
Tanúskodhatnak százszor is. 
Az újkori pásztorleányok 
Ott élnek most a színpadon, 
Megmondhatná száz pásztorifjú, 
Megmondhatná, hogy így vagyon. 

lm egy idillum, Böske szép volt, 
A pásztorifjú katona, 
És ahogy együtt vacsoráztak 
A lány így szólt: nem, soha ! 
A tilinkóhoz nyúlt az ifjú, 
Hozzá valamit csörgetett — 
S mint a régi idillumokban, 
A Böske mindjárt engedett. 

Dyb 

Ady Endre utolsó verse a Színházi Újság számára 1901. november 2Ü-án jelent meg 
Terka címmel. Ez a vers a költő' eddig teljesen ismeretlen szerelmére vet fényt. Már a Színházi 
Újság 1901. május 21. számában van egy szerkesztői üzenet, amely Zách Terka nevét kapcso
latba hozza Adyval. Majd november 21-én a lap költött nyilatkozatokat közöl arról, hogyan 
tetszett az illetőknek Székely Irén koloraturénekesno a San Töy című operettben. Ady Endre 
szájába a lap ezt a mondatot adja : „Székely Irén, mint San Toy? Én csak Zách Terkát 
láttam." 

Mindezt betetézi a november 20-án megjelent vers 

Terka 

Dívákhoz nem volt soha kedvem, 
Nem érdekelt még primadonna, 
Kis karleányokért epedtem, 
És ezt a kedves jószokásom 
Bíz isten sokért nem adom ma. 

Aggon beválok dívák kegyére, 
Ki sietett, még sose nyert a' 
Egyéb vágyam nincs egyelőre, 
Míg elvánszorgok a dívákig : 
Legyen egy kissé jobb a Terka. 

Dyb 

Zách Terka karhölgy volt. Nagyváradon éktelenkedett egy fahíd a Kőrös folyón és 
ennek két krajcárnyi hídvámját Zách János szedte, mint a híd bérlője. Az ő leánya volt a 
Terka. A fiatal, rózsásarcú, kékszemű, szépalakú leányt 1900-ban szerződtette kardalosnak 
a színház. Kétségkívül szívós udvarlás lehetett ez, ha májusban már célzást találunk reá 
a színházi lapban és november végén még verset költenek róla. De a Zách-mama árgusszemek
kel őrködött a leányon és így Terka nem lehetett „jobb", olyan értelemben, amint Ady 
kívánta. Egyébként Ady már régen nem élt Nagyváradon és Zách Terka még mindig csak 
kardalosnő maradt. 

JÓZSEF ATTILA 
IRODALOM ÉS SZOCIALIZMUS 

Adalékok az „Irodalom és Szocializmus" keletkezéséhez 

1930 telén a baloldali szociáldemokrata értelmiség egy kisebb csoportja létrehozta a 
Magyarországi Szociáldemokrata Párt Jaurés-munkaközösségét. Előadásokat szerveztek és 
tartottak, helyiségük a Sz&bómunkásók Szakszervezetének VI. ker., Almássy tér 3. I. em. 
alatti, mintegy 100—120 személy belogadására alkalmas nagyterme volt. A kis munkaközös
séghez egyre több kommunista értelmiségi kapcsolódott. Az első előadáson, Jaures méltatása 
után, Nagy Lajos olvasta fel „Balanov generális" című, háborúellenes novelláját. Nagy 
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Lajos erre az előadásra magával hozta József Attilát is, akit azután a program megbeszélésekbe 
is bevont a vezetőség. József Attila szívesen vállalkozott egy előadássorozat megtartására ; 
akkor már hosszabb ideje foglalkozott egy tanulmány megírásával, amely a költészet eredő
jének mozzanatait elemezte volna, a „társadalom — egyén; egyéniség — társadalom" kérdés
párral kapcsolatban. Ebből a tárgykörből írta „Irodalom és szocializmus" című előadását, 
amelynek anyagát a Munkaközösség tagjainak felolvasta, azok jóváhagyták s a munkaközös
ség egyik, 1931 februári előadásán a nyilvánosság elé került. A felolvasás nagy érdeklődést 
keltett; József Attila azonban csak 1931. április 24-én lépett hivatalosan a munkaközösség 
tagjai sorába. Egyébként rövid idő múlva a Szociáldemokrata Párt vezetősége feloszlatta 
a Jaurés-Munkaközösséget avval, hogy ott kommunista propaganda-előadásokat tartanak. 

József Attila az előadás gépiratát nálam hagyta. Én 1949-ben Németh Andornak 
adtam át, a Csillagban való közlésre. A szerkesztési csere folytán Németh Andor elkallódott-
nak hitte a tanulmányt; halála után felesége értesített, hogy a tanulmányt átadta Waldapfel 
József professzornak. így került vissza a nyomtatásban még eddig meg nem jelent tanulmány 
hozzám, illetve a Petőfi Irodalmi Múzeumba. 

Szántó Judit 

Irodalom és szocializmus 

Művészetbölcseleti alapelemek 

í r t a : JÓZSEF ATTILA 

Tisztelt Elvtársak* 

Azt hiszem, mindnyájan tudjuk, mi a szocializmus, ki tudnánk fejteni lényegében 
egyöntetűen. Azonban az irodalommal már bajok vannak, mert habár azt mondjuk róla, 
hogy nyelvi művészet; vagyis az a művészet, amelynek anyaga a nyelv, ezzel még csak 
azt tudjuk róla, hogy mindenekelőtt a nyelv törvényeit kell ligyelembe vennie. Mert hiszen 
minden művészetet kötnek anyagának a törvényei. Az irodalmat pedig annál is inkább, mert 
anyaga, a nyelv, már önmagában is emberi, társadalmi közösséget tartalmaz; a közösségnek 
azzal a lelki kiállási módjával egyetemben, amellyel ez a közösség a világ viszonylatait föl
fogja, tagadja, vagy elfogadja. Tehát a nyelv minőségéből adódik az irodalomnak nemzetiségi 
különös mozzanata és a közösséget jelentő nyelvi anyag törvényeinek értelmében kapják 
meg az egyes irodalmak nemzetiségi különös mivoltukat. így más anyaggal dolgozik a német 
és más anyaggal a magyar irodalom. Különbözésük tehát nem lényegi, hiszen azonosak abban, 
hogy az anyagból irodalmat csinálnak, hanem csak annyi, hogy bizonyos fokig másfajta 
anyagot kell megmintázniuk. Az osztályirodalmakra ugyanez áll. Minden társadalmi réteg
nek megvan a maga nyelve, sőt az egyes egyénnek is. Ez annyit tesz, hogy társadalmi osztályok 
minősége szerint más lelki (művészi és érzelmi) tartalmú maga a szó is ; noha tárgyi-fogalmi 
mozzanata egyugyanaz, már amennyiben logikailag helytelennek nem bizonyul. Vagyis a 
különböző nyelvű versekben ugyanazt a fogalmi szerepet játssza a „Tisch," „table," „asztal" 
szó, mert mindhárom ugyanaz a fogalom; azonban ugyanakkor eltérő művészi, irodalmi 
eredmény létrehozására alkalmasak, mert mindegyik más szó, más anyag. Ugyanígy a „bur
zsoá" fogalma egy és ugyanaz kell legyen logikailag mindenki számára. Azonban a „burzsoá" 
szó művészi alkalmazása más a proletár számára és más a burzsoá számára. Utóbbi Valószínű
leg még művészi létjogosultságát is megtagadja. Az Ő fülében nem hangzik költemény gyanánt, 
mert nem tud proletárul és nem tud szocialistául; aminthogy a francia idegentől is távoláll 
a magyar vers művészisége, ha nem tud magyarul. 

Szocialisták lévén, alapelvünk értelmében tudjuk azt is, hogy a művészet minden kor
ban más és más, sőt hogy egyes korszakon belül is ellentétes művészeti irányzatok küzdenek 
egymás ellen, amelyek küzdelmükkel akaratlanul is a művészet általános haladását, avagy 
visszafejlődését szolgálják. Azonban észre kell vennünk, hogy ezek a korokat jelentő és kor
szakon belüli művészeti irányzatok együtt teszik a művészetet, — azaz mindegyikben van egy 
a többivel lényegében közös mozzanat, ami miatt mindegyiket megkülönböztetjük az élet 
egyéb dolgaitól, ami miatt művészetnek hívjuk és elkülönítjük mindezeket az irányzatokat 
a nem-művészettol. Tehát a művészetnek minden változása és ellentétes megnyilvánulása 
dacára van egy általános és állandó mozzanata, a művésziség —, aminthogy a társadalmi és 
történelmi életnek minden változása és belső ellentéte dacára van egy állandó mozzanata, 
maga a társadalmiság. És ezzel már a dialektikus felfogás mélysége előtt állunk. Mert ez csak 
úgy lehetséges, hogy : ami változik, az egyben állandó is. Magyarázatul szolgál, hogy váltózni 
csak az változhat, ami van ; ami van, az pedig önmagával azonos. Álljunk meg egy kissé itt, 

* Budapesti szabadelőadásom szövege. 
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álljunk meg az azonosság elvénél. „Minden dolog azonos önmagával". Figyeljük meg, hogy 
ez a végső'logikai alapelv csak csupán logikai alapelv, vagyis csak annyit jelent, hogy minden 
gondolati tárgyat annak kell elgondolnunk, ami. Ezért esik véle egybe a másik logikai alapelv, 
az ellenmondás elve. Ti. csak akkor gondolkodunk helyesen, logikusan, ha egyik állításunk 
nem mond ellent a másiknak. Ez a logikai alapelv tehát nincs ellenmóndásban a mi alap
bölcseleti alapelvünkkel, hogy ti. a fejlődés ellentétekben történik, hogy a dolgok ellentéteket 
tartalmaznak. SŐt, ha ezt a logikai alapelvet, hogy minden dolog azonos önmagával, mint 
ítéletet, szintén dolognak tekintjük, a formai elemezés megint csak bennünket igazol. Mert 
kimondván, hogy minden dolog azonos önmagával, a dolgot két más dolog ellentétének össze
függéseként fogtuk föl: az azonosság meg a dologiság ellentétének összefüggéseként. Tehát 
amikor azt állítjuk, hogy ami változik, az egyben állandó is, nem mondunk ellent önmagunknak 
a logika szempontjából, hanem pusztán a dolog mélyén rejlő valóságos ellentétet emeljük a 
felszínre. Állításunk nem formai, hanem tartalmi. így a valóság természetesen igazol bennünket. 
Mert az emberi történelem folyamán állandó a társadalmiság és éppen ez az állandó társa
dalmiság változik. Űgyis megközelíthetjük állításunkat, hogy ami változik, az hordozója a 
változásnak. Tehát mint hordozó mindig ugyanaz marad, minthogy pedig a változást hordozza, 
egyben mindig más és más. Idézzük a természet logikáját (nem a természettudományét!), 
— látjuk, hogy a fajok azért hasonulnak a környezethez, azért alakulnak át, mert meg akarnak 
maradni. És valóban az élet bármennyit változik, bárhány alakot vett is föl, élet maradt. 
Mert ha a változó nem volna egyben változatlan is, akkor a változás eredménye nem válto
zás, hanem megszűnés volna. 

Mindezt előre meg kellett állapítanom, nehogy nem-dialektikusnak tűnjék föl első 
kérdésem, amely a következő : mi a művészet ? Ezzel a bevezetéssel már a maga mélységében 
elkülönítettük kérdésünket minden polgári kérdés föltevéstől, mert hiszen a polgári műböl-
cseló'k is föltették a kérdést szóról szóra úgy, hogy mi a művészet. Azonban más értelemmel 
tették föl, de mindenesetre Oly módon, hogy dialektikus tartalma elsikkadt. Ebből azután 
rengeteg ostobaság keletkezett, amelyet esztétika gyűjtőnévvel foglaltak össze. Nem kell 
arra a sok páratlan badarságra és polgári maszlagra gondolnunk, amelyet a közelmúlt izmusai 
mutatnak és amelyek értelmében igen sűrűn megtagadták a szavaktól az értelmet, nem törőd
vén azzal, hogy éppen a szó az egyetlen dolog, amelynek közvetlen és nemcsak teleologikus 
(céljában való) értelme van, mint például valamely szerszámnak, közvetlen és nemcsak meta
fizikai értelme, mint például az életnek. Nem kell ezekre az apró szamárságokra gondolnunk, 
elég, ha az ún. nagy rendszereket vesszük figyelembe. Ezeknek nagyobb része beleesik a lélek-
tanosságba (pszihologizmusba) és a lélekkel magyarázza a művészetet, holott legföljebb a 
művészi alkotások ha szolgálhatnának a lélek magyarázatául. Igen ám, de mi ád felvilágosítást 
afelől, hogy mi művészi alkotás? Jellemző, hogy minduntalan összevétették a szépet a művé
szivel, holott egymáshoz semmi közük. Hiszen egyként szépek lehetnek a legkülönbözőbb 
dolgok : csendes füzesek, magas és alacsony leányok, lovak, egy könyv kiállítása, futball 
mérkőzés. Mert minden, ami formában való, az vagy tetszik, vagy nem tetszik. Tehát a műal
kotás is vagy tetszik, vagy nem tetszik, mint bármi más, — azaz a szépség elméletével attól 
jutottunk a legtávolabb, amit meg akartunk közelíteni, ti. attól, hogy mi a művészet. Keres
ték a művészet magyarázatát az élményben meg az érzelemben is. Holott minden, amivel 
csak találkozik az ember, élményt és érzelmet kelt benne, éppúgy mint a székrekedés. Ez az 
érzelmes esztétika különösen elképesztő. A mű mibenlétét, az alkotást meg a szemlélést szük
ségképpen kísérő érzelmekből próbálja kihámozni, ami éppolyan badarság, mintha a másod
fokú egyenlet mibenlétét, az elgondolást szintén szükségképpen kísérő érzelmekből és élmé
nyekkel akarnánk megmagyarázni. Aki a másodfokú egyenlet elméletét megalkotta, annak 
valószínűleg jóleső érzést nyújtott a probléma megfejtése, gyönyörűsége telt munkájának 
eredményében, mintahogy bizonyosan boldog az a gyerek az iskolában, aki a másodfokú 
egyenletet, hogy ennél maradjak, szabatosan megoldja és levezeti. De hol az a hülye mate
matikus, aki úgy próbálná megértetni a gyerekekkel a másodfokú egyenletet, hogy azt állí
taná, hogy a másodfokú egyenlet célja a gyönyörködtetés!? Már pedig a művészetre vonat
kozóan ez az általános felfogás, ezt tanítják az elemi iskolában éppúgy, mint az egyetemen. 
Kautsky is ezt tálalja föl a munkásoknak. A munkások pedig joggal kérdik, hogy hát minek 
a művészet, amikor mi éhezünk, vérzünk, szenvedünk. Hiszen ha a művészet célja a gyö
nyörködtetés, akkor ez a cél a polgári osztály gyönyörködtetése, akkor csak burzsoá művészet 
lehetséges. Mert a munkásnak, különösen az öntudatosnak, a napi tíz-tizenkét órai robot 
után éppenhogy mozgalomra meg tanulásra marad ideje, de nem a gyönyörködésre. Az öntudat
lan munkás meg egészen más módon, nem irodalomban, művészetben keresi gyönyörköd
tetését. Öntudatos társa pedig, ha irodalmat olvas, éppen ellenkező céllal teszi, azért, hogy 
tanuljon. 

Azt is mondták az irodalomról, művészetről, hogy érzelem kifejezése. Ebben aztán 
az ún. komolyabb felfogásók is egyetértenek. Holott a művészet legalább annyira különbözik 
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az érzelem kifejezésétől, mint a sírás meg az ásítás a színpadi sírástól, ásítástól. A sírás valóban 
érzelem kifejezése, de a színpadi sírás a színpadi érzelemé. A színpadi érzelem pedig nem 
valóságos, azért színpadi. Ha meg nem valóságos, hát nem is érzelem. Ám összekotorhatna 
valaki olyasmit, hogy a sírás közvetlen érzelmi kifejezés, a színpadi sírás meg közvetett. Nos 
jó. Ebben az esetben ám ha valaki sír a színpadon, az nem azt jelenti, hogy a színésznek^ 
bánata van, mert hisz akkor közvetlen kifejezés volna. SŐt, a színésszel madarat lehetne 
fogatni, ha jól adja a bánatosat. Hát nem is érzelem kifejezéséről forog ott a szó. Éppen meg
fordítva, a bánat, az érzelem a forma, azaz formai elem, amely valami másnak a kifejezése végett 
szerepel. 

Tartja magát az a fölfogás is, amely a művészetet játékos hajlamból, játékösztönből 
(spieltrieb) magyarázza. Ennek semmi értelme nincsen, mert éppígy állíthatná bárki, hogy 
játék a bölcselet, játék a tudomány, játék az élet. Hát muszáj élni? Muszáj gondolkodni? 
Nyilvánvaló, hogy nekem nem és neked sem. De az életnek muszáj, de az elmének muszáj, 
különben a világon nem volna semmi az, ami. Nem szükséges, hogy én írjak verset, de úgy
látszik, szükséges, hogy vers írassék, különben meggörbülne a világ gyémánttengelye. Azonfölül 
meg játék többféle van. A fogócska hasznos és kedves, a rummy haszontalan és undok. Én 
legalább a sakkot jobban kedveltem. A játékban éppúgy szerepet játszik a megismerés, mint 
minden másban, amit emberek csinálnak. A különbség mindössze az a jelentős tény, hogy a 
játék szelleme gyakorlati, a gyermek előkészülete a felnőttek életformáira. A művészetről 
pedig ez igazán nem állítható. Ami meg a felnőttek játékait illeti, remélhetőleg nem veszik a 
játékösztön hívei egy kalap alá a pókért a költeménnyel. Néha a pókernek is vannak „szabá
lyai". Azonban a szórakoztató játék minden szabálya megállapodás dolga, míg a művészetre 
vonatkozó normákat magából a művészetből kell kikutatnunk. 

A művészet körüli zűrzavar különösen teljes, ha az alkalmazott elméleteket, a kritikát 
vesszük szemügyre. A kritikus első célja, föladata volna annak a megállapítása, hogy a szóban 
forgó vers, kép stb. valóban műalkotás-e vagy sem. Ezeknek a polgári esztétikáknak az értelmé
ben azonban minden kritikának egyetlen mondatból kellene állania. Vagy abból, hogy az 
előttem álló mű valóban műalkotás, mert nekem tetszik ; vagy abból, hogy nem műalkotás, 
mert nekem nem tetszik. És több értelmük nincs is e kritikáknak, mert igazán nem a műről, 
hanem a művész tehetségéről meg lelkéről beszélnek. És a tehetség kérdése sem attól függ itt, 
hogy a művész valóban alkotott-e, hanem attól, hogy az, amit csinált, hogyan tetszik a kri
tikusnak. A kérdés tárgyi részét a legrafináltab módon kerülik ki és annál nagyobb a kritikus, 
mennél rafináltabb a lényeg elkenésében. Mert a kérdés tárgyi részéhez érvén, Olyasmiket 
írnak, hogy : „finom megoldás" ; „hajlékony toll "; „kerek szerkezet, amely gazdag lelket 
ölel magába" ; „éle-impulzusait próbálja költészetté leszerelni". De hogy mi az a finom meg
oldás, arról bölcsen hallgatnak. A ravaszabbak mindjárt a kritikában megelőzik ezt a kérdést, 
így fogalmazván : „valami megmagyarázhatatlanul édes lobogás hevíti". Vagy : „de nem 
lehet elmondani, ezt olvasni kell". Puff neki! Minden sorban azt ösmerik be, hogy Ők csak a 
levegőbe beszélnek. És elméleti felelősségre vonáskor a legkomolyabban hangoztatnak olyan 
zöld vicceket, hogy „a kritikus akkor objektív, ha szubjektív". Ami persze csak légből kapott, 
mennyei dialektika, mert nem valóságos ellentétről lebbenti föl a fátylat, hanem egyszerű 
logikai ellentmondást foglal magába. És beszélnek arról, hogy a költő hogyan látja a világot (!), 
holott a világot csak vagy jól, vagy rosszul lehet látni. És teszik ezt a vers stb. „tartalmának" 
a vizsgálata közben. Amivel megint arról tesznek tanúságot, hogy a forma s a tartalom dia
lektikus viszonyáról a leghalványabb sejtelmük sincsen. 

A forma s a tartalom dialektikus viszonyát említettem, amivel már jeleztem is, hogy 
a tartalomból értjük meg a formát, és a formából a tartalmat. Állapítsuk meg, hogy minden, 
amit kimondunk, forma. Mert a forma az a tevékenység, amely szemlélet Heg folyik, amely szem
léletünknek elébe áll. A tartalom pedig az a jelentés, amelyet a szemlélet számára szükséges forma 
a szemléleten át az értelemnek nyújt. Tehát a forma minőségét tartalma szabja meg. Ügyis mond
hatnám, hogy a formának kettős minősége van : minősíti az a tartalom, amely kitölti és minősíti, 
visszaminősíti tartalmává, szemléletünk. Az esztétikák — általában — ezt a szemlélettől vissza
minősített formát vették elsődlegesnek, só't egyedüli minőségnek, az ördög tudja miért. És 
beszéltek az alak ragyogásáról, mint amaz Aquinói Tamás, aki szerint ,,Pulchritudo ... con-
sistit . . . in resplendentia formae. (A szépség a forma ragyogásában áll.) Minthogy pedig a 
forma már Arisztotelész szerint is tevékenység, ez az Aquinói Szent bölcseség mai nyelven 
ennyit tesz : Gyönyörű, mert ragyogóan van megcsinálva. (Polgári kritikusaink nem is tudják, 
hogy Ők még mindig egy középkori szent hatása alatt írdogálnak!). Nos, hogy a formának, 
tehát a szemléletileg folyó tevékenységnek a minőségét a tartalma, vagyis az a jelentés szabja 
meg, amelyet a szemlélet számára szükséges forma a szemléleten át az értelemnek nyújt, 
azt a következő példákon közvetlenül megpillanthatjuk. Példánk egyszerű mondat, majd 
vers, majd meg vaskos regény. 

A mondat így hangzik : Éhes vagyok. 
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Ha ezt ebédidőben mondom odahaza, olyasmit jelent a szemléleten át az értelem szá
mára, az a tartalma, hogy „mi lesz az ebéddel". Ha koldus mondja az utcán, úgy olyasmit 
jelent, az a tartalma, hogy „tessék adni néhány fillért". Ezt a mondatot tehát mindkét esetben 
éppen a tartalma, adott jelentése utalja mint formát és mint stílust a közbeszéd formájának 
és stílusának kategóriájába. 

Ha ezt a mondaiot, hogy Éhes vagyok, versben írom le, egyáltalában nem azt jelenti, 
hogy „mért nem hozzátok már azt az ebédet"; és nem is azt teszi, hogy „csak egy fillért, 
könyörgöm alássan". Mert (eltekintve attól a szimbolikus tartalomtól, hogy nem vagyok 
megelégedve ezzel a világgal), ennek a mondatnak versben mindenesetre az a tartalma, a 
valóságos jelentése, hogy éhség egyáltalában van és hogy az éhségnek, valamint az éhség 
létének társadalmi jelentősége van. Már csak azért is, mert ha ez a mondat, hogy Éhes vagyok, 
nem bírna jelentéssel mindenki számára, függetlenül attól, hogy valóban éhes vagyok-e, 
vagy sem, akkor társadalmilag értelmetlen volna, — senki sem volna rá'kíváncsi. Mert mi 
értelme is volna annak, hogy orrára kötöm az ismeretlen szegedi kubikosnak, aki a nyomda 
stb. közbejöttével úgyis csak évek múltán tudná meg, hogy éhes vagyok. De különben is, 
ha ebéd előtt vagyok éhes, az se nem művészi, se nem érdekes. Azaz nem társadalmilag érdekes. 
Amit tehát versben írok le, annak társadalmi és egyetemes jelentősége kell hogy legyen, 
annak társadalmi értelme van. Egyszóval a művészi forma tartalma mindig egyetemes és tár
sadalmi. És az ilyen tartalom föltétele a forma művésziségének. 

Ki ne ismerné ezt a két gyönyörű verssort : 
Fölszállott a páva a vármegyeházra, * 
sok szegény legénynek szabadulására. 

Miért valóságos művészet ez? Mert egy madárnak a helyváltoztatását társadalmi 
tartalommal telíti. A hely, ahová a díszes madár, a páva száll, már önmagában is társadalmi 
és politikai értelmű, ez a társadalmi tartalom azonban csak a második sorban minősül. Ha ezt 
a társadalmi tartalmat elvonjuk és tényként megállapítjuk, hogy egy páva a házra szállott, 
— akkor bizony éppen a művészet mivoltjától fosztottuk meg a képet. Viszont ha ítéletként 
egyszerűen leszögezzük, hogy sok szegény legény kiszabadul, akkor azért nem áll előttünk 
műalkotás, mert olyan állítást kaptunk, amely egyetlen logikai mozzanat, tehát így önmagá
ban művészet nem lehet. Ez is forma, de nem művészi. Mert mint később kiderül, a művészi 
forma elemeinek összefüggése nem pusztán logikai, mint ezé, hanem egyben tények rendszeré
nek szemléleti Összefüggése. 

Két másik sort is vehetünk, egy megíratlan költeménybó'l : 
A történelem levese 
már emelgeti a fedőt. 

„A leves emelgeti a fedó't", — ennek nincsen társadalmi jelentése, tartalma, tehát 
nem is művészet. „A történelem levese — emelgeti a fedfj't". Itt a társadalmi tartalom csak 
látszólagos, mert nem meghatározott. Ezért nem művészet. Azonban a „már" időhatározó 
szócskával a társadalmi tartalom határozottá válik, adott korunkat és a kort megelőző, sőt 
létrehozó történelmi társadalmi folyamatokat idézi, tartalmába fogja és így a két sor művé
szivé válik. Nyilvánvalóan forradalmár szemléletéből fakad. Ellenforradalmivá úgy tehetjük, 
ha a „már" helyett azt mondjuk, hogy „még". 

A történelem levese 
még emelgeti a fedőt. 

Miért gyöngécske így és miért nem érezzük művészinek? Mert ha az időhatározó szócska 
nélkül az eló'bb a társadalmi tartalom határozatlansága miatt vesztette el művészi mivoltát, 
úgy most a társadalmi tartalom hazugsága* fosztja meg a művészettó'l. SŐt, ha jobban bele
nézünk, azt látjuk, hogy egyáltalában nem rendelkezik valóságos társadalmi jelentéssel, 
mert hiszen éppen a valóságos társadalmi vonatkozást akarja eltakarni. /Művészi tartalom 
tehát nem lehet társadalmilag hazug.)Amit nem kell azzal a bolondsággal összekeverni, amely 
a művészettől Őszinteséget kíván. Hiszen Őszinte és ellenforradalmár lehet valaki azért is, 
mert szellemileg korlátolt és ostoba és mégsem alkothat művet, éppúgy mint a sűrűn Őszinte 
nénikék sem alkotnak. 

„Éhes vagyok", ezt a mondatot elemeztük. Vizsgáltuk közbeszédi és művészi mivol
tában. Közben tudományos vizsgálódás tárgyává, elemévé tettük, tehát tudományos forma . 

* Osztálytartalom : azé az osztályé, atneiy feltör, tehát rá van kényszerítve történelmileg, hogy 
helyesen fogja föl a valóságot. 
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szerepét játszotta. Vagyis közben adódott egy harmadik eset is, mert közben az volt a tar
talma, hogy többféle tartalma van. Egyszóval ennek a mondatnak, hogy „Éhes vagyok" 
éppen a lehetséges jelentései alkották azt a formát, amelynek a tartalmát elemeztük. Ez a tudomá
nyos forma. 

Látjuk hát, hogy a forma művészi, tudományos stb. minó'sége a tartalmától, vagyis 
attól a jelentéstől függ, amelyet a szemlélet számára szükséges forma a szemléleten át az érte
lemnek nyújt. Hiszen másként elgondolhatatlan volna, hogy ez egyetlen fejtegetett mondat 
miért tudományos példa itt, miért példa a művészetre ott és miért példázza a közbeszédet 
amott. 

Croce Benedetto intuicionista esztétikája szerint a művészet semmi más, mint intuíció. 
Intuíció? Mindenki ezt mondja, holott idegen szavakat csak akkor szabad használnunk, ha 
magunk is értjük.1 Intuíció ti. magyarul se többet se kevesebbet nem jelent, mint szabatosan 
annyit, hogy szemlélet. Vagyis az a tudat, mely bármiféle dolgot is közvetlenül ad. Persze, 
ezek az „intuíciót" abajgatók igen megrökönyödnének állításuk következményeitó'l, mind
attól, amit Croce kimondani és vállalni kénytelen. A művészet szemlélet, mondja Cröce, 
és Ő maga beismeri ugyanott, hogy így tehát nem tudunk minó'ségbeli különbséget tenni e 
papír meg Dante Isteni Színjátéka között. Mert, valóban, ez is szemlélet, az is. Hiszen a dolog 
mindkét esetben közvetlenül adatik. És itt tűnik ki különösen, hogy a formának kettős minő
sége van. Hogy a formát minősíti az a tartalom, amely kitölti és minosíti,visszaminŐsíti 
tartalmává, szemléletünk. Mert Croce idealista bölcselő, szerinte csak az van, ami szellemileg 
van. Már most ez a papír is lorma, az Isteni Színjáték is az. A forma pedig tevékenység. Tehát 
idealista módon hogyan tevékenykedik ez a papír? Úgy, hogy kép. Aminthogy kép a Dante 
Játéka is. Croce tehát nem veheii észre azt a tartalmat, amely a formát minősíti és amelynek 
értelmében más tevékenység ez a papír és más tevékenység a szóban forgó költemény. Ő a 
saját szemléielével minŐskett tartalomnál, közvetlenül adott formánál nem lát egyebet, 
fütyül a valóság meg az értelem dialektikájára éppúgy mint a formáéra. És kimondja, hogy 
minőségbeli különbség nincsen e papír meg valamely műalkotás között. Legföljebb annyi 
(ezek az Ő szavai), hogy az egyik „gazdag," a másik pedig „szegény" szemlélet. De hogy 
miért, arra már feleletet adni nem tud, de nem is tudhat, mert eredménye, kutatása már 
idealista alapelvénél lógva elhibázott. Szemrevaló, hogy éppen a szemlélettel kerül ellentmon
dásba, mert csak rá kell pillantanom úgy az egyikre, mint a másikra, erre a papírra meg 
Dante Poklára és már be is láttam, hogy milyen minőségbeli különbség van e két forma és 
e két forma között. De nem folytatom. Csak megemlítem még röviden a beígért regénypéldát. 
Dos Passos Nagyvárosát. 

A regény esetében különösen meglátszik, hogy mennyire Összetévesztik a formát a 
tartalommal; pedig eddig is kitűnt, hogy mennyire fontos velük tisztában lennünk. Ha azt 
kéri valaki, hogy mondjam el egy regény tartalmát, akkor tulajdonképpen azt akarja, hogy 
mondjam el, mi történik a regényben. Már pedig ami történik a regényben, az nem a tartalma a 
regénynek, hanem a formája. Tehát ahol Dos Passos regényében dőzsölnek a bankárok, a 
pincérek meg alázatosan kiszolgálják Őket, nemcsak kényszerűségből, hanem azért is, hogy 
ez jól van így, hiszen „fordulhat a szerencse" és ők is lehetnek bankárok, akik éppen ilyen 
undorítóan dőzsölnek, — az nem tartalom, hanem forma, amelynek a tartalma, a szemléleten 
át az értelemnek nyújtott jelentése az, többek között, hogy a new-yorki proletariátus ideoló
giailag nagyon zavaros, nincsen tisztában a saját jelentőségével és mivoltával; továbbá, hogy az 
amerikai tőkésség olyan ideológiát termelt ki a munkásság butítására és osztályuralma védelmére, 
amely valóban igen hatásos eszköznek bizonyul a munkássággal szemben. És valóban, részben 
ez a regény tartalma, mert ahol a regényben nem hat a polgári, azaz tőkés gondolkodás a 
regény valamelyik alakjára, ott azonnal megjelenik a regénybeli rendőr. így a tőkés gondol
kodás new-yorki változatát könnyen kivonhatjuk a regényből, úgy hogy minden vonatkozá
sában látván, könnyebben küzdhetnek ellene ottani elvtársaink. Különben e regénynek az 
én felfogásom szerinti rövid tartalmát kb. így lehetne előadni; Az amerikai társadalom ellen
tétei a legiinomabb vonatkozásban is megértek a nyílt kirobbanásra, azonban a proletariátus 
csak szenvedőlegesen (passzive) és nem Öntudatosan, azaz nem cselekvőlegesen (aktive) alkot 
osztályt. Ezért lorradalmisága csak egyéni és egyes esetekben robban, azaz hogy puffog ki ; 
társadalmi forradalom helyett egyéni lázadozássá korcsosul. Pl. egy háziszolga aljas bankár
gazdája meghal; a szolga a halottat szembeköpi, minthogy így egyéni vágya és érzelme, 
tehát nem ösztályöntudatos akarata kielégült, a köpést zsebkendőjével letörli — hiszen nem 
hagyhatja ott, mert kidobják. Tartalmát tehát el tudnám mondani, de a formáját, vagyis 
hogy „mi történik benne," nem. Mert közel ötszáz oldalon minden sorban történik valami, 
ami jelent valamit. Főhőse, mellesleg, nincs is, azazhogy főhőse a new-yorki társadalom. 

1 A „poéta doctusnak" (tudós költőnek) csúfolt Babits Mihály írja azt a hülyeséget, hogy „mi volna 
más az Intuíció, mint ösztön?" És írja ezt az írástudók árulása (!) c. „tanulmányában"! 
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És már ennek a formai mozzanatnak, hogy nem egyén a regény hó'se, nanem larsaaaio.... 
a tartalma szocializmus. írója szocialista. Nem tudom, hogy a gyakorlatban így van-e, 
— könyvéből ezt kell kiolvasnom. Egyben azonban azt is kiolvasom, hogy bizonyos fokig 
mechanisztikusán materialista módon lógja föl a szocializmushoz való eljutását a társadalom
nak. De ha írója nem szocialista, úgy mindez azt mutatja, hogy a polgári felfogású író is arra 
kényszerül, hogy szocialista módon szemlélődjön, ha valóban érvényes művet akar alkotni, 
tehát amíg ír, polgári ösztályszempontjait — a tehetségéhez képest — felfüggeszti. Hogy ez 
mennyire lehetséges, az más lapra tartozik. 

Vagy vegyük e regénynek egyetlen jelenetét. Egy lányba szerelmes egy szocialista 
agitátor. Kitör a sztrájk, a nó is sztrájkol, noha öntudata csak annyi, hogy csúnya zsidóleány. 
Ezt idó'közönként tükör előtt állapítja meg magáról. Rendesen megkapja a sztrájksegélyt, 
ám anyja szidalmazása miatt mégis sztrájktörő lesz. Kispolgár, — egyéni, családi indítékai 
vitték sztrájktörésbe. Munkája közben kigyúl a munkaanyag és a leány összeég. Miért ég 
össze? Miért nem veszi észre a tüzet? Mert másutt jár az esze. Hol? Min gondolkodik? Hát 
mire gondol egy kispolgári lány?! Arra gondol, hogy most férjhez megy, hát eddigi viszonyait 
meg kell szakítania. Mi mutatja, hogy olyan mélyen belemerül ebbe a tervezgetésbe, hogy a 
tüzet nem is veheti észre? Az, hogy még azt sem veszi észre, hogy nemcsak ö, a lány akar 
férfihoz jutni, hanem ő, a sztrájktörő akar férjhez menni a valóságos szocialistához. Megég, 
összeég. Ez a kis történetke forma, amelynek az a tartalma, a szemléleten át az értelemnek 
nyújtott jelentése, hogy a kispolgári gondolkodás a munkást egyénenként is tönkreteszi. 
Ez nem belemagyarázás, elvtársak, mert ha ez nem állana, akkor semmi értelme nem volna 
annak, hogy a leány megég. Ez a tartalom nyilvánvalóan mai társadalmi jelentőségű. Mi, szem
lélvén a formát, ésszel is fölfogtuk annak tartalmát, míg más valaki szemléli ugyan, elolvassa 
ezt a könyvet, de tartalmára esetleg nem bukkan reá. Ez a valaki azonban nem is tud különb
séget tenni a szóban forgó regényrészlet meg Courths Mahler irányának ütemei között, — csak 
szemlélődik a vak világba s a művészet meg a nem-művészet az Ő szeme előtt összefolyik. 
De nézzük csak tovább. A vitatott történetkének a tartalma társadalmi, nos — éppen ezért 
nem véletlen a leány balesete a művön belül. így azt is megtanultuk, hogy a véletlen mint indíték, 
mint valamely művészi történésnek, mozzanatnak alapoka azért nem szerepelhet, mert a vélet
lennek társadalmi tartalma, értelme nincsen. A késó'bbiekbó'l, persze csak a sörök között, majd 
az is kitűnik, hogy a véletlen egyáltalában nem lehet művészi mozzanat, mert egyáltalában 
nem lehet forma, hiszen semmiíéle tartalma nincsen. Ez természetesen nem vonatkozik a 
véletlen tudatára. Már most, hogy ezzel a történetkével végezzünk, csak annyit, hogy ezt a 
megégési mozzanatot, amelyet mi nem osztályozunk, régebben költői igazságszolgáltatásnak 
nevezték volna. Idealista munkában az ilyen kivégzése a hősnek valóban költó'i igazságszol
gáltatás. Itt azonban nem a költő oszt igazságot, Ő csak az eló'bb elmondott tartalmat állítja 
tudományos szemlélettel ellenőrizhető formába, hiszen a leány cselekedetei kispolgári gondol
kodási módjából folynak, ezt a kispolgári gondolkodást pedig a burzsoázia oltotta beléje 
(családján stb-in át) és kispolgári tette miatt kerül oda, ahol kiüt a tűz és ismét kispolgári 
tervezgetése miatt nem veszi észre a veszedelmet, a tüzet. Ennek a leánynak tehát művészileg, 
azaz egyetemes jelentőséggel és társadalmi (osztály) tartalommal kellett megégnie, mert nem a 
véletlen, hanem lelkének, gondolkodásának, cselekedetének és az osztálykörülményeinek 
dialektikus összevágása okozta egyéni tragédiáját. 

Hányszor kimondtam eddig a szót, hogy művészet, művészi, művészileg! Hát mi is 
az a művészet? — hiszen ez volt első kérdésünk, amelyre ez ideig nem is igen feleltünk. Eddig 
főként a forma meg a tartalom viszonyát vitattuk és úgy tűnhetett föl, hogy a formát meg a 
tartalmat éppen azzal magyarázom, amit meg akarunk érteni, ti. a művészettel. Azonban 
nem egészen így van. Mert megtudtuk, hogy a művészetet valóban a forma teszi, azonban 
ennek a formának a művészi mivoltát a jelentése, a tartalma adja. És megtudtuk azt is, 
hogy a művészi forma tartalma általános és társadalmi, még pedig nem hazug társadalmi 
tartalom, hanem tudományos szemlélettel ellenőrizhető. Vagyis : Költő, mondj igazat, de 
rajt ne fogjanak, csak akkor, ha elemeznek. Mindezzel pedig már arra is feleltünk, hogy mi 
az az állandó mozzanat a művészetben, amely a társadalommal együtt változik. Tehát a művészi 
állandónak a változó mozzanatáról szólottam és most ennek a változónak az állandó mozzana
táról kell a hét fátylat fellebbentenünk. Azaz most azt kell kikutatnunk, hogy mi az a művészi 
állandó, amelynek értelmében egyáltalában lehetséges, hogy legyen művészi változó. Ez a kérdés 
természetszerűen összefügg azzal a másikkal, hogy miért van egyáltalában művészet ? Ilyen 
formában azonban mégsem vethetem föl, mert ez viszont a művészet történeti keletkezésének 
a kérdését hozná magával, ezzel azonban nem most akarunk foglalkozni. Mindenesetre látni
való, hogy eddig a művészi változóval bíbelődtünk és így értettük meg bizonyos fokig a művészi 
állandót, tehát most majd a művészi állandó mivoltát feszegetjük, hogy megérthessük bizo
nyos fokig a művészi változót. És így tovább, — én itt és most ennek a dialektikus elgondo
lásnak csupán az alapgörbéjét próbálom erőmtől telő szabatossággal megrajzolni. Vegyük 
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figyelembe, hogy eddig a formát magyaráztuk a tártalommal, jóllehet a tartalom meg csak 
a formával magyarázható. Tehát most a formát, a szemleletileg folyó tevékenységet kell 
megragadnunk, hogy ezáltal minősítsük a művészi alkotás tudományos próbára tehető tar
talmának a társadalmi mivoltát is. Egyszóval meg kell találnunk azt a mozzanatot, hogy 
miképpen folyik szemleletileg az a tevékenység, amely ezt az egyetemes jelentésű társadalmi tar
talmat értelmünk tudomására adja. Tehát most majd, amikor látszólag a formáról beszélünk, 
tulajdonképpen a műalkotás társadalmi mivoltának a mélyebb megértéséhez is közeledünk. 

Minthogy a valósággal való összeköttetésünk már megvan, elméleti tétel nyomában 
is elindulhatunk. Látjuk, hogy gondolatunk testes, fölemelkedhetünk, — nem kell félnünk, 
hogy a valóság gravitációja cserben hagyja. Ez a tétel így- hangzik : a feltételek száma nem 
lehet végtelen. E tétel Arisztotelész nevéhez fűződik és mint a végtelen regresszus lehetetlenségének 
elve ismeretes. Ezt az elvet én elfogadom, noha kimondója igen lényeges vonatkozásokban 
hibásan alkalmazza. Kettős a hiba ; egyike a másikából fakad. Nevezetesen 1. annak a föl 
nem ismeréséből, hogy a dolgok önmagukon belül is ellentéteket tartalmaznak, (Vö. Arisztotelész 
alapbölcseletével, [Metafizikájával]); 2. annak a (hallgatólagos) tagadásából, hogy a valóság 
olyan, amilyen (Vö. Arisztotelész esztétikájával). 

Arisztotelésznek egész rendszere ezen az alapelven épül föl. így a logikában minden 
logikai funkció bizonyos végső, már tovább nem igazolható logikai alapelvek érvényét teszi 
föl. Az első ilyen logikai alapelv az azonosság elve : Minden dolog azonos önmagával. Csak 
ennek a tételnek értelmében és föltételezésével tudunk gondolkodni. De a végtelen regresszus 
lehetetlenségének elvén alkotja Arisztotelész Metafizikáját is. Kimondja alapjában, hogy 
a létező világban is kell legyenek olyan végső mozzanatok, amelyekből az egész megérthető. E moz
zanatok szerinte és az én felfogásomnak megfelelően is : a matéria és a forma; a matéria 
mint potencia és a forma mint aktus.2 

Arisztotelész azonban, mint mondtuk, eltér a helyes állásponttól és azt állítja, hogy 
a matéria meg a forma feltételeznek egy végső mozgatót, amely nem más, mint az Isten. 
A hiba a dialektika hiányában rejlik. Mert a létező világ végső mozzanata, amelyből minden 
megérthető, nem az Isten, amellyel semmi sem érthető meg, hanem a matériának meg a for
mának az egymásban valósága, a potenciának meg az aktusnak az egymásban léte, vagyis a létezd 
tevékenykedőknek a saját tevékenységével való dialektikus azonossága, — végső fokon a világegész. 
A végtelen regresszus lehetetlenségének elve tehát nemcsak a logikában, hanem az alapböl
cseletben, a metafizikában is helyesen forgatható, azonban nem a teológia, hanem a dialektika 

2 Arisztotelésznél a forma hol aktív, hol meg aktus ; hol tevékeny, hol meg tevékenység. Már most 
1. Ha tevékenység, akkor nyilvánvalóan nem alany, hanem valaminek, tehát valamilyen alanynak a tevé
kenysége. Ez az alany az anyag, — a forma alapbölcseleti értelemben az anyag tevékenysége. Tehát forma a 
valóságban mindig anyagnak a formája. Másrészt azonban olyan anyag nincsen, amely ne tevékenykednék. 
Tehát az anyag a valóságban mindig valamilyen tevékenységnek az alanya. Egyszóval nem mondhatunk olyan 
sekélyes és dialektikátlan, a józan észt meghazudtoló állításokat, amilyeneket bizonyos materialisták (köztük 
Raste is) tételeznek, hogy ti . „nem a szellem teremtette az anyagot, hanem az anyag teremtette a szellemet". 
Az egyiknek éppoly kevéssé van értelme mint a másiknak. És nem is beszélhetünk anyagról meg formáról 
másképpen, minthogy a forma anyagnak a formája, az anyag pedig formának az anyaga. 2. Arisztotelésznél 
azonban a forma mint tevékeny is szerepel. így adódik nála a forma mint öntevékeny princípium. Ennek 
semmi értelme nincsen. Mert éppen a létezőt bontja formára és anyagra, mint végső mozzanatokra. A létező 
dolog valóban öntevékeny, azonban minthogy mind a forma, mind az anyag a létező dolognak csupán mozza
natai, közülük egyik sem lehet öntevékeny. A létező dolog öntevékeny, így tehát egyik mozzanata (a forma) 
öntevékeny nem lehet, mert akkor a valóságban létező dolog nem volna, akkor a valóságban csak forma volna. 
Márpedig a forma csak mozzanata a létező dolognak, tehát a valóságban puszta forma nincs, hanem csak 
létező dolog van. A létező dolog öntevékenysége éppen a formának meg az anyagnak a dialektikus, egymáson 
belüli viszonyában áll. Látjuk tehát, hogy Arisztotelésznél nagy a zavar. Ennek alapja pedig a logika s az 
alapbölcselet viszonyának a tisztázatlansága. Ő mind a formát, mind az anyagot princípiumnak, a valóság 
princípiumának veszi föl, s aztán — hopp! — e princípiumok egyikét azonosítja magával a létező valósággal, 
így aztán öntevékeny nála a forma, — hol tevékeny, hol meg tevékenység, anélkül, hogy ennek a két ellenkező 
irányú fogalomnak, a tevékenynek meg a tevékenységnek a vonatkozását fogalmilag tisztázná is. Mondom, 
mindez a logika meg az alapbölcselet viszonyának a tisztázatlanságából kerekedik. De hogy mekkora a zavar 
nála e két bölcseleti tárgykör vonatkozását illetőleg, azt a következő is mutatja. A forma szerinte nem más, 
mint a létező végső alanya, amely tisztára szellemi. (Szellemi? Összetéveszti azzal, hogy mi a formát nem érzé
keljük, hanem csak szemléljük!) Végső alanyon pedig olyan dolgot ért Arisztotelész, amely logikai ítéleteink
ben állítmányként. nem szerepelhet. Pl. Szokrateszről bármit állíthatunk, de Szókratészt nem állithatjuk 
semmiről. Ő a logikai ítéletalkotást vizsgálja és abból következtet — igen bátran, de nem helyesen — a való
ságra. Következtetése azonban még a formális logika szerint sem állja meg a helyét, mert Szókratész igenis 
szerepelhet á l l í tmányként : „Az az ember, akiről szó van, Szókratész". Logikailag tehát helytelen a kiindulása. 
Alapbölcseletileg meg különösen. Mert a végső alany nem Szókratész, hanem azok a történelmi, társadalmi és 
kozmikus vonatkozások, amelyek együttesen Szókratész voltak. (Figyeljük meg, hogy ebben az ítéletben két
szer is állítmányként szerepel Szókratész!) — Megjegyzem, hogy éppen a logika meg az alapbölcselet viszonyá
nak tisztázatlanságán bukik el minden polgári filozófia. 

Arisztotelész azért veszi végső alanynak Szókratészt, mert dialektikátlan : nem tudja, hogy Szókra
tész is ellentétek egysége, hogy tehát bizonyos materiális összefüggések Szókratész. Figyeljük meg, hogy ebben 
a mondatban Szókratész formális logikai szempontból is állítmány. Arisztotelész nem veszi észre, hogyha 
Szókratész forma, akkor van tartalma, hogy tehát végső forma nem lehet, mert tar talma ismét forma, — más 
tartalmaknak a formája. 
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értelmében. Az arisztotelészi esztétikának szintén ez az elv az alapja. Azt állítja hibásan 
ennek a helyes elvnek az értelmében, hogy kell lennie egy végső tárgynak, amely már önmagá
nál fogva szép és amelynek a megjelenése tesz bármit is széppé. íme, tagadja, hogy a valóság 
olyan, amilyen ! Én csak azt vetem ellene, hogy egyáltalában nincsen szépség, mint valóság, 
csak dolgok vannak, amelyek tetszenek vagy nem tetszenek, és aszerint mondjuk őket szép
nek, nem szépnek. Azonban ha Arisztotelész nem tudta elvét ezúttal sem helyesen alkalmazni, 
mégis hozzásegít véle a művészi állandó kulcsához. Csak szem előtt kell tartanunk, hogy 
miképpen helyesbült ez az elv alapbölcseleti vonatkozásában, hogy ti. a létező világ végső 
mozzanata nem az Isten, hanem a matériának meg a formának az egymásban valósága, a 
potenciának meg az aktusnak az egymásban léte, a létezőnek a saját tevékenységével való 
nem logikai, hanem dialektikus azonossága. Ez a tétel különben eddigi fejtegetéseink során 
is végigkísért, noha ez ideig csak hallgatólagosan. A forma s a tartalom viszonyát éppen ezen 
a módon magyaráztuk. 

Megállapítottuk, hogy a művészet nem szemlélet, mint Croce beszéli. De szemléleti, 
hiszen formában való, márpedig a forma szemléletileg folyó tevékenység. Nos, azt állítom és 
igazolom, hogy kell lennie végső szemléleti mozzanatnak. És ez a műalkotás. 

Nézzük csak meg a szemléletet munkája közepette : a valóság formájára irányul. 
Márpedig a valóság nem más, mint a matériának meg a formának az egymásban léte, végső 
fokon a világegész. Hát éppen a világegészet nem szemlélhetjük. Szemléletünk számára 
csak a világegész mozzanatai adottak — a mozzanatok elnyelik szemléletünk elől az egészet, 
amelyet azonban éppen a mozzanatok alapján értelmünk állít. Szemléletünk átlép az egyik 
mozzanatról a másikra és így tovább. Tehát benne volna a végtelen regresszusban, ha nem 
volna valami, ami megállítaná. Ez a végső a világegész kellene legyen, a világegész azonban 
nem szemléleti. Tehát azt tételezem, hogy a művészet nem más, mint a nem szemléleti végső 
világegész helyébe való teremtése egy végső szemléleti egésznek. Egyrészt azért, mert mi más 
volna ez a szükséges végső szemléleti, ha nem a műalkotás? Másrészt, hogy a valóságnál 
maradjunk, a következő, szorosan a mű alkotásához tapadó elgondolás miatt. 

Hogyan alakul a mű? A művészi cselekedet, nevezzük ihletnek, először is két részre 
osztja a valóságot azáltal, hogy kiválasztja azt a részt, ama valóságelemeket, amelyekből 
művét majd megalkotja. Ez persze nem úgy történik, hogy fog egy csomó szót és elhatározza 
hogy azokból alkot verset. De úgy értendő, hogy a vers egy-két sora a kölcsönösen függő kap
csolódás folytán eleve meghatározza a többit, — vagyis a mű világának minden pontja archi
médeszi pont. S a szóban forgó egy-két sort elfogadván, a művész elméletileg már ki is válasz
totta a valóság egyik részét, — ezt minden jó mű alkotása igazolja. Ezekkel a kiválasztott 
valóságelemekkel aztán az ihlet,a művészi cselekedet, elfödi szemléletünk elől az összes többit, 
a ki nem választottat. Már most világos, hogy a valóság kiválasztott részét az ihlet meg
rögzíti. Az is kétségtelen, ho,gy az ihlet rögzítette valóság csak része a valóságnak. Tehát: 
mi történik ezzel a megrögzített valóságrésszel? 

Ha belépünk az ihlet rögzítette valóságba, a műalkotásba, ha átadódunk művészisé-
gének, úgy a valóság kívül rekedt elemei elvesztik létüket, létük formáját. Nem tevékeny
kednek, — egyszerűen nincsenek szemléletünk számára. Az ihlet tehát megragad bizonyos 
valóságelemeket, a többiek és szemléletünk közé helyezi és eltakarja a valóság egyéb részét, mint a 
teli hold a napot napfogyatkozáskor. Azaz szemléletileg teljes valóságnyivá növeli a kiválasztott 
valóságelemeket. 

Igen ám, de a kiválasztott, megrögzített és teljes valóságnyivá emelt valóságrésznek 
is vannak részei! Nos' ha belülről vizsgáljuk a műalkotást, azt a felfedezést tesszük, hogy a 
már teljes valóságképpen szereplő, azaz művészi valóságrész elemei is elvesztik létüket, nem 
tevékenykednek külön, hanem együttesen, — a jó mű elemeiben csak az él, ami bennük közös. 
Tehát a mű mint puszta, résztelén egész áll szemléletünk előtt. Úgy, hogy az végre megpihenhet 
(Vö. „gyönyörködtetés"). 

De menjünk tovább, Látjuk, hogy a műalkotás befelé résztelén egész, kifelé pedig 
a többi valóság elfödője. Tehát a kiválasztott valóságrész, amikor a művésziség mozzanatába 
jut, megszűnik a valóság része lenni, mert a valóság egészévé válik. És itt a szépség elmélete 
újabb aknára fut. Mert eszerint a műalkotás csak kívülről nézve, azaz csak éppen művészi mivol
tától megjosztottan szerepelhet valóságok között való valóság gyanánt. Tehát amikor egyéb való
ságok közé gondoljuk el és szépnek mondjuk, mint a lányokat meg az esti réteket, akkor egy
ben művészi mivoltát is megtagadtuk. Műalkotás elé jelzőt nem rakhatunk, mintahogy a 
világegészet sem mondhatjuk sem rútnak, sem szépnek. Még csak annyit sem állíthatunk 
következetesen, hogy ez jó vers, az meg rossz regény, — értékelésünk. pusztán arra szorít
kozhat, hogy ez mű, ez nem mű. Semmi mást nem mondhatunk anélkül, hogy egyéb dolgok
kal egy kategóriába ne soroznánk, tehát anélkül, hogy éppen műalkotásbeli mivoltát meg 
ne ölnénk. Aki ezt mélyebben kívánja megpillantani, az gondolja meg a következőket: A vilá
got elnyelik elemei; a világegész nem szemléleti, hanem, mint a valóságelemeknek egységes 
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teljessége, valóság mögötti tény. Amikor szemlélünk, lényegeket szemlélünk. Nos a lényeg 
szemlélet a valóság különös lényegeinek a szemlélete ; a világegész pedig a valóság különös 
lényegeinek egyetemes lényege és csak mint ilyen, csak az összes többi különös lényeghez 
képest különös. Tehát a világegészet képviselő műalkotásról csak az összes többi nem-művészet
hez és a világegészhez képest alkothatunk magunknak fogalmi kategóriát. így mindazoknak 
az állításoknak a nagy részét, amelyet eddig a világra vonatkoztattak az emberek, a műalkotásra 
értelmesen alkalmazhatjuk.^ Pl. hogy minden dolognak megvan a maga célja és a szerepe, a 
föladata és a szükségessége a világban, azt így mondhatjuk : a művészi alkotásban minden 
elemnek megvan a maga célja és a szerepe, a föladata és a szükségessége. A műalkotás 
tehát nemcsak szemléleti helyettese a világnak, hanem egyben értelmes világ is. Viszont ha 
a műalkotáshoz jelzőt nem rakhatunk, olyat sem mondhatunk, hogy ez vagy az polgári művé
szet. Ilyen nincs, csak művészet van. Ami ma polgári művészet, az már nem művészet.3 Az leg
följebb „polgári kísérlet a műalkotásra". Egy esetben mégis illik a műalkotáshoz a jelző, 
a történeti elhatárolás jelzője. Ha a mű a történelem folyamán egykor valóban műalkotás, 
tehát végső szemléleti volt, akkor a kor jelzőjét nemcsak szabad, hanem szükséges is hozzá
illesztenünk. „Keresztény művészet", „primitív művészet", stb., — mindez azonban nem 
értékelés, hanem a már valóságos műnek értékelt mű történeti helyének a kijelölése. A „pro
letár művészet" ma „tiszta művészet". Ezt a mai tiszta művészetet „proletár" művészetnek 
csak akkor hívhatja majd a művészettörténet, ha a mai művészi változó meghaladott, s a 
proletár társadalom teljesen kiforrott és bizonyos fokig meghaladott lesz. 

Azt mondtuk, hogy a mű mint puszta, résztelén egész áll szemléletünk előtt. Ez ellen 
egyáltalában nem szól, sőt éppen ezt igazolja az, hogy egyes versekből igen sűrűn csak egyes 
sorok maradnak fejünkben, amelyeket aztán különösen szép soroknak mondunk. Mert ennek 
a két sornak: 

„Boldog órák szép emlékeképpen 
Rózsafelhők úsztak át az égen." 

(Petőfi) 
szintén vannak részei — a vers szavakból áll —. Ezeknek különvalósága azonban végképpen 
megsemmisül és csak összességük a maga felbonthatatlan (mert különben művészileg meg
semmisülő) egészében él szemléletünkben. Ez inkább arra utal, hogy a műalkotás a legkisebb 
elemében is műalkotás, aminthogy az értekezésnek, amely voltaképpen egyetlen fogalom, 
a legkisebb eleme is fogalom. Viszont ez annyit jelent, hogy a szó önmagában is műalkotás, 
hiszen a szó a műalkotás legkisebb eleme. Másfelől azonban a szó szemlélet, a műalkotás 
pedig fejtegetéseink szerint nem az. Hogyan lehetséges ez? Úgy, hogy a szó tulajdonképpen 
csak mint használt szó, tehát mint meglevő szó szemlélet. Gondoljunk csak a forma kettős 
minőségére! S így kiutat ád az a megfontolás, hogy : ha a szó műalkotás, a használt, a meg
levő szó pedig nem az, akkor nyilvánvaló, hogy a nem-meglevő szó műalkotás. Minthogy pedig 
kifejezésünk szerint nem-meglevőről és mégis szóról beszélünk, — a keletkező szót kell értenünk 
rajta. Vagyis a szó a használatban szemlélet, keletkezésében azonban műalkotás. így a szó a műal
kotásban saját keletkezésének a szerepét játssza. Mégpedig olyan módon, hogy a költeményben 
levő összes többi szóval egyszerre keletkezik. A költeményt eszerint úgyis fölfoghatjuk, hogy 
egyetlen keletkező szó, hogy a keletkező neve annak a dologi csoportnak, amelyet bontatlan egységbe-
és végső szemléleti egészbe foglal. 

A műalkotás folyamata tehát azt mutatja, hogy a szemlélet számára alkot egészet, 
szemléleti végsőt a nem szemléleti, de valóságos világegész helyébe. Ez ellen nem vethető, 
hogy végeredményben a tudományos ér|ekezés is olyan forma, amely egyetlen mozzanatban, 
ti. érvényes igazságában függ össze, szintén mint egész. Mert hiszen ott az összefüggés logikai, 
vagyis úgy áll fenn, hogy a valóságra csak vonatkozik. A műalkotásban pedig az összefüggés 
kizárólagosan szemléleti valóság. Azaz nem pusztán logikai, hanem metafizikai; nemcsak 
fogalmi összetétel, hanem szemléleti folyamatosság, egész és végső szemléleti, amelyből éppen 
megfordítva, fogalmi felbontás és logikai elemzés útján olyan igazságokra következtethetünk 
és olyan fogalmat vonhatunk el, amilyenekre csupán az elrejtőző világegész elemzése útján 
tehetünk szert. Dos Passos regényét mindössze néhány szóval boncolgattuk és mégis miket 
tudtunk meg belőle! Hiszen itt a szemléletünk elől elsikkanó valóság áll összefogottan rendel
kezésünkre ! Mégcsak arra a különbözésre utalok röviden, hogy a műalkotás ragaszkodik 
szemléleti alakjához, ellentétben pl. az értekezésnek szintén szemléleti formájával. A műalkotás 
formáján változás nem eshetik anélkül, hogy éppen a művésziség el ne illanjon belőle. Az érte
kezés formáját azonban számtalan módon szabhatom meg anélkül, hogy logikai egész mivoltán, 
érvényes igazságában való összefüggésén, fogaimiságán a legkisebb csorba esnék. 

* A polgári művészetet művészetnek tartja a polgárság, azaz szubjektíve művészet, de objektíve nem, 
azaz egyáltalában nem művészet. A proletárművészet objektíve is művészet, tehát valóságos művészet. 
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A művészi állandó mozzanata ezek szerint azt jelenti, hogy minden korban minden egyes 
műalkotás mint a világegészet képviselő szemléleti egész jelenik meg. A művészi változó mozzanata 
pedig az az adott általános és adott társadalmi, amely a korral együtt változik és amelyből 
alakul ki az egész. Tehát a változó alkotja az állandó és az állandó érvényesiti a változót. A vál
tozó szabja meg az állandó valóságát s az állandó adja meg a változó érvényét. Példaszerűen kife
jezve : Művet csak úgy alkothatunk, ha az alkotás pillanatában fennálló formájú társadalom
nak valóságos összefüggéseiből alkotjuk. Viszont ezek az összefüggések csak úgy érvényesek 
a művön (regényen stb-in) belül, ha egyetlen szemléleti egészet alkotnak és mint végsó' szem
léleti jelennek meg. A műalkotás tehát mindig a szemlélet határán jár. Szükséges, hogy minden 
egyes vonatkozása elbírja a vonatkozó tudomány, mesterség, szakma stb. képviseló'jének 
kritikáját. És valóban — Balzac César Birotteau c. regényének kereskedelmi, illatszerészeti 
stb. vonatkozásai szakszerűség szempontjából kifogástalanok a kereskedelem képviselődének 
a szemében. Lelki vonatkozásai ellen a lélekbúvár kifogást nem igen emelhet. A társadalom
tudós szinte forrásnak használhatja. S a bámészkodó elbámészkodhatik eseményeinek folyásán. 

Mindebből következik, hogy akár a művészi állandó, akár a művészi változó mozzanata 
legyen hibás, a mű rossz, azazhogy nem műalkotás. Pl. minden ma kt polgári ideológiája regény 
azért rossz, azért nem mű, mert nem a valóságos társadalmi, világi összefüggésekből alkotódik, 
— ilyen vonatkozásai a tudományos kritikát legföljebb csak részben ha kiállják (pl. nemi 
lélektani folyamatok tekintetében ; azonban még így sem, mert hiszen ezek a nemi lélektani 
folyamatok a polgári regényekben társadalmi vonatkozásaiktól elvonatkoztatottan, tehát 
nem valóságosan szerepelnek s így nem alkotnak önmagukban [mint forma] szemléleti végsőt, 
hanem csak viszonylagosan, csak a korlátolt szemlélet számára jelenhetnek meg szemléleti 
végsőként). Ezért nem is lehet a polgári ideológiájú munkákból végső szemléleti egész sem, 
mert hiszen minden öntudatos munkás szemlélete mélyebbre, végsőbbre hatol a polgári 
ideológiánál. Rossz a művészi változó s a kölcsönös függés folytán rossz a művészi állandó 
is. A művészi változó nem adja meg a művészi állandó valóságát, tehát művészi állandó 
létre sem jöhet, — nem műalkotás áll előttünk. A ma írt szocialista irányzatú művek nagy
része pedig azért nem műalkotás, mert az észrevett, illetve tudott és felhasznált összefüggé
sekből, ellentétekből nem alkotnak szemléleti végső egészet, és igy a felhasznált összefüggések 
érvénye elsikkad. Mert a dolgok összefüggése úgy valóságos, ahogyan a világegészet alkotják 
és minthogy a műegész a nem szemléleti világegésznek szemléleti helyettese, az összefüggések 
a művön belül is csak úgy érvényesek, ha szemléleti egészet és végsőt alkotnak. A szóban forgó 
szocialista irányműveknel nagyobb részt hibás a művészi állandó és a kölcsönös összefüggés 
folytán a művészi állandó hibája érvényteleníti a művészi változót. 

Érdekes példa a művészi állandó változójára valamely népmese elemezése. A táltos
paripa parazsat abrakol. Ez olyan tényállítás, amelynek semmiféle valóságos tény a meg
felelője nem lehet. A mű egész. Egész pedig az, ami meghatározza a részeket. Nos, ha ez a 
rész nem valóságos ténynek az állítása, úgy az egésznek a többi része sem lehet az. így a 
táltos ha parazsat abrakol, akkor a patáján sem lehet nyolcvan filléres, szögekkel kovácsolt 
patkó. Szükséges, hogy a patkó szege gyémánt legyen. Azaz : értéke nem mérhető valóságos 
életünkben használatos értékmérőkkel. A táj, ahol a táltos ló megjelenik, csakis selyem fűvel 
lehet benőtt. Már most akinek ilyen a lova, az bizony nem közönséges ember. De a nem közön
séges embernek a dolga, a cselekedete, a története, a kalandja, egyszóval semmiféle vonat
kozása sem lehet közönséges. Tehát abból az állításból, hogy az a táltos paripa parazsat 
uzsonnázik, művészileg szükségszerűen egész, önmagában lezárt világ keletkezik, — világ, 
amelynek minden pontja archimédeszi pont. Ennek a világnak a tényei nem valóságos tények, 
azonban — és ez a fontos — e nem valóságos tények összefüggése valóságos és teljesen megfelel 
a valóságos világ összefüggéseinek. Tehát éppúgy szemlélhetjük rajta a valóságos világ össze
függéseit, mint a valóságos tények állításából származó művön. 

A valóság ellentétei a műben ritmusként szerepelnek. A versköltők élnek a legföltűnobb 
ritmussal, — a versköltők használják a legföltűnobb ellentéteket. (Egy hattyú száll fölöttem 
magasan, Az zengi ezt az édes éneket, Oh lassan szállj és hosszan énekelj, Haldokló hattyúm, 
szép emlékezet! (Petőfi.) Miért? Mert a valóság formás,, tehát a valóságnak is kettős minősége 
van. A formás valóság különbözőneműek folytonossága. Különbözőnemű mivoltára irányul 
alakító értelmünk és folytonosságához tapad szemléletünk. Ez dialektikusan történik. Mert 
noha szemléletünk tapad a folytonossághoz és nem az értelmünk, mégis a folytonosságot értjük; 
és jóllehet nem a szemlélet, hanem értelmünk irányul a különböző neműekre, mégis a különböző 
neműeket szemléljük. Tehát 1. a valóság folytonossága szemléleti, de mint szemléleti folytonosság, 
értelmi; 2. a valóság különbözőneműsége értelmi (kategorikus), de mint értelmi különbözőneműség, 
szemléleti. Ez á mi esetünkben azt jelenti, hogy a műben, amely végső szemléleti egész, a valóság 
ellentéteinek, összefüggéseinek ritmust kell adniok, mert különben az összefüggések, ellentétek 
szemléletisége elsikkad. És más oldalról — a mű ritmusának ellentétet kell az értelem tudomására 
hoznia, mert különben a ritmus nem valóságos, hanem csak káprázatféle. Márpedig ha a 
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ritmus nem valóságos, úgy a mű nem lehet egész. Hiszen több dolognak (hangnak stb-nek) 
egyetlen egészként való szemlélete csak ritmusosan lehetséges.4 Márpedig minden eddigi 
tételünk értelmében szükséges, hogy a műben több dolog alkosson egyetlen egészet. De szük
séges ez azért is, mert a valóságnak egyszerű egységekre való bontása fikciókhoz vezet, a 
szemléletet, amelynek jegye a folytonosság, szépszerével megöli és az elmét a formális ismétlés 
taposómalmába fogja. Az összetett egész azonban megadja a szemléletnek s az elmének 
egyaránt, ami az övé, azaz hogy csekket ád róla : amannak a folytonosság fejében ritmust, 
emennek minőségre szóló ellentétet. 

A művészi változónak meg a művészi állandónak az összevetéséből értjük meg mindazt 
a művészetre vonatkozó sok rejtélyt, megokolatlan állítást és tudománytalanságában is 
helyességgel kacérkodó elvet, amilyenekkel úton-útfélen találkozhatunk. Ilyen pl. az a köve
telmény, hogy a műnek újnak kell lennie ; noha Petőfiről tudjuk, hogy nem új és mégis, 
hogy idézőjelet használjak, „gyönyörködünk" benne. Ez a követelmény bizony mindaddig 
értelmetlen, amíg a művészi állandónak s a művészi változónak a dialektikus viszonyát nem 
ismerjük. Ám ezzel az ismerettel érthetővé válik, hogy Petó'fi iránti elragadtatásunkban 
miért dobjuk ki mosolyogva azt, aki ma Petofi-szerű versekkel kedveskedik. Hogy e sorokat 
,,Szentegyház keblem belseje, Oltára képed," miért csepülnénk le, ha úgy tudnánk, hogy ma írta 
valaki. S hogy mégis miért művészi mindjárt, ha rájövünk, hogy Petó'fi alkotta. Hát először 
is : e két sor összefüggése teljes. A hiba, ha ma íródik az, hogy ma már nem végső' szemléleti, 
mert a szemlélet meghaladta azt a fölfogást, amely szerint a legnagyobb s a legmagasztosabb 
dolgok egyike a lélek számára a templom meg az oltár. Pedig e két sorban magasztosak e dolgok, 
mert magasztos dologról, a honszerelemről akar beszélni. De a mi szemléletünkben már a 
honszerelem sem magasztos, mert ismerjük mind a nép, mind a haza ; a lakosság meg az 
állam ; az elnyomott osztályok meg az uralkodó osztályok összefüggéseit. Ez a két sor meg
szabja a vers összes többi sorát fa n\ű világának minden pontja archimédeszi pont) — és a 
verset el is fogadjuk versnek, mert akkor, amikor íródott, valóban a szemlélet határán járt. 
Tudjuk, hogy valóban a szemlélet határán járt, hiszen minden porcikájában benne leljük 
a polgári átalakulással együtt haladó forradalmár ideológiáját. Mert — polgári forradalomról 
lévén szó — ne feledjük e két sor dialektikáját sem. Azért hasonlítja Petőfi a keblét 
templomhoz s a haza képét a benne való oltárhoz, mert úgy a templom, mint az oltár 
egyidejűleg magasztos és alantas a polgári ideológiában. A két sor dialektikus értelme ugyanis 
a következő : Ha valamit magasztalni akarok, akkor magasztoshoz kell hasonlítanom. A 
templom meg az oltár mint hasonlat valami másnak a magasztosságát akarja idézni és nem 
a sajátját. Általuk éppen e más dolog válik magasztossá velük szemben. Ez a más dolog 
velük mért magasztosságú lesz, úgyhogy a templom meg az • oltár elveszti magasztosságából 
a föltétlen mozzanatot. Halgassuk meg csak a vers első három szakaszát : 

Tied vagyok, tied, Hazám ! 
E sziv, e lélek; 
Kit szeretnék, ha tégedet 
Nem szeretnélek. 

Szentegyház keblem belseje, 
Oltára képed. 
Te állj s ha kell; a templomot 
Eldöntöm érted. 

S az összeroskadó kebel 
Végső imája: 
Áldás a honra, istenem, 
Áldás reája ! 

Már most melyik ,a magasztosabb, a haza-e, vagy az egyház? Bármelyiket vegyük is a vers
ből, a másikára kell reáfognunk. És valóban, a haza meg az egyház képzetét tekintve, áll ez az 
egész polgári ideológiára. A feudális keresztény társadalomban ezek a sorok még profánok lettek 
volna. Szemléleti egészként való összefüggésük föl sem ismerődött volna, nem is volt volna szem
léleti végső egész, mert hiszen a szemléleti egésznek, mint művészi állandónak a valóságát a művészi 
változó adja meg, az pedig a társadalmi változóval együtt alakul. Ma pedig költő ezt azért nem 
költheti, mert a társadalmi változóval együtt a művészi változó is megváltozott s így ha egészként 
függne is össze, nem volna meg mégsem a valósága. Ma nem a polgári társadalom kezdetén, hanem 
a végén s egyben a proletár társadalom kezdetén vagyunk és ehhez képest alakult a művészi változó 

* Vö. Wundt: Bevezetés a pszihológiába. 
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is. Ma csak ehhez képest adódhatik meg a művészi állandó valósága és a proletár társadalom 
mivoltának mozzanata nélkül többé mű nem alkotható. 

Egyszóval a műalkotással szemben való értelmes követelmény nem az, hogy új legyen, 
hanem hogy a valóságos világi (kozmikus) összefüggésekből, társadalmi ellentétekből alkotódjék, 
mégpedig mint ritmusosan szemléleti végső egész, a nem szemléleti, de valóságos és szintén változó 
világegész helyébe. Hogy a művészi állandónak meg legyen a valósága és a művészi változónak 
fennálljon az érvényessége. Aki a művészi állandót, amely a művészi változót érvényesíti, 
megtalálja, ihletett ember. Ihletett ember azonban mindenki lehet, — a kimondott művész 
csak abban különbözik tőle, hogy ő sűrűbben és többször ihletett. Viszont a mai és eztánvaló 
művészi változót, amelyből a művészi állandót meg kellene alkotni; a mai és eztánvaló művészi 
formát, amely a tartalmától függ; a mai és eztánvaló szemléleti végsőt, amelynek értelme tudomá
nyos szemlélettel ellenőrizhető, — csak osztályharcos, proletár szocialista ideológiával lehet meg
találni. Valóságos művet, amely majd fönn is marad, ma bárki csak osztályharcos proletár 
szemlélettel alkothat. De annak is, aki ma műalkotást akar megérteni és megbírálni, s aki nem 
akarja Dos Passost Courths Mahlerral egy kalap alá venni, annak is szocialista módon kell 
szemlélődnie. 

* 

Jól tudom, hogy ebben az előadásomban a legfontosabb kérdésekre is csak futtában 
vesztegettem a szót. De nem is lehetett másként. Látnivaló, hogy nem egyetlen kérdést, 
hanem egész problémakört vetettünk föl. Meg kell hát elégednünk azzal, hogy ha nem is 
értünk meg mindent végérvényesen, mégis megpillantottuk a művészetre vonatkozó kérdések 
összefüggését. És fontoljuk meg, hogy a kérdések nem csupán összefüggésükben, hanem 
önmagukban is haladást képviselnek ezen a kutatási területen. Az elvégzendő feladatok 
közé tartozik még az ihlet és szemlélet viszonyának alapos kifejtése, nem különben az ihlet 
meg az értelem formai vonatkozásának elmélyítése is. Ezek azonban csak a főbb feladatok, 
elannyira, hogy nélkülük a többi, különösen az apróbb és gyakorlatibb kérdések felvetése 
is lehetetlen. Úgy vélem mégis, hogy a művészet körüli évezredes herce-hurcát és tarka zűr
zavart már ezzel a válasszal is nyugalomra sikerül intenünk. 
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