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HUSZ MÁRIA 

Az ízlésfogalom paradoxonai: 
az élményképesség és 

az értékválasztás mint habitus 

Az európai típusú autonóm művészet kialakulásától, azaz a modernitás korától 
kezdve tematizálható az önállósult személyiség, valamint a vallástól és a min-
dennapi élettől elkülönült esztétikai szféra kölcsönhatása, az egyén, illetve a 
(polgári) társadalom ízléskultúrája. A kulturális és esztétikai ízlés teszi lehetővé 
az eligazodást a folyton keletkező és változó szimbolikus rendszerek között. 
Belsővé vált válogató, szűrő képesség, identitás-elem, amely meghatározza és 
működteti a preferenciákat, a társadalmi habitus összetevőjeként strukturált és 
strukturáló diszpozíciók között közvetít. Az egyén esztétikai ízlése az értékítélet-
nek és -választásnak a szocializáció és a nevelés-nevelődés során formálódó 
kompetenciája személyiségjegyként működik. Kulturális tőketípus. 

Az ízlés mint az élményképesség, és a megítélőképesség feltételének vizsgá-
lata a pszichológiai, a befogadásesztétikai, a kultúra- és művészetszociológiai és 
a pedagógiai diszciplínák metszéspontján helyezkedik el. Jelenléte a mai tudo-
mányos diskurzusokban elenyésző. Pedig míg egyrészt alkotói és befogadói tö-
rekvések egyaránt hajlanak rá, hogy a populáris- és a tömegművészetet, a közna-
pi mitológiák világértelmező sémáit, ízlésmintáit beengedjék a „magas művé-
szet” sáncai mögé,1 másrészt a társadalomtudományok, az esztétika és maguk a 
művészetek maguk is határozott individualizálódási tendenciát mutatnak, a cso-
portstílusoknál, irányzatoknál egyre fontosabbak lettek az egyéni szintek és ma-
gánvilágok, felértékelődött a személyiség.  

Az alábbiakban a tradicionális elméleti és empirikus megközelítések áttekin-
tése után az ízlésdimenziónak a mai (posztmodern) feltételek között betölthető 
szerepét szeretném megvilágítani. 

Az esztétikai észlelés/élvezet teremtő tevékenység. A szép érzékelésében Pla-
tón óta dominánsnak tartott vizuális esztétikai tapasztalat például a látómező 
észlelt tulajdonságainak felépítése. Alkotó rendezési folyamat, amely az egész 
benyomását adja, mégsem egyes összetevői határozzák meg, hanem az egésznek 
a belső lényege.2 Tranzakcionalista felfogásban az inger és a válasz között két-
irányú folyamat zajlik. Kiválasztjuk az ingert a környezetből, ezzel egyben meg 
is alkotva azt, miközben válaszolunk az ingerre, amit a kiválasztással megalkot-

                                                        
1 Almási Miklós (1992): Anti-esztétika. Budapest, T-Twins K. – Lukács archívum. 
2 Kepes György: A látás nyelve. Bp. Gondolat, 1979. p.9. 
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tunk. Esztétikai elsajátítás során idegen tapasztalatot sajátítunk el, egyúttal saját 
tapasztalatainkat háttérbe szorítva. Az idegen jelentést létrehozva eddig fel nem 
ismert tudatunkkal szembesülünk. Így az öntudat fokozásával saját magunk meg-
fogalmazására leszünk képesek, az idegenben magunkat szemléljük.3 Ez az aktus 
jelentős örömforrás egyben, következő esztétikai élmények felé sarkall, amelye-
ket már a megelőző tapasztalatokat összehasonlításokkal kamatoztatva egyre 
érettebb, érvényesebb ízlésítéleteket hozva élünk át.  

Az esztétikai termelés és fogyasztás a társadalmi kommunikáció egyik al-
rendszere, amelyben a műalkotások társadalmi életének két fázisa különíthető el: 
a szelekcióé, vagy elfogadásé, amely az emberek és az esztétikai értékek találko-
zásának feltétele, s az ezt követő értelmezés, dekódolás fázisa. Az első fázist, 
amelynek döntő szerepe van az esztétikai viszony keletkezésében, a társadalmi-
egyéni ízlés, habitus határozza meg. Ha valaki nem szokott tárlatra, koncertre 
járni, nem sajátította el az ott követendő viselkedésnormákat, nehezen válhat 
esztétikai alannyá.4 A második fázis sikere a kulturális kódok birtoklásán múlik. 

Az ösztönösnek gondolt esztétikai élmény- és minőségválasztási képességet, 
értékítéletet az ízlés kormányozza – bármilyen bonyolult módokon alakul is ki az 
emberben, s legyen jónak vagy rossznak mondható. Az egyén fiziológiai, esetleg 
veleszületett adottságain kívül erősebbek a társadalmi létrétegből eredő meghatá-
rozók. Az ízlés a család, a nevelés, az iskolázottság, a művelődési, művészeti 
hagyományok, az élmények, esztétikai minőségek, az egyént körülvevő ideálok, a 
presztízs, a divat és az anyagi életfeltételek hatására alakul. Esztétikai jelenségek 
észlelésekor emlékezetünk felidézi a megfelelő szépségeszményt, ezt egybeveti 
az aktuális jelenséggel, s a kettő egyezése vagy eltérése az egyezés mértékének 
megfelelő intenzitású érzelmi reakciót vált ki. Az ízlésítélet, a tetszés vagy nem 
tetszés élménye mindig érzelmi eseményként jelenik meg. Mindez intuitív, auto-
matikus módon megy végbe az emberben anélkül, hogy tudatosulna.5 Művészeti 
alkotások befogadása során a szépségeszményekkel (esztétikai minőségképzetek-
kel) való szüntelen egybevetés mellett a művészeti ideálok, műfaj-, vagy stílus-
eszmény mértékeivel is dolgozunk. 

Az ízléstulajdonság csoportképző erő, jelentős műveltségi összetevője van, a 
műveltség növekedésével azonban az alternatív ízlésvilágok iránti tolerancia is 
nőhet. A posztmodern kultúra értékrelativizmusa hatástalanította a jó ízlés és a 
rossz ízlés kategóriáit, helyette egy-egy kortárs közösség, divat, vagy irányzat 
követői veszik körül magukat megkülönböztető stílusjegyekkel, ami az életérzést 
és az odatartozást reprezentálja. 

Az esztétikai élmény/szépségélmény történeti elméleteinek tárgya néhány 
ismételten előforduló fogalom. A pütagoreusok beállítottság-fogalma mellé Pla-
tón a mentális képességek követelményét állította. A lélek a szépséget híven 
tükröző, istenhez hasonlatos arc vagy testalkat megpillantásakor visszaemlékezik 
az ideák világában tapasztalt valódi szépségre, „először megborzong, és szívébe 

                                                        
3 Halász L.: Szociális megismerés és irodalmi megértés. Bp. Akadémiai, 1996. p. 227. 
4 Józsa Péter: Az esztétikai értékek társadalmi kommunikációjának mechanizmusai. In: Az esztéti-

kai élmény nyomában. Bp.: Akadémiai, 1986. p. 96- 112. 
5 Szerdahelyi István (1974): Az ízlés sajátosságai. In: Ízlés és kultúra. Szerk.: Szerdahelyi István. 

Bp.: Kossuth Kk. 
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lopózik valami a hajdani megrendülésből, majd rátekintve istenként tiszteli”.6 
Plótinosz radikálisabb. A szépség felismerése nála a lélek megtisztulásának 
eredménye. Dürer megkülönböztet spontán ízlésítéleteket és elméleti gondolko-
dás útján alkotott esztétikai ítéleteket, de beismeri, hogy szépségkánonjainak 
megalkotásakor a puszta érzéseire hagyatkozott.  

A 17. és 18. század egész esztétikai kultúráját az ízlés kultusza határozta 
meg. A felvilágosodás embere nem a felemelkedésre vágyott, hanem a lét szere-
tetére. Ezt fokozhatta minden, ami környezetébe került, s aminek alkotója közel 
állt a tökéletességhez, vagy a megfelelő formához, de a szellemi és etikai dolgok 
is. A szép modor és a viselkedés az „előkelő” neveltetésből eredt, ahogyan a 
pallérozott ízlés is, amely az érzékenység, az értelem, és valamelyest a józan ész 
gyakorlása. Az eszmények helyébe az illendőség, a részletek harmonikus aránya-
inak keresése lépett.7 A szépséget az ember ítéletei alkotják meg. A szépet szere-
tik, keresik, élvezetet, örömöt lelnek benne, az emberi kedélyállapotban és ízlés-
ítéletben konstituálódik maga a szépség.8 A brit empiristák (Hutcheson, Hume, 
Smith) ízlésítélet-fogalma a szépség mérlegelésére vonatkozik, amely itt már 
azonos az érzékek, a szellem és a lélek örömével, a mindenki számára elérhető 
kifinomult élvezettel. A reflektáló ítélőerő képességének kanti elmélete azután 
kiiktatja a szeretetet, az akaratot és a vágyat, minden gyakorlati törekvést. Az 
ízlésítélet érdek nélkül, fogalom nélkül, a célnélküli célszerűség szemléletekor, 
megfigyelői pozícióból születik, s nem zavarja meg felindultság. A boldogság a 
tiszta kontempláció elérése.  

A 19. századi romantika időszakának végére az asszociációs elmélet és az 
egyéni ízlés nem zsenikre is kiterjesztett joga párosult a nemzeti géniuszoknak 
megfelelő ízlésformációk kultuszával. Dilthey a 20. század hajnalán szellemtu-
dományi piedesztálra helyezte az élmény fogalmát, mint a totalitáshoz, a végte-
lenséghez vezető utat.9  

Ontológiai és ismeretelméleti esztétikák mellett a modern szaktudományok, a 
pszichológia és a szociológia is bevetette eszköztárát az egyéni, társadalmi, és 
csoportízlés vizsgálatára. Az esztétikai élmény vizsgálatában hangsúlyos a hét-
köznapi élettől való elszigetelés. Speciális esztétikai érzelem elkülönítése nem 
sikerült, inkább különböző érzések harmonikus egységében fedezik azt fel.10 
Ingarden az élmény lefolyását többfázisú folyamatként írja le, amely különnemű 
mozzanatokat tartalmaz. Az eredeti élményt a műalkotás valamely esztétikailag 
aktív minősége váltja ki. Tudati leszűkítés és koncentráció során (amely az eszté-
tikai tárgy konstitúciójához vezet) szemléletes és értékőrző megragadás alakul ki. 
Tetőpont az észlelt minőségre történő érzelmi–értelmi összpontosítás, majd a 
nyelvileg megfogalmazott értékítélet. Ehhez az élményszubjektumnak nyitottnak 
kell lennie és sajátos érzékenységgel kell rendelkeznie a műalkotásban lévő esz-
tétikailag aktív minőségek iránt. Szükséges, hogy képes legyen kitalálni és meg-
alkotni további konkrét elemeket, melyek betöltik a mű meghatározatlan helyeit, 

                                                        
6 Platón: Phaidrosz. 251b. In: A lakoma; Phaidrosz. Szerk.: Steiger Kornél. Ikon Kiadó, 1994. 
7 Janus. JPTE Pécs, 1987. Őszi szám: Az esztétika forrásvidéke. Addison, J. p.11., Batteux, Ch. 

P.39, Hume, D. p.61., Moritz, K. Ph. p. 68,72. szövegfordításai. 
8 Heller Ágnes (1998): A szép fogalma. Bp. Osiris Kiadó, p. 104-195. 
9 Dilthey, Wilhelm (1905): Élmény és költészet. 
10 Valentine, C.W. (1962): The Experimental Psychology of Beauty, , London: Methuen, p.9. 
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bizonyos potenciális mozzanatokat aktualizálni és adekvát emocionális értékvá-
laszt adni.11  

Az esztétikai és a művészettörténeti hermeneutika az élményelemet a műhöz 
és a megértéshez kapcsolja. Gadamer érzéki megértésről beszél, ami ráhangolt-
ságból, involváltságból ered. A műélmény egész emberi mivoltunkat az érintett-
ség, felfedezés, ámulat és rejtély (platóni) köreibe kapcsolja. Hangsúlyozza a 
participáció, a belső részvétel és a kommunikáció, a párbeszédszerűség, a műél-
vezés játékszerű öncélúságát, ugyanakkor értelmességét, s bizonyos szabályok 
fölismerésének jelentőségét. „…egy múzeumlátogatás vagy egy hangverseny 
meghallgatása olyan feladat, mely maximális szellemi aktivitást igényel… ha 
valóban a művészet tapasztalatában volt részünk, akkor a világ fényesebbé és 
könnyebbé válik”.12 Bätschmann a megítélőképesség feltételének tartja, hogy „be 
legyünk állítva” a képet meghatározó ábrázolási elvekre, s az élmény és a felidé-
zés együttes működését emeli ki: „A fogalomnak és tudásnak már birtokunkban 
kell lennie ahhoz, hogy mintegy magunk elé állítva, megkísérelhessük felmérni 
és a szemlélet révén érvényesíteni különbözésünket a képtől”.13  

A strukturalizmus a kompetencia fogalmával operálva azt feltételezi, hogy 
van a műveknek érvényes üzenetük, amit a hozzáértő olvasó a kódok ismeretében 
megfejt. A dekonstruktivisták a szövegben a jelentéstermelés végtelen lehetősé-
gét látják. Derrida a poétikus dimenziót kiterjeszti a kimondhatatlan felé.14  

Az esztétikai szférát a tényleges emberi életvitel jellegzetes módjaként reha-
bilitáló újabb filozófiai elméletek között Ian Hunter „etikai technológiaként” 
értelmezi az esztétikát, amely a magatartás és az események problematikussá 
tételét szolgálja és lehetővé teszi, hogy az egyén valamilyen esztétikai létezés 
alanyaként, élményei szubjektumaként alkossa meg önmagát. Ennek megfelelően 
emlékeztet arra, hogy „a modern esztétikai ethosz fő vonásai a befelé fordulás, a 
szubjektív állapotoknak szentelt figyelem, a képzelet nyújtotta élmények felerő-
södése, a nyilvános látszatok semmibevétele, az önművelésből fakadó nemesség, 
a dialektikus gondolkodás”. 15 Nem a visszahúzódás etikája ez, hanem olyan 
módszer, amellyel az egyén elhatárolódik a közönséges létezéstől és életvitelét 
egy „felfokozott létforma” szubjektumaként alakítja. 

A szociológus Pierre Bourdieu számára a kompetencia mindazon tulajdonsá-
gokat foglalja magában, melyek az egyén – esetünkben esztétikai alany – társa-
dalmi személyiségét alkotják. A kódok elsajátítása társadalmilag meghatározott, 
a kódhasználat szintje bizonyos társadalmi rétegekben újratermelődik. A belsővé 
vált minták rendszere azután személyiségvonásként, habitusként működik és 
meghatározza az azonos társadalmi helyzetű egyének észlelési, gondolkodási, 
cselekvési és értékelő beállítódásait. Bourdieu habitus kategóriája alkalmas az 
esztétikai ízlés, válogatás, értékpreferencia-beállítódás tényszerűségeinek elméle-

                                                        
11 Ingarden, Roman: Az esztétikai tapasztalat ismeretelméleti vizsgálatának alapelvei. In: Bacsó B. 

vál.: Az esztétika vége. Bp. Ikon Kiadó, 1995. 
12 Gadamer, H.G. (1994): A szép aktualitása. Bp., T-Twins Kiadó 1994. p.43. 
13 Bätschmann, O. (1998): Bevezetés a művészettörténeti hermeneutikába. Bp.: Corvina Kiadó, p. 

24, p. 117. 
14 Derrida, Jacques (1989): De l’esprit. Paris 
15 Ian Hunter (1992): Esztétika és kritikai kultúrakutatás. In: A kultúra szociológiája. Szerk.: Wes-

sely Anna, Bp., Osiris – Láthatatlan kollégium, 1998. p.86. 
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ti szociológiai nézőpontból való áttekintésére. Ehhez a mező fogalmát is be kell 
vonni, amely a viszonylag autonóm cselekvésközegekben a különböző pozíciójú 
egyének hatalma és érvényesülési stratégiái által konstituálódik. A mező struktu-
rálja a habitusokat, a habitusok pedig a mezőt jelentésteli világként építik fel. A 
habitus minden pillanatban strukturálja az új tapasztalatokat a szelekció törvény-
szerűségei által meghatározott korlátok között, s egy sajátos integrációt valósít 
meg ugyanazon osztály tagjainak első tapasztalatai és a későbbiek között.16 A 
szimbolikus viszonyok logikája kényszerítően hat az egyénekre. A nyelvi habitus 
például a nyelv által adott lehetőségek felhasználásának képessége, az esztétikai 
kompetencia pedig ebben a szimbolikus mezőben kulturális tőkeként működik. A 
gyerekkori nevelés és a későbbi tapasztalatok megerősítik, hogy a kulturális tőke 
típusai megszerzésre és megóvásra méltóak.17 A kulturális tőkefajták birtoklása 
konvertálható materiális tőkébe, és fordítva. Vannak történelmi szituációk és 
társadalmak, melyekben a felhalmozás egyetlen formája a szimbolikus tőke, 
amely lehet presztízs, hírnév, de kompetencia is. Más szituációkban a materiális 
tőke birtoklása egy ideig felemásan vonzza a szimbolikus tőkefajtákat. A kulturá-
lis tőke – például az esztétikai-művészeti kompetencia és a művészeti ízlés – 
elsajátítása a látensen működő társadalmi mezők szokásnorma determinációi 
szerint működik, öröklődik és termelődik újjá. Az egyes emberek cselekvéseit 
meghatározóan szituációkra szabott, tudattalanul működtetett rutinok irányítják, a 
felnövekvő generáció is puszta utánzással sajátítja el ezeket. Az olvasás szokása, 
a tárlatlátogatás szokása, az operába járás szokása észrevétlenül építi vagy nem 
építi be a személyiségbe a kompetenciához szükséges kódokat, amelyeket utólag, 
egyénileg pótolni sokkal nehezebb. Azonban nem reménytelen, ha a szoktatás 
intézményes módjaira, vagy a művek mellé a kódok mellékelésére gondolunk, 
amely egyrészt a francia szociológia társadalmi egyenlőtlenségek csökkentésére 
irányuló elkötelezettségét mutatja, másrészt azt a facilitációs gyakorlatot, mely a 
múzeumok és művelődési-művészeti intézmények keretei között történik (ismer-
tetések, leírások, információk elhelyezése, közrebocsátása). 

Az esztétikai élmény/ízlésélmény/műélmény bizonyítottan az egyik legfonto-
sabb örömforrás. A tökéletes (áramlat) élmény adja az élet valódi értékét, a tár-
sadalom attól lesz „jobb”, „ha több embernek van módja arra, hogy élményei 
egybeessenek célkitűzéseivel”. Az áramlat-jellegű esztétikai élmények különösen 
megrázóak is lehetnek, ennek feltételei, velejárói a mély koncentráció, magas-
rendű és kiegyensúlyozott összhang a lehetőségek és a készségek között, a fo-
lyamatos kontroll és a megelégedettség érzése. A könnyen elérhető kikapcsolódás 
nem vált ki önmagában örömélményt, a tudat újrarendezésének képességére van 
szükség. Az autotelikus családi környezet – amelyben világosak az elvárások, 
gyermekcentrikus, választási lehetőségeket ad, bizalomteli, és egyre összetettebb 
cselekvési módokat kínál – elősegíti a tökéletes élmény képességének kialakulá-
sát.18 

                                                        
16 Bourdieu, Pierre (1980): Le sens pratique. In: Pokol Béla: Bourdieu elméletének alapkategóriái. 

Elméleti szociológia 1995/2. 
17 Bourdieu, P.: Hatalmi mező , értelmiségi mező és osztályhabitus. In: Huszár Tibor szerk.: Korunk 

értelmisége Bp. Gond, 1975., Karácsony András: A szimbólum mint tudásszociológiai probléma. 
In: Kapitány Á. – Kapitány G.: „Jelbeszéd az életünk” Bp. Osiris – Századvég, 1995. p.186. 

18 Csíkszentmihályi Mihály (1991): FLOW. Az áramlat. Budapest: Akadémiai Kiadó, 1997. p.134. 
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A megítélőképesség és az értékválasztás működésére vonatkozó empirikus 
vizsgálatok (Józsa, Halász, Chupchik és Gebotys) a műalkotás komplexitásával 
birkózó befogadó próbálkozásaira épülnek, s új megvilágításba helyezik az ízlés-
élményről kialakított fogalmainkat. Az ember a világot narratívumokba rendezi. 
Ezzel ad formát tapasztalatainak, jelentésteli világot épít fel maga körül. A jelen-
tés a szabályoktól való eltérésből ered, nem a szöveghez tartozó belső tulajdon-
ság, hanem a befogadó megismerő műveleteinek eredménye, amely nem az eszté-
tikai jelenség értelmezésére vonatkozik, hanem spontán és közvetett (projiciált) 
énbemutatásra.19 A befogadókat a származás, a neveltetés, a társadalmi helyzet 
strukturálja válogatási elv, vagy elvárás szerint (pl. szórakozás – belső gazdago-
dás), a nyelvezet szempontjából (érthető – érthetetlen), vagy a megnyugtató – 
nyugtalanító dichotómia mentén.20 Az értelmezési stílusok vizsgálatában a két 
tengelyt a naiv és a tapasztalt befogadó fogalma képezi. A naiv néző a minden-
napi érzékelésmódokat terjeszti ki a műre, a hasonlóságot keresve. A gyakorlott 
néző a művészeti médium sajátosságait is értékeli, azt is megtanulja, hogy a 
szenzoros-fizikai információkra figyeljen, s nemhogy túllép rajtuk, mint a naiv 
néző, hanem éppen ezeket az információkat analizálja és hasznosítja a művészi 
stílusról alkotott képzet kialakításához. A naiv néző leegyszerűsít, sematizál, az 
inger okozta feszültséget csökkenti, a gyakorlott pedig az érzéki struktúrát olyan 
tagolt minőségekké fokozza, amelyek a mű egyediségét jelentik, ezáltal a feszült-
séget fokozza.21 Az értékválasztás függ a személy művészeti hátterétől, komple-
xitás-tűrésétől, és független ítélethozó képességétől. A képi megjelenítés witt-
gensteini kiindulású filozófiai elemzésében ez megfelel a valamiként látás és a 
benne-látás kettősségének és sajátos áthatásának a kompetens műélvezetben. Egy 
reprezentáció aiszthéziszéhez elengedhetetlen a tárgyra és a médiumra történő 
egyidejű figyelés.22 És ezzel visszakanyarodtunk a hermeneutika és a művészet-
szociológia iménti konklúzióihoz. Az ízlésítélet, a megértés elmarad, ha a befo-
gadó nem rendelkezik a kultúrában hagyományozott a megfelelő kódfejtő eszkö-
zökkel, kompetenciával, habitussal, kulturális tőkével. 

 

                                                        
19 Halász László (1996): Szociális megismerés és irodalmi megértés. Bp.: Akadémiai K., p.185. 
20 Józsa Péter (1976): Az esztétikai értékek társadalmi kommunikációjának mechanizmusai. In: Uő.: 

Az esztétikai élmény nyomában. Bp.: Akadémiai Kk. 1986. p.100. 
21 Cupchik, G.C., Gebotys, R.J.: Jelentés keresése a műalkotásban: Értelmezési stílusok és a minő-

ség megítélése. In: Farkas András szerk.: Vizuális művészetek pszichológiája II. Bp., Nemzeti 
TkK. 1997.p.173–191. 

22 Wollheim, Richard (1997): Valamiként –látás, benne-látás és a képi reprezentáció. In: Bacsó Béla 
szerk.: Kép, fenomén, valóság. Bp., Kijárat Kiadó, p. 229–242. 


