci író,
költő is megénekelte a Polkakirche (1852) című gúnyversében.
cxxviii
Karl Ferdinand Gutzkow 1838-ban megjelent komikus regényének pontos címe Blasedow und seine Söhne (Blasedow és fiai).
cxv
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A latin és német szavak keverékéből álló hexameter Vergilius Aeneisének
kezdősorát imitálja („Harcokat énekelek s egy hőst […]” – Vergilius: Aeneis.
In: uő: Összes művei. Szerk. Domokos János é. m. Ford. Lakatos István. Budapest: Magyar Helikon, 1973, 115–415. o., itt: 117. o.). Az eredeti vers komikus hatását nélkülöző fordítás hozzávetőlegesen a következő: „Állatkákat
éneklek meg, kik jól tudnak ugrabugrálni.”
cxxx
Charles Dickens David Copperfield (régebbi magyar fordításban: Copperfield Dávid) című regénye 1849–1850-ben jelent meg folytatásokban.
cxxxi
Aloys (Alois) Blumauer (1755–1798), osztrák író, költő, könyvkiadó
nagyhatású Aeneis-travesztiája (1784) magyarul is megjelent 1792-ben Szalkay
Antal átdolgozásában.
cxxxii
Az ókori legenda szerint Marcus Curtius, egy római katona önfeláldozó
tettének köszönhető, hogy a Forum Romanumon tátongó, feltölthetetlen
árok végül megszűnt létezni. Az augurok jóslata szerint a Róma számára legbecsesebb dolgot kellett feláldozni az árok eltüntetéséhez, amit Curtius úgy
értelmezett, hogy az nem lehet más, mint a római katonák bátorsága és vitézsége.
cxxxiii
Anne-Louis Girodet de Roussy-Trioson (1767–1824), francia romantikus festő, elsősorban arcképek, történelmi és mitológiai jelenetek festőjeként
lett híres. A Scène de Déluge (Jelenet a Vízözönből) című képét 1806-ban
festette.
cxxxiv
Johann Friedrich Wilhelm Wegener (1812–1879), német romantikus
tájképfestő. A Waldbrand in Nord-Amerika (Erdőtűz Észak-Amerikában)
című képét 1846-ban festette.
cxxxv
Rosenkranz meglehetősen szabadon idézi meg Goethe és Schiller 19.
számú, H. S. című Xéniáját. A szöveg nyersfordításban így hangzik: „Sohasem
tartottam nagyra az érzékeny népséget; / Ha eljön az alkalom, csak rossz inasok
lesznek belőle.”
cxxxvi
Werther Az ifjú Werther szenvedései címszereplője, Adalbert von Weisling a Götz von Berlichingen című drámában, Brackenburg az Egmontban lép
fel, Fernando a Stella című szomorújáték, Eduard pedig a Vonzások és választások szereplője. Woldemar a Friedrich Heinrich Jacob (1743–1819) azonos
című regényének főszereplője, Roquairol a Titan (Titán) című nagyregénycxxix
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ben jelenik meg. André George Sand regényének címadó szereplője, Sténio
pedig a Lélia című mű tragikus alakja.
cxxxvii
August Wilhelm Iffland (1759–1814), német színész, drámaíró, színházigazgató.
cxxxviii
August Friedrich Ferdinand von Kotzebue (1761–1819), német drámaíró, író, librettók szerzője.
cxxxix
Byron említett verses drámái nem jelentek meg magyarul; az Irner valójában a Werner című, 1822-ben írt művet takarja.
cxl
„[A] gyöngeség álnokságot szül, és ezért vagy te önző és hálátlan.” George
Sand:
A
kis
Fadette.
Ford.
Dániel
Anna,
http://mek.oszk.hu/09200/09288/09288.htm (utolsó letöltés dátuma: 2019.
június 15.).
cxli
Alfred Meißner (1822–1885), németajkú cseh író, a legkülönbözőbb műfajokban született írásai roppant népszerűek voltak a korban. A Das Weib des
Urias 1851-ben jelent meg.
cxlii
„[M]ert odafönn írva vagyon, a nagy lajstromon.” Rosenkranz tévesen öszszevon két idézetet, a Diderot-műben számtalanszor elhangzó „odafönn meg
vagyon írva” fordulatot és a párbeszéd következő részletét:
„AZ ÚR: És vajon ki az, aki odafent megírta a szerencsét meg a szerencsétlenséget?
JAKAB: És vajon ki csinálta a nagy lajstromot, melyen minden meg vagyon
írva?” Denis Diderot: Mindenmindegy Jakab meg a gazdája. In: uő: Mindenmindegy Jakab meg a gazdája. Rameau unokaöccse. Ford. Bartócz Ilona. Budapest: Európa, 1960, 5–246. o., itt: 15. o.
cxliii
A mű eredeti címe Jacques le Fataliste et son maître (Jacques, a fatalista és
gazdája).
cxliv
Pontosabban: principium identitatis indiscernibilium, a megkülönböztethetetlen azonosságának elve, amely azt feltételezi, hogy nem létezik két olyan
dolog, amely maradéktalanul azonos lenne. Vö. Gottfried Wilhelm Leibniz:
Újabb értekezések az emberi értelemről. Ford. Boros Gábor é. m. Budapest:
L’Harmattan – Szeged: SZTE Filozófia Tanszék, 2005, II., 27. fejezet, 1. §, 3.
cxlv
Mai nevén Egyiptomi Múzeum és Papiruszgyűjtemény; 1850-ben költözött a 2009 óta ismét Új Múzeumnak nevezett épületbe.
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Lucius Aelius Aurelius Commodus (161–192), 180-tól egyeduralkodó római császár, hírhedt volt kegyetlenségéről.
cxlvii
Heliogabalus vagy Elagabalus (Varius Avitus Bassianus, 203/204–222),
római császár, aki 218-ban államcsíny után került trónra, és kicsapongásairól,
túlzó vallási szertartások bevezetéséről híresült el.
cxlviii
A hagyomány szerint Hérosztratosz (?–356 k.) azzal indokolta a templom
felgyújtását, hogy tettével be akart vonulni a történelembe.
cxlix
Friedrich Wilhelm Valentin Schmidt (1787–1831), német könyvtáros,
anglista, romanista, összehasonlító irodalomtörténész; a Beyträge zur
Geschichte der romantischen Poesie (Adalékok a romantikus költészet történetéhez) című művét 1818-ban jelentette meg.
cl
John Colin Dunlop (1785–1842), skót ügyvéd és történész; a The History of
Fiction: Being a critical account of the most celebrated works of Fiction, from the
earliest Greek Romances to the Novels of the present age (A fikció története: A
fikció legünnepeltebb műveinek kritikai összegzése a legkorábbi görög regényektől a jelenkor regényeiig) című háromkötetes műve 1814-ben jelent meg,
1851-ben német fordításban is publikálták.
cli
Friedrich Heinrich von der Hagen (1780–1856), az első németországi germanisták egyike, a Nibelungok újfelnémet fordítója; az Erzählungen und
Märchen (Elbeszélések és mesék) című kétkötetes gyűjteményét 1824–1826ban adta ki.
clii
Oskar Ludwig Bernhard Wolff (1799–1851), német író, humorista, pedagógus; vö. az 50. jegyzettel.
cliii
Vö. Immanuel Kant: A tiszta ész kritikája. Ford. Kis János. Javított kiadás.
Budapest: Atlantisz, 2004, 9. §, A 71/B 96 sk.
cliv
Gotthold Efraim Lessing: Untersuchung, ob man in Lustspielen die Charaktere übertreiben sollte? [Vizsgálódás arról, hogy eltúlozandók-e a vígjátéki
jellemek]. In: uő: Beyträge zur Historie und Aufnahme des Theaters. Stuttgart: Metzler, 1750, 266–272. o., itt: 268. o.
clv
Eduard Hauser (1807/1819–?), svájci festő.
clvi
A svájci Toggenburg-völgy többes számú említése metonimikus utalás a
korabeli appenzelli tájfestészetre.
clvii
Alexander Natalis (Karl Friedrich Benkowitz, 1764–1809), német író,
publicista. Rosenkranz a Das Brustbild der heiligen Walpurga oder das
cxlvi
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blutende Menschenherz (A szent Walpurga mellszobra, avagy a vérző emberi
szív) című, 1811-ben Erfurtban kiadott paródiájára utal.
clviii
Utalás August von Platen gróf Die verhängnisvolle Gabel (A végzetes villa)
című verses vígjátékára, amelyben az író a romantikus-triviális sorsdrámákat
parodizálta.
clix
Jens Baggesen (1764–1826), dán-német költő; több művében parodizálta a
romantika szentimentális és triviális beszédmódját.
clx
Rosenkranz a skolasztikához köthető lírára gondol.
clxi
„Az unalmas zsáneren kívül.” Az idézet Voltaire L’Enfant prodigue (A tékozló fiú, 1736) című verses drámájából származik.
clxii
Helyesen: „Le secret d’être ennuyeux, c’est de tout dire”, a. m. „az unalmasság titka abban rejlik, hogy mindent kimondunk”. Az idézet Voltaire Sept
Discourse en vers sur l’homme (Hét verses beszéd az emberről, 1738) VI., Sur
la nature de l’homme (Az ember természetéről) című részéből származik.
clxiii
Bartolomé Esteban Murillo (1618–1682), a barokk egyik legjelentősebb
spanyol festője.
clxiv
François-Auguste Biard (1799–1882), francia festő, főként zsánerképeivel
vált híressé.
clxv
A festmény, amelyet Rosenkranz 1839-ben Berlinben is láthatott, nem maradt fenn (leírását ld. Dr. E. Meyen: Die diesjährige Berliner Kunstausstellung.
Schluß [Az idei berlini művészeti kiállítás. Befejezés]. In: Euterpe. Blätter für
Geselligkeit, Literatur und Kunst, 1838/78., 890–896. o., itt: 893. o.). Egy
hasonló címet viselő festmény (Les Comédiens ambulants [Vándorkomédiások]) épp ellenkező hangulatú jelenetet ábrázol.
clxvi
Johann Peter Hasenclever (1810–1853), német festő, társadalomkritikus
és ironikus zsánerképeivel vált befolyásos festővé, jelentős hatást gyakorolt
Carl Spitzwegre és Wilhelm Busch-ra.
clxvii
Szemétfestészet; a görög festészetben az alacsonyabb műfajt jelölte, amelyben Plinius szerint kiváltképp Peiraikosz jeleskedett, amennyiben borbélyszobát, cipészműhelyt, szamarat és evőeszközöket festett.
clxviii
Helyesen: Friedrich Gottlieb Welcker (1784–1868), ókortudós, Philosztratosz-kutató.
clxix
Vö. 23. jegyzet.
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„Ha jóváhagyják ezt a halhatatlanok, / meghajlok én megérdemelt csapás
alatt”. Szophoklész: Antigoné. Ford. Mészöly Dezső. In: uő: Drámái. Budapest: Európa, 1983, 61–111. o., itt: 97. o.
clxxi
Peire Vidal (1175 k. – 1210 k.), provanszál trubadúr, Rosenkranz ironikusönironikus dalaira utalhat.
clxxii
Az Emanuel Swedenborg (Emanuel Swedberg, 1688–1772), svéd természettudós, keresztény misztikus, teológus követői által vallott tanok. Immanuel Kant az Egy szellemlátó álmai (1766, magyarul 1922) című írásában
Swedenborgot látnoknak és vallási fanatikusnak nyilvánította.
clxxiii
Kb. „megdöbbentő!”.
clxxiv
Paul Scarron (1610–1660), francia író, költő a Le Virgile Travesti című
művében parodizálta Vergilius Aeneisét.
clxxv
Laza szerkezetű, zenés színdarab, a francia vígopera előzménye.
clxxvi
Fanny Elßler (Franziska Elßler, 1810–1884), osztrák táncosnő, a kor körülrajongott balerinája.
clxxvii
Johann Baptist Friedrich Fischart (1546 vagy 1547–1591), koraújfelnémet költő, író; durva szójátékaival vált híressé.
clxxviii
Carl Friedrich Cramer (1752–1807), német teológus, könyvkereskedő, a
francia felvilágosodás szerzőinek fordítója, újságíró és zenei szakíró.
clxxix
Tobias George Smollett (1721–1771), skót költő, író; népszerű pikareszk
regények szerzője.
clxxx
Laurence Sterne (1713–1768), ír-angol író; a Tristram Shandy úr élete és
gondolatai című regénye irodalomtörténeti mérföldkőnek számít.
clxxxi
Charles Paul de Kock (1793–1871), népszerű francia regény- és drámaíró.
clxxxii
Beazonosíthatatlan költemény.
clxxxiii
Emberke.
clxxxiv
Ez erősebb nálam.
clxxxv
Táncoló tündér.
clxxxvi
„Notdurft”, tulajdonképpen „vizelési kényszer”.
clxxxvii
Paulus Potter (1625–1654), holland festő, realista állatfestményeiről lett
híres.
clxxxviii
Amit szabad Jupiternek, nem szabad a kisökörnek.
clxxxix
Dionüszosz egyik nevelője, a görög mitológia állandóan részeg alakja, aki
szamarának bőgésével riasztotta el a gigászokat.
clxx
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Fesztelenül.
A kutyák jó napja!
cxcii
Rosszkor, rossz helyen.
cxciii
Aphrodité és Dionüszosz fia, termékenységisten.
cxciv
A jóni a hinduizmusban a Sakti nevű, nőnemű istenség megjelenítése, a
szó jelentése lehet „anyaméh”, „vulva”; általában hímnemű párjával, a lingammal együtt ábrázolják, így megképezve két princípium, valamint a mikro- és
makrokozmosz egyesülését. Rosenkranz korában az indiai istenség, Siva nemi
szerveként értelmezték.
cxcv
Aphroditéi trópusok.
cxcvi
Pietro Aretino (Arezzói Péter, 1492–1556), itáliai reneszánsz író és költő,
erotikus szonettek szerzője.
cxcvii
Giulio Romano (Pippi, 1499–1546), itáliai festő és építész, freskóin érzéki
módon ábrázolta a görög mitológia alakjait.
cxcviii
Marcantonio Raimondi (1470 után – 1534 k.), itáliai rézmetsző, az érett
reneszánsz festőinek népszerűsítője. Az I Modi című, erotikus metszeteket
közlő gyűjteményei miatt Rómában börtönbüntetést szabtak ki rá.
cxcix
Johann Georg Kohl (1808–1878), német utazó, esszéíró; írországi, skóciai
és angliai útleírásai 1844–1845-ben jelentek meg.
cc
A kánkánnal rokon tánc.
cci
Quirinus Müller (életrajzi adatok ismeretlenek), női és férfi táncosokból álló
gimnasztikai társulatával a 19. század közepén Európa-szerte népszerűsítette a
mitológiai, történelmi alakok élőképként történő színre vitelét.
ccii
Adolph Wilhelm Theodor Stahr (1805–1876), német irodalomtörténész.
cciii
Vénusz hálószobái.
cciv
Vö. François Rabelais: Gargantua. Ford. Gulyás Adrienn. Budapest: Osiris, 2015, 66–70. o.
ccv
Kimondhatatlan dolgok.
ccvi
Vö. Heinrich Heine: Németország, téli rege. Ford. Kardos László. In: uő:
Versek és prózai művek. 1. k.: Versek. Budapest: Európa, 1960, 295–368. o.,
itt: 362–364. o.
ccvii
Pierre de Ronsard (1524–1585), francia költő, hazája reneszánsz költészetének megújítója; Prosper Jolyot Crébillon (1674–1762), francia drámaíró,
Voltaire vetélytársa a királyi udvarban; Jean-Baptiste Louis Gresset (1709–
cxc

cxci
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1777), francia költő, drámaíró, szabadelvűségét idővel felülírta konzervatizmusa.
ccviii
„– Minő borzalom! […] A férj megszégyenítve, az állam elárulva, alattvalói
lekaszabolva, e sok gazság eltitkolva, sőt erényként megjutalmazva: mindez egy
csecsebecse miatt!” Denis Diderot: Fecsegő csecsebecsék. Ford. Katona Tamás. Budapest: Európa, 1966, 104. o.
ccix
A női nemi ösztön hiánya végett.
ccx
Francis Beaumont (1584–1616) és John Fletscher (1579–1625) angol drámaírók együttműködésében számos népszerű színmű született.
ccxi
Szó szerint: dühöngő szerelem; itt: beteges nemi gerjedelem.
ccxii
Maria Monk (1816–1849) leleplezőnek szánt, valójában szenzációhajhász
írása, az Awful Disclosures of Maria Monk, or, The Hidden Secrets of a Nun’s
Life in a Convent Exposed (Maria Monk szörnyű leleplezései, avagy egy apáca
életének rejtett titkai a kolostorban), 1852-ben jelent meg német fordításban,
amely a címében „fekete apácaként” jelölte Maria Monkot.
ccxiii
A conte a mese műfajába sorolható, rövid, fantasztikus elemekkel gazdagított elbeszélés volt, a fabliau pedig erotikus tartalmú verses elbeszélés.
ccxiv
Pierre-Jean de Béranger (1780–1857), francia költő, társadalomkritikus
dalai tették népszerűvé.
ccxv
Antoine François Prévost abbé (1697–1763), francia író, műfordító, történetíró, szerzetes; a hollandiai önkéntes száműzetésében, 1731-ben megjelent
Manon Lescaut és Des Grieux lovag története című regényét Franciaországban
betiltották.
ccxvi
Nemesi rangú rendfenntartók.
ccxvii
A latin „brutus” (nehézkes, érzéketlen) szóból származtatható a „brutalis”
(állatias, oktalan, értelmetlen).
ccxviii
Vö. Sue: Párizs rejtelmei, 656–667. o.
ccxix
Heinrich Suso (Seuse, 1295–1366), középkori misztikus, Eckhart mester
tanítványa.
ccxx
Julian Schmidt (1818–1886), német irodalomtörténész, Königsbergben
tanult filológiát és történelmet.
ccxxi
A rút a szép.
ccxxii
Gyöngéden.
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Élisa Rachel Félix (Elizabeth-Rachel Félix, 1821–1858), Mademoiselle
Rachel névvel is illetett színésznő, korának egyik legkiemelkedőbb tragikája.
ccxxiv
Illusztrált politikai vicclap (1845–1928, 1929–1944).
ccxxv
Gerard van Honthorst (1590–1654) festménye.
ccxxvi
Louis Antoine François de Marchangy (1782–1826), császárhű francia
jogász, politikus; Jean André Hippolyte Champanhet (1785–1868), francia
ügyész; Philippe Dupin (1795–1846), a júliusi forradalomig restauráció-ellenes francia ügyvéd; Félix Barthe (1795–1863), francia jogász, közoktatásügyi
miniszter, majd igazságügy-miniszter; Saint-Albin Berville (1788–1868), francia jogász, bíró.
ccxxvii
Heinrich Heine: Viclipucli. Ford. Justus Pál. In: uő: Versek és prózai művek. Szerk. Turóczi-Trostler József. 1. kötet: Versek. Budapest: Európa, 1960,
404–423. o., itt: 416. o.
ccxxviii
Heinrich Heine: A teremtés dalai. Ford. Tandori Dezső,
https://www.babelmatrix.org/works/de/Heine%2C_Heinrich1797/Sch%C3%B6pfungslieder/hu/11795-A_teremt%C3%A9s_dalai?tr_id=151 (utolsó letöltés dátuma: 2021. november 21.).
ccxxix
A Göthe’s juristische Abhandlung über die Flöhe (Goethe jogi értekezése a
bolhákról) című mű valójában nem Goethétől származik.
ccxxx
A filozófus Teréz, avagy Emlékiratok Dirrag atya és Eradice kisasszony
történetéről. Budapest: NewMark – PolgART, 2004.
ccxxxi
Évariste Desiré de Forges de Parny (1753–1814), francia költő, említett
szatirikus és egyházellenes könyve roppant népszerű volt a francia forradalmárok és támogatóik köreiben.
ccxxxii
„Emitt könyörgünk, amott ítélkezünk: / Az ember ítélt: jó vagy rossz,
mindegy.”
ccxxxiii
„Én, ki bölcsebb vagyok, hittem, próba nélkül, / és felszállok a ragyogó
Mennybe. / Belépek, s míg szent Genovéva mellett / ülök Éden isteni kertjében, / pokolra szállnak vakmerő ellenségeink, / kik bántalmazták Jézus helytartóit; / pokolra szállnak őseink kultuszának gúnyolói, / anyáink lányainak
szeretői / és őszinte soraim megvetői, / in saecula saeculorum, amen!”
ccxxxiv
Lukianosz: A tragikus Zeusz. Ford. Szepessy Tibor. In: Simon Róbert
(szerk.): Lakoma. A görög-latin próza mesterei. 2. kiadás. Budapest: Európa,
1974, 157–190. o., itt: 178. o.
ccxxiii
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Frázis nélkül, keresetlenül; a „la mort sans phrase” rövidítése, amellyel
Sieyès Abbé szavazott az 1793. január 17-i gyűlésen XVI. Lajos halála mellett.
ccxxxvi
Incselkedés, csábítás, kihívás.
ccxxxvii
Maerten de Vos (1532–1603), főleg történelmi és allegorikus festményei
tették híressé.
ccxxxviii
Johann Heinrich Voß (1751–1826), német költő, ókori klasszikusok
fordítójaként lett híres.
ccxxxix
A Münchhausen báró ezen fejezetei nem jelentek meg magyar fordításban.
ccxl
Vidéki ember.
ccxli
A lakóniak A béke című, Triballos – Triball, Triballusok – A madarak
című komédia szereplői.
ccxlii
A görög mitológia halálistennőinek egyike.
ccxliii
Wilhelm Ternite (1786–1871), német festőművész; Nápolyi tartózkodása
során lehetősége nyílt bejárni Pompeiit és Herculaneumot, és ott rajzokat készített, amelyeket később tizenegy füzetben publikált: Wandgemälde aus
Pompeji und Herculanum nach den Zeichnungen und Nachbildungen in Farben [Színes pompeii és herculaneumi falfestmények rajzok és másolatok alapján]. Berlin: G. Reimer, 1839.
ccxliv
Rosenkranz valójában a Heine-epigon Alfred Meißner (1821–1885) Der
Sohn des Ata Troll. Ein Wintermärchen (Ata Troll fia. Téli rege) című vígeposzából idéz, amelyben a szerző magát Heinét is megszólaltatja.
ccxlv
Caspar Netscher (1639–1684), portré- és zsánerképfestő.
ccxlvi
Alexandre-Gabriel Decamps (1803–1860), francia festő, az 1836 körül
festett kép címe Le Suicide (Az öngyilkosság).
ccxlvii
Horatius a 8. és a 12. epódoszában kárhoztatja a női bujaságot.
ccxlviii
Önellentmondás.
ccxlix
Ellentmondó (kontradiktórikus) ellentét.
ccl
Ellentétes (kontrárius) ellentét.
ccli
Karl Wilhelm Eduard Mager (1810–1858), német nyelvész, irodalomtudós, pedagógus.
cclii
Az ókori görög mitológia Thaumasz tengeristenséghez kötötte a csodálatos
természeti jelenségeket.
ccxxxv
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Rosenkranz itt a népszerű német mesekönyvről beszél, amelyet Heinrich
Hoffmann (1809–1894), nagy tekintélynek örvendő pszichiáter 1845-ben
adott ki Struwwelpeter (Kócos Peti) címmel.
ccliv
Vö. Gotthold Ephraim Lessing: Emilia Galotti. Ford. Német László. In:
uő: Drámák, versek, mesék. Vál. Vajda György Mihály. Budapest, Európa,
1958, 243–316. o., itt: 311. o. Németh László fordítása („Aki bizonyos dolgokon el nem veszti az eszét, annak nincs mit elvesztenie.”) nem követi a
„Verstand” (értelem) és a „Vernunft” (ész) Rosenkranz által kiemelt különbségét.
ccliii

cclv

Szállóige Polonius Hamlet-beli kijelentése nyomán.
Dühkitörés.
cclvii
Kötetlen beszédmodor, szabadszájúság.
cclviii
Szó szerint: a kakastól a szamárhoz. Jelentése: összefüggéstelen, tréfálkozó
beszéd, nonszensz költemény.
cclix
Kotzebue metonímiája nyomán elterjedt megjelölés, amely a falusi, „mucsai” attitűdöt tükröző megszólalásokat foglalja össze (vö. pl. Johann Nepomuk Nestroy: Szabadság Mucsán. Ford. Viola József. In: uő: Színművek.
Szerk. Eörsi István. Budapest: Európa, 1983, 293–360. o.).
cclx
Szó szerinti fordításban: „Elmentem Bagnolet-ba, / Ahol egy öszvért találtam, / Ki épp répát ültetett. / Drága Madelon, úgy szeretlek, / Hogy kvázi
habogok. // Kicsit tovább mentem, / Találtam egy szénakazalt, / Amely
gavotte-ot táncolt. / Drága Madelon, én stb.”
cclxi
Hencegés, szájhősködés. A fogalom a délnyugat-franciaországi Gascogne
helységnévből ered, melynek lakóira állítólag jellemző volt az effajta viselkedés.
cclxii
Vö. Karl Simrock: Doktor Johannes Faust. Puppenspiel in vier Aufzügen
[Doktor Johannes Faust: Bábjáték négy felvonásban]. 1872. Az eredetit átdolgozta és újra kiadta Robert Petsch. Leipzig: Reclam, 1923.
cclxiii
A főbb dologról történjék az elnevezés.
cclxiv
Alexander von Humboldt (1769–1859), német természettudós és világutazó; az idézett, Vues des Cordillères et Monuments des Peuples Indigènes de
l’Amérique (A Kordillerák látképei, avagy Amerika bennszülött népeinek monumentumai) című műve először franciául jelent meg 1810 és 1813 között,
de németül is kiadták egy részét már 1810-ben.
cclvi
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Helyesen: „Vae me, puto, concacavi me!”, „Jaj nekem! Azt hiszem, összerondítottam magam.” Seneca: Játék az isteni Claudius haláláról. Ford. Szilágyi
János György. In: uő: Drámái III. Szerk. Ferenczi Attila – Takács László. Budapest: Szenzár, 2006, 423–440. o., itt: 428. o.
cclxvi
Wilhelm Jordan (1819–1904), német költő, író, politikus; emlegetett művének eredeti műfaji megjelölése „misztérium”.
cclxvii
Johann Wolfgang von Goethe: Szelíd Xéniák. Ford. Dóczi Lajos. In:
Dóczi Lajos munkái. X. kötet: Goethe költeményei. Budapest: Lampel, 1907,
275. o.
cclxviii
Helyesen: Le lépreux de la cité d’Aoste (Aoste városának leprása). Xavier
de Maîstre (1763–1852), francia katonatiszt, író; említett regénye 1811-ben
jelent meg.
cclxix
Helyesen: Frauen-Leben (Női élet). Julie Burow (1806–1868), német
írónő; az említett regény 1850-ben jelent meg.
cclxx
Denis Auguste Marie Raffet (1804–1860), francia festő, illusztrátor, litográfus.
cclxxi
A judaizmus kontextusába illeszkedve a „Jahve” név használata épp Rosenkranz korában kezdett terjedni.
cclxxii
Antoine-Jean Gros (1771–1835), Bonaparte Napóleon udvari festője.
cclxxiii
Megkerülendő az állatviadalok tilalmát, amelyről a londoni parlament
1835-ben hozott döntést, élelmes vállalkozók patkányokkal rendeztek fogadással egybekötött viadalokat.
cclxxiv
Hermann Ludwig Heinrich von Pückler-Muskau (1785–1871), katonatiszt, tájépítész, író, világutazó.
cclxxv
Jean-François Casimir Delavigne (1793–1843), francia költő és drámaíró,
hazafias műveiről ismert.
cclxxvi
Tulajdonképpen Anne-Honoré-Joseph Duveyrier (1787–1865), francia
drámaíró. Minden művét álnéven (Mélesville) írta családjára való tekintettel.
Életműve közel 350 műből áll (vaudeville-től a vígjátékokon át drámákig).
cclxxvii
Rémtettek.
cclxxviii
Berthold Auerbach (Moses Baruch Auerbacher, 1812–1882), német
író; 1843-ban kezdte el megjelentetni a Schwarzwälder Dorfgeschichten (Fekete-erdei falusi történetek) című novellafüzérét, amely a falusi történetek
műfajának megalapozója lett.
cclxv
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Julius Roderich Benedix (1811–1873), német színész, színigazgató, vígjátékok szerzője.
cclxxx
Friedrich Ludwig Schmidt (1772–1841), német színész, színigazgató,
színházi rendező, drámaíró.
cclxxxi
A rosenkranzi „das Gespenstische” a klasszikus kísértetalakokból indul ki.
Nem keverendő a „das Unheimliche” fél évszázaddal későbbi, Freud által kidolgozott koncepciójával.
cclxxxii
Rosenkranz a lemures és a larvae közti különbségre utal, jóllehet már a
rómaiak korában is jelentésváltozáson mentek át a fogalmak, az „ártó kísértetek” jelentéséhez közelítve mindkettőt.
cclxxxiii
Heinrich Marschner (1795–1861), német zene- és operaszerző.
cclxxxiv
Lamiáról, a görög mitológiában szereplő nőnemű szörnyről elnevezett,
vérszívó démonok.
cclxxxv
Aiszkhülosz: Perzsák. Ford. Jánosy István. In: uő: Drámái. Budapest: Európa, 1996, 5–50. o., itt: 33. o.
cclxxxvi
Gotthold Ephraim Lessing: Hamburgi dramaturgia. Ford. Timár Ilona.
In: uő: Válogatott esztétikai írásai. Szerk. Balázs István. Budapest: Gondolat,
1982, 375–537. o., itt: 382. o. (A fordítást módosítottuk – a ford.)
cclxxxvii
Lessing: id. mű, 383. o.
cclxxxviii
Uo.
cclxxxix
A névtelenül megjelentetett mű címe helyesen: Pontolino, der furchtbare
Räuberhauptmann; oder die Schrecknisse der Teufelsgrotte (Pontolino, a borzasztó rablóvezér, avagy az ördögbarlang borzalmai).
ccxc
Friedrich Ludwig Zacharias Werner (1768–1823), német költő, drámaíró;
idézett, 1815-ben kiadott művének teljes címe Vierundzwanzigster Februar
(Február huszonnegyedike).
ccxci
Utalás Étienne Bonnot de Condillac (1715-1780), felvilágosodáskori empirista filozófus Értekezés az érzetekről című, 1754-es művében emlegetett, érzőképességgel rendelkező szoborra.
ccxcii
George Gordon Byron: Válogatott művei. 2. k.: Don Juan. Ábrányi Emil
fordítását átdolgozta Görgey Gábor. Budapest: Európa, 1975, 672. o.
ccxciii
Georg Wilhelm Friedrich Hegel: Esztétikai előadások. I. k. Ford. Zoltai
Dénes. 2. kiad. Budapest: Akadémiai, 1980, 225. o.
ccxciv
Uo. (Rosenkranz kiemelése).
cclxxix
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Uo.
Hegel: Esztétikai előadások, I. k., 225. o. sk.
ccxcvii
Hegel: Esztétikai előadások, I. k., 226. o.
ccxcviii
Rosenkranz parafrazeálja Hegelt, vö. többek közt Hegel: Esztétikai előadások, III. k., 159. o.
ccxcix
Az irigy. Vö. Hérodotosz megállapításával, mely szerint „az isteni lény
irigy és állhatatlan” (Herodotos történeti könyvei. Ford. Geréb József. Első k.:
I–III. könyv. Budapest: Franklin, 1892, 20. o., 32,1).
ccc
Klasszikus indiai monda Nála királyáról és feleségéről, Dámájántiról. Franz
Bopp fordította latinra (1832); németre J. G. L. Kosegarten (1820), F. Bopp
(1838), E. Meier (1847); német utánköltés Franz Rückerttől (1828).
ccci
„Aki itt vizel, és ebbe a vizeletbe belelépett, Náishádus, este ott ült, anélkül
hogy lábai megtisztultak volna; ezen alkalommal szállt belé Kálisz.”
cccii
Apró kihágás.
ccciii
Az ófrancia Maugis-legendára támaszkodó, közép-németalföldi eposz
(Madeljgis) karoling változata.
ccciv
A ravasz törpe, Elberich (vagy Alberich) a középfelnémet Ortnit-legenda
és a Nibelungének szereplője.
cccv
A német ’Hexe’ (boszorkány) etimológiailag összefügg a görög mitológia
Hekatéjának, a varázslás, a sötétség és az éjszaka istennőjének, a boszorkányok
úrnőjének nevével.
cccvi
Ördögi gyülekezet.
cccvii
William Rowley (1585 k.–1626), angol drámaíró, színész, író; Thomas
Dekker (1572 k.–1632 k), angol drámaíró és pamfletszerző; John Ford (1586–
1639 k.), angol drámaíró, költő.
cccviii
John Heywood (1497 k.–1580 k.), angol drámaíró.
cccix
Eduard Meyer (1812–1856), hamburgi irodalomtudós.
cccx
Istentelenségük, vétkük.
cccxi
A skandináv mitológiában az Áz-istenek szembenállnak a Ván-istenekkel;
utóbbiak tekinthetők az ősibbnek és természetinek, akik a termékenységet személyesítik meg, míg az előbbiek harcosok. A háború akkor tört ki a két istencsoport között, mikor az Áz-istenek által benépesített Asgardban a Ván-istenek is megjelentek.
ccxcv

ccxcvi
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Az egyik legősibb, máig létező, főként Indiában gyakorolt vallás, amelyre
napjainkban zoroasztrizmusként vagy mazdaizmusként hivatkoznak. Követőit zarathusztriánusoknak vagy az iszlám megjelenése óta pársziknak is nevezik. Zarathustra (i. e. 2. évezred) iráni pap alapította meg. A vallás egyaránt
tartalmaz monoteista és dualista jellegzetességeket is.
cccxiii
A karagöz eredetéről megoszlanak a vélemények, de általában török árnyjátéknak tekintik, amely valószínűleg a 16. században terjedt el az Oszmán Birodalomban. A színház és mozi megjelenése előtt az egyik legkedveltebb szórakoztatási forma volt, amelyben két alak került szembe egymással: Karagöz
(jelentése „fekete szem”) volt a tanulatlan, ám szókimondó és szellemes parasztlegény, és Hacivat a művelt, az oszmán-török irodalomban jártas városlakó. Míg Hacivat köztiszteletnek örvend, és tanácsait kérik, addig Karagözt
ízléstelen tréfáknak, megaláztatásoknak teszik ki.
cccxiv
Az „abraxas” homályos eredetű szó, amelyet bűvös igeként használtak mágusok és alkimisták. A római császárkorban terjedtek el az abraxas-gemmák,
amelyeket védelmező, mágikus amuletteknek tartottak. A gemmán egy emberi törzzsel és karokkal, ám kakasfejjel és kígyólábakkal ábrázolt figura szerepelt, alatta az „abraxas” szó görög betűkkel.
cccxv
Adolphe Napoléon Didron (1806–1867), francia régész, középkori keresztény művészetre, keresztény szimbolikára szakosodott művészettörténész.
A Rosenkranz által idézett, Paul Durand-nal 1845-ben közösen kiadott mű
teljes címe Iconographie chrétienne grecque et latine (Görög és latin keresztény
ikonográfia).
cccxvi
Az irodalomtörténészek ma már Rowneynak tulajdonítják a művet.
cccxvii
John Flaxman (1755–1826), angol szobrász, grafikus.
cccxviii
Melchior Hermann Joseph Georg Boisserée (1786–1851), német műgyűjtő, aki bátyjával, Sulpiz Boisserée-vel és közös barátjukkal, Johann Baptist
Bertrammal 1804-ben alapította meg az ónémet (flamand és német, gyakorta
’primitívnek’ nevezett) festmények gyűjteményét. 1836-óta a müncheni Régi
Képtárban látható a gyűjtemény legtöbb darabja.
cccxix
Joachim Patenier (Patinir; 1480 k. –1524), németalföldi festő, a flamand
tájképfestészet úttörője. A Rosenkranz által hivatkozott festménye egykor részét képezte a Boisserée-gyűjteménynek, ma már a warwickshire-i Upton
cccxii
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House tulajdonában van. A szerzetesnek tulajdonképpen emberi keze van,
azonban a vakítóan fehér karmok a jobb lábán sötétlenek.
cccxx
Christoffel van Sichem (1581–1658), németalföldi fametsző és gravírozó,
aki gyakran híres emberek portréi után készítette el munkáit.
cccxxi
Heinrich Heine: Doktor Faust. Ford. Eörsi István. In: uő – Nikolaus
Lenau: Doktor Faust. Faust. Budapest: Magyar Helikon, 1962, 7–83. o., itt:
67–68. o. (Rosenkranz kiemelése).
cccxxii
Friedrich August Moritz Retzsch (1779–1857), német rajzoló, festő és
rézkarcoló. Heinrich Heine említi meg nevét Utazás a Harz hegységben című
költeményében: „A gránittömbök csodálatos csoportjai csak itt szöknek
szembe először igazán; gyakran bámulatos nagyok. Nyilván ezek azok a játéklabdák, amelyeket Walpurgis-éjen egymásnak hajigálnak a gonosz szellemek,
amikor seprűnyélen és vasvillán lovagolva jönnek a boszorkányok, s megkezdődik a kalandos, elvetemült mulatság, amint szavahihető dajkánk meséli, és
amint Retzsch mester bájos Faust-képein látható.” Heinrich Heine: Utazás a
Harz-hegységben. In: uő: Versek és prózai művek. II. k. Budapest: Európa,
1960, 7–69. o., itt: 44–45. o.
cccxxiii
Ary Scheffer (1795–1858), francia romantikus festő, nevezetes volt vallásos tárgyú képeiről, illetve a híres költők, mint Goethe és Dante műveinek
egyes részeihez készített illusztrációiról.
cccxxiv
Engelbert Seibertz (1813–1905), német portré- és történelmi festő, aki
1835 és 1841 között briloni tartózkodása alatt készített illusztrációkat Goethe
Faustjához.
cccxxv
Utalás Mefisztó önjellemzésére in: Johann Wolfgang von Goethe: Faust.
A tragédia első és második része. História doktor Johann Faustról. Az „ős-Faust”. Ford. Márton László. Budapest: Kalligram, 2015, 97. o.
cccxxvi
John Milton (1608–1674), angol költő, politikus, a barokk irodalom
egyik legjelentősebb alakja.
cccxxvii
Marinelli Gotthold Ephraim Lessing Emilia Galotti című drámájának
szereplője, Franz Moor Friedrich Schiller Haramiákjában, Wurm titkár szintén Schiller Ármány és szerelmében, Francesco Cenci Percy Bysshe Shelley A
Cenci-ház című drámájában szerepel, míg Vautrin és Lugarto Honoré de Balzac, illetve Charles O’Bryan egy-egy színjátékának címadó hőse. Roquairol
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Jean Paul Titan (Titán) című regényének szereplője, Manfred pedig Byron
azonos című verses drámájának hőse.
cccxxviii
Rosenkranz Schmidttől idéz, aki a 385. oldalon azt írja, hogy „Lovelace
óta a regényírók arra törekedtek, hogy megteremtsék az esztétikai gonosztevőt”. Schmidt Samuel Richardson Clarissa (1748) című levélregényére utal,
amelyben Robert Lovelace megerőszakolja a címadó hősnőt.
cccxxix
Wolf Heinrich Friedrich Karl Graf von Baudissin (1789–1878), német
diplomata, író és fordító, többek között William Shakespeare számos művét,
illetve Molière néhány komédiáját fordította le német nyelvre.
cccxxx
Vásári bábjáték.
cccxxxi
A némileg módosított idézet forrása: Hermann von Pückler-Muskau:
Briefe eines Verstorbenen. Stuttgart: Hallerberger, 1831, 3. k., 152. o.
cccxxxii
Christian Dietrich Grabbe (1801–1836), német drámaíró, akire nagy hatással volt Shakespeare és a Sturm und Drang.
cccxxxiii
Természeti kuriózum.
cccxxxiv
Az ördög komikus szerepeltetésére építő közjáték.
cccxxxv
Kínai árnyjátékok.
cccxxxvi
A Der Sylvesterklubb (A szilveszteri klub) című novella névtelenül jelent
meg a hivatkozott folyóirat első füzetében, melynek melléklete egy illusztrációt is tartalmazott. A Rosenkranz által szerzőként említett Nicolette beazonosíthatatlan.
cccxxxvii
August Lewald (1792–1871), német író és publicista, aki álneveket is
használt (Hans Kindermann, Kurt Walder, Tobias Sonnabend). A hivatkozott folyóirat 1835 és 1844 között jelent meg.
cccxxxviii
Allegorikus élőképek.
cccxxxix
Friedrich Schiller: Wallenstein halála. Ford. Áprily Lajos. In: uő: Összes
drámái I. Budapest: Osiris, 2002, 677–814. o., itt: 788. o.
cccxl
Hartmann von Aue (Ouwe is, 1168 k. – 1210 után), a középfelnémet korszak egyik legjelentősebb epikusa. A Gregorius eredeti címe Der guote sündere,
amely fordítható ‚jóságos bűnösként’, de ‚meggyógyult bűnösként’ is.
cccxli
Vö. Kant: A tiszta ész kritikája, 175. o. skk., B176 skk.
cccxlii
A palaisztra (palaestra) az ókori görögöknél és rómaiaknál a tornacsarnokok oszlopos, folyosóval szegélyezett udvari része volt, ahol a küzdősportokat
oktatták.
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Charles Palissot de Monenoy (1730–1814), francia drámaíró a Les
Philosophes (A filozófusok) című, 1760-ban írt komédiájában az enciklopedistákat támadta.
cccxliv
Otto Friedrich Gruppe (1804–1876), német filozófus, publicista; 1871ben jelentette meg arisztophanészi stílusban írt vígjátékát, melynek szerzőjeként Absolutus von Hegelingent jelölte meg.
cccxlv
„Legtágabb értelemben a karikatúra az a művészet, amely szatirikus jelleget képes kölcsönözni a természet utánzásának, valamint az érzelmek és az erkölcsök kifejezésének. Ez a művészet, úgy tűnik, nem sokkal később született
annál, mint hogy feltalálták a festészetet. Miután megragadhatóvá vált az eszmény a széphez fűződő kapcsolataiban, szükségszerű volt annak az igénynek a
jelentkezése is, hogy meghatározható legyen az eszmény és a fizikailag, illetve
morálisan rút kapcsolata is. Ugyanakkor a caricature szó, amely olasz eredetű,
meglehetősen új a franciában. Bár a 16. század óta része a művészet nyelvének,
csupán napjainkban használják tudományos összefüggésben, és látnivalóan
ilyen minőségében foglalta el helyét a közkeletű társalgási nyelvben is.” Paris
Paulin: Xive-xve siècle: Charivari; dessin tiré du Roman de Fauvel, manuscrit
de la Bibliothèque royale; Sujet de la Danse des morts; Le Revers du jeu des
Suisses [14–15. század: Charivari; rajz a Roman de Fauvelből, a Királyi Könyvtár kéziratából; A halotti tánc témája; A svájci játék visszája]. In: Musée de la
caricature, 1. k., 1834, 1. o. Paulin Paris (1800–1881) francia latinista és középkorkutató, történész volt.
cccxlvi
Carl (Karl) Friedrich Flögel (1729–1788), német irodalom- és kultúrtörténész több ízben is foglalkozott a groteszk-komikus és a szatirikus irodalom
hagyományával.
cccxlvii
Gúnyos, torzító arckép.
cccxlviii
A párizsi mardi gras vagy carême-prenant a nagyböjt előtti utolsó nap,
karnevál.
cccxlix
Vö. a 49. jegyzettel.
cccl
Wilhelm von Kaulbach (1805–1874), német festő. 1845–1846-ban készítette el híres illusztrációit Goethe Reinecke Fuchsához, melyekben kevés az
igazi humor, annál több a paródia, az éles szatíra. A Lajos királytól kapott megbízást, hogy a müncheni új képtár külső falain vonuló frízekben München
cccxliii
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művészeti életét ábrázolja, úgy teljesítette, hogy kigúnyolta azt, amit magasztalnia kellett volna.
cccli
Jean de La Fontaine (1621–1695), francia író és költő, aki fabuláival vonult
be a világirodalomba.
ccclii
Charles Magnin (1793–1862), francia színikritikus, költő, író.
cccliii
Aloys Blumauer (1755–1798), osztrák író; az ókori isten- és hősvilágot gúnyolta ki Virgilius Éneássa, kit Blumauer travestált című művében.
cccliv
Charles Philipon (1800–1861), francia litográfus, karikaturista és újságíró, valamint Louis Adrien Huart (1813 –1865), francia újságíró, író és színigazgató 1844–45-ben jelentette meg Parodie du juif errant, complainte constitutionelle en dix parties (Paródia a bolygó zsidóról, alkotmányjogi panasz tíz
részben) című művét. A következő mondat „kilences” száma bizonyára tévesztés.
ccclv
Immanuel Kant: Megfigyelések a szép és a fenséges érzéséről. In: uő: Prekritikai írások. Ford. Czeglédi András. Budapest: Osiris–Gond-Cura Alapítvány, 2003, 285–414. o., itt: 294–295. o. – A fordítás nem következetes a
„Fratze” szónak a német eredetiben kitartott, konzekvens használatát illetően.
ccclvi
Rodolphe Töpffer (1799–1846), svájci grafikus, az európai képregény
egyik feltalálójaként tartják számon.
ccclvii
Johann Wolfgang von Goethe: A jó asszonyok. In: uő: Mese. Ford. Takács Mária. Budapest: Világirodalom, [192?], 83–137. o., itt: 91–92. o.
ccclviii
Rosenkranz itt bizonyára Furkóra (Vergesre), a kisbíróra gondol.
ccclix
Jean-Pierre Dantan (1800–1869), francia szobrász, aki főként mellszobrokat alkotott. Laurent Baridon művészettörténész szerint ő volt a karikaturisztikus szobrászat megteremtője.
ccclx
Jean Marie Napoléon Désiré Nisard (1806–1888), francia író és kritikus.
Helyesen: Louis Antoine Ponchard (1787–1866), francia operaénekes, énektanár. Henry Peter Brougham (1778 –1868), brit államférfi, Nagy-Britannia
lordkancellárja.
ccclxi
Amazon királynő a görög mitológiában. A trójai háborúban tűnik fel, de
az Iliászban nem szerepel, csak a homéroszi világot kibővítő, későbbi irodalmi
alkotásokban.
ccclxii
George Sand: Rudolstadt grófné. Ford. Szávai Nándor. Budapest: Európa, 1978, 520. o.
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Jean-Baptiste Auguste Clésinger (1814–1883), francia szobrász és festő.
„… hanem egyszerűen egy nőt. Ez a vakmerő, ez az őrült, ez a tébolyodott
felismerte, hogy szüzsének ez is elég. Meglepettnek és elragadtatottnak érzik
magukat e típus láttán, amely sem nem görög, sem nem római, hisz szája félig
nyitva, szeme epekedik, orrcimpája megfeszül, ismeretlen érzést tükröző arckifejezése elragadtatott és édes, ő maga kéjsóváran ájult, amit a méreg, a hamis
szerelmi bájital okozott, amely tetőtől talpig átjárja a testet, és megdermeszti a
forró vért az erekben.”
ccclxv
Adam Gottlieb Oehlenschläger (1779–1850), dán költő, Corregio című
művésztragédiáját német nyelven írta.
ccclxvi
Alfred de Vigny (1797–1863), francia romantikus szépíró, költő,
Shakespeare-fordító.
ccclxvii
Jules Gabriel Janin (1804–1874), francia író és kritikus.
ccclxviii
Beazonosíthatatlan szerző.
ccclxix
Jacques Clinchamps de Malfilâtre (1732–1767), francia költő.
ccclxx
Richard Brinsley Sheridan (1751–1816), ír szatirikus, drámaíró és politikus.
ccclxxi
Szent Bernárdnak a keresztény szerénységet dicsőítő prédikációjából: „laudet te os alienum, sileat tuum” (míg hallgatsz, dicsérd a másik száját).
ccclxxii
Rousseau halálának homályos körülményei többek közt Madame de
Staëlt is arra késztették, hogy öngyilkosságra gyanakodjon; Jules Janin valószínűsíthetően de Staël Lettres sur le caractère et les écrits de Jean-Jacques Rousseau
(Levelek Jean-Jacques Rousseau jelleméről és írásairól) című, 1788-ban megjelent művére támaszkodik.
ccclxxiii
Platón: A lakoma, 223d.
ccclxxiv
Menandrosz (i. e. 342 – i. e. 291), az attikai újkomédia kiemelkedő alkotója. Állítólag száznál is több művet írt, melyből mára jórészt csak töredékek
maradtak fenn. Szemben az Arisztophanész fémjelezte ókomédiával, az újkomédia jellegzetességeinek megfelelően a politikai témák háttérbe szorulnak,
Menandrosz hétköznapi emberek hétköznapi problémáit állítja figyelme középpontjába.
ccclxxv
Ludovico Ariosto (1474–1533), olasz költő, író.
ccclxxvi
Paul Gavarni (Sulpice Guillaume Chevalier, 1804–1866), francia rajzoló
és karikaturista.
ccclxiii
ccclxiv
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Atella városából elterjedt népi bohózatok, rögtönzött színjátékok.
A cockney Kelet-London alsó osztályainak gúnyneve, akik a „h” mássalhangzót kihagyják vagy hozzáfűzik beszédjükhöz. A badaud szóval a bámész
semmittevőket jelölték. A buffey buffy-ként is írható, brit szlengkifejezés a részegre és becsiccsentettre.
ccclxxix
Henry Mayhew (1812–1887), angol társadalomkutató, újságíró és drámaíró, aki kiállt a szociális reformok mellett. Egyik alapítója volt a Punch című
szatirikus magazinnak. Leginkább terjedelmes és szatirikus hangvételű vizsgálódásairól híres, amelyek a londoni szegények, a munkásosztály, a lumpenproletáriátus és a kézműves kispolgárság helyzetéről tudósítottak.
ccclxxx
George Cruikshank (1792–1878), angol karikaturista, akit főként a londoni hétköznapok alakjairól rajzolt jelenetei tettek ismertté.
ccclxxxi
Phiz (Hablot Knight Browne; 1815–1882), angol grafikus; rajzművészként Charles Dickens, Charles Lever és Harrison Ainsworth könyveit illusztrálta.
ccclxxxii
A kilenckötetes „enciklopédiát” Léon Curmer kiadója jelentette meg
1840 és 1842 között.
ccclxxxiii
Gályarab.
ccclxxxiv
Theophrasztosz (i. e. 371 k. – i. e. 287 k.), görög filozófus, természettudós, Arisztotelész utóda az athéni peripatetikus iskolában. Türtamosz néven
született, s később kezdték ragadványnevén Theophrasztosznak, „isteni beszédűnek” nevezni.
ccclxxxv
Jean de La Bruyère (1645–1696), francia író, esszéíró, moralista. 1688ban jelentette meg Theophrasztosz művét francia fordításban, kiegészítve korának jellem- és erkölcsrajzával.
ccclxxxvi
Gottlieb Wilhelm Rabener (1714–1771), német író, négykötetes szatíragyűjtemény szerzője. Magyarul is olvasható műve, a Rabner szatírái, vagyis Gúnyoló beszédei, 1786-ban jelent meg Pozsonyban, Sándor István fordításában.
ccclxxxvii
Diphilosz (i. e. 355 – i. e. 289), görög komédiaköltő, Menandrosz kortársa, az attikai újkomédia képviselője.
ccclxxxviii
George Catlin (1796–1872), amerikai festő, író és utazó, aki az ÉszakAmerika nyugati részén élő bennszülöttek portréira szakosodott. Ő volt az
első fehér férfi, aki lefestette a préri indiánjait a saját területükön. Az 1842-ben
ccclxxvii

ccclxxviii
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megjelentetett mű teljes címe: Letters and Notes on the Manners, Customs,
and Condition of North American Indians (Levelek és feljegyzések az északamerikai indiánok viselkedéséről, szokásairól és életkörülményeiről).
ccclxxxix
A Le Charivari 1843-as évfolyamában jelent meg a La Civilisation aux
Iles Marquises (A civilizáció a Marquises-szigeteken) című sorozat, amelyet
számos szerző illusztrált.
cccxc
A Loi sur l’impôt sur les portes et fenêtres törvényt 1798 novemberében
hozták, és csak 1926-ban vonták vissza, miszerint egy ingatlant ablakainak
száma szerint adóztattak meg.
cccxci
Fanny Lewald-Stahr (1811–1889), német írónő 1847-es regénye.
cccxcii
Az 1838-ban kiadott mű eredeti címe: Musée de la caricature, ou Recueil
des caricatures les plus remarquables, publiées en France depuis le quatorzième
siècle jusqu’à nos jours (Karikatúra-múzeum, avagy a legfigyelemreméltóbb karikatúrák gyűjteménye, amelyet Franciaországban jelentettek meg a 14. század
óta napjainkig).
cccxciii
John Law (1671–1729), skót közgazdász, 1715 és 1720 között francia
pénzügyminiszter, Európában az első állami bank megalapítója. 1720-ban a
„Mississippi buborék” (a Law alapította és tulajdonolta francia Mississippikereskedelmi társaság körüli spekulációs buborék) eredményeképp csődbejutott.
cccxciv
Karl August Böttiger (1760–1835), német filológus, régész, tanár és jelentős újságíró, aki a Goethe-korszak befolyásos személyiségeihez tartozott.
Publicisztikáit gyakorta kísérték viták és botrányok, London und Paris című
folyóirata 1798-tól 1810-ig jelent meg.
cccxcv
Wernher der Gartenaere a 13. század közepén működő bajor vagy osztrák
szerző.
cccxcvi
Robert Macaire a főszereplője Benjamin Antier, Saint-Armand és Paulyanthe (Polyanthe, más nevén Alexandre Chaponnier) L’auberge des Adrets
(Adrets vendégfogadója) című, 1823-as melodrámájának. Honoré Daumier
Macaire-t az egyik legnagyobb grafikai sorozatának hősévé tette a Le Charivari című vicclapban (1836–1838), és bankárként, részvénykereskedőként,
spekulánsként vagy vállalkozóként szerepeltette, de mindig a polgárkirályság
sikeres burzsoájának alakjában.
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Jean-Gaspard Debur(e)au (Jan Kašpar Dvořák, 1796–1846), cseh-francia pantomimművész.
cccxcviii
A polgárkirályság idején alkotott neologizmus. A pénzüket kizárólag
prostituáltként megkereső lányokat nevezték így, akik rendszerint a Nouvelle
Athènes negyedben, a Notre-Dame-de-Lorette templom szomszédságában
dolgoztak.
cccxcix
Farsang idején férfiruhába öltöző nők.
cd
Platón: A szofista. Kövendi Dénes fordítását átdolgozta Bene László. Budapest: Atlantisz, 2006, 228b, 43. o.
cdi
Joseph Anton Stranitzky (1676–1726), osztrák színész, színdarabíró, színiigazgató. A régi bécsi népszínmű megalapítója, a Hanswurst (paprikajancsi)
alakjának atyja.
cdii
Friedrich August Kanne (1778–1833), szász származású osztrák zeneszerző,
zenei szakíró varázsoperája, amelyet 1824-ben mutattak be a Leopoldstädter
Theaterben.
cdiii
August Wilhelm Bohtz (1799–1880), német esztéta és irodalomtörténész.
cccxcvii
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