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A romantikus művész 

Mindmáig kevés alkotói nemzedék vizsgálta és kritizálta akkora érdeklődéssel 
és odaadó figyelemmel korának társadalmát, mint a Blake-től és Wordsworth-től 
Shelley-ig és Keatsig tartó költőnemzedék. Ám ez a fölöttébb magától értetődő és 
könnyedén igazolható tény manapság nehezen egyeztethető össze azzal a 
„romantikus művészről" kialakított közkeletű nézettel, amely - paradox módon 
- elsősorban éppen e költők tanulmányozásából keletkezett. Ezen elgondolás 
szerint a Költő, illetve a Művész természeténél fogva közömbös a politikai és 
társadalmi ügyek durva világiassága és anyagelvűsége iránt, s figyelmét jóval 
inkább a természeti szépség és a személyes érzés lényegibb szféráinak szenteli. E 
paradoxon elemeit már a romantikus költők saját munkáiban is felfedezhetjük, 
de a természeti szépség iránti figyelem és a kormányzat felé forduló érdeklődés, 
illetve a személyes érzés és a társadalomban élő ember vélt ellentéte egészében 
véve későbbi fejlemény. A tizenkilencedik század végére összeegyeztethetetlen-
nek tűnő érdeklődési irányok, amelyek közül az embernek választania kellett, s a 
választás aktusával azonmód költővé vagy szociológussá kellett nyilvánítania 
magát, a század elején általában még elválaszthatatlan érdekeltségekként jelen-
tek meg: a személyes érzésből levont következtetés egyszersmind a társadalomra 
is vonatkozott, és a természeti szépség megfigyelése óhatatlanul magában foglalt 
bizonyos, a teljes és egységes emberi létre vonatkozó morális utalásokat. Az ér-
deklődési irányok későbbi szétválása [dissociation of interests] kétségkívül meg-
gátolja, hogy felismerjük e rendkívüli korszak teljes jelentőségét, ám ehhez azt is 
hozzá kell tennünk, hogy a széttagolódás maga is részben a romantikus kísérlet 
természetéből ered. Mindeközben persze - mintegy védekezésül a szétválás ká-
ros következményei ellen - megnyugtatóan arra is hivatkozhatunk, hogy 
Wordsworth politikai pamfleteket is írt, hogy Blake-et, Tom Paine barátját, bujto-
gatás vádjával törvény elé idézték, hogy Coleridge-tól nem volt idegen a poli-
tikai újságírás és a társadalomfilozófia, hogy Shelley - még ezt is túlszárnyalva 
- röplapokat osztogatott az utcán, hogy Southey mindvégig politikai elemző-
ként működött , és hogy Byron beszédeket tartott a szövőszékek elleni lázadá-
sokon és önkéntes katonaként esett el egy politikai háborúban. Mi több, amint 
az a fentebb említett személyiségek költészetéből óhatatlanul kitűnik, ezek a 
tevékenységek nem voltak sem marginálisak, sem esetlegesek, hanem lényegi-
leg kapcsolódtak azon élmények nagy részéhez, amelyekből maga a költészet 
is táplálkozott. Számunkra csakis azért tűnik meglepőnek a tevékenységek 
ilyetén egymásmellettisége, mert elvakítanak bennünket a szétválás előítéletei. 
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E két költőnemzedék ugyanis átélte azt a döntő korszakot, amelyben a demok-
rácia és az ipar felvirágzása olyan minőségi változásokat idézett elő a társada-
lomban, amelyek - természetüknél fogva - mind személyes, mind általános 
szinten érzékelhetők voltak. A francia forradalom évében Blake 32, Wordsworth 
19, Coleridge 17, Southey pedig 15, míg a „peterloo-i" mészárlás esztendejében 
Byron 31, Shelley 27, Keats pedig 24 éves. Ezek a dátumok hitelesen felidézik a 
korszak politikai életére jellemző vad viszálykodást és zűrzavart, amely még a 
legérzéketlenebb elmék számára is rendkívül megnehezíthette közönyük fenn-
tartását. Az általunk ipari forradalomnak nevezett lassabb, szélesebb körű és 
nehezebben érzékelhető változások vonatkozásában nem ennyire egyértelműek a 
korszakhatárok, általánosságban azonban Blake életének időszaka (1757-től 
1827-ig) nevezhető a döntő periódusnak. A változásokat, amelyekről mi feljegy-
zésekből értesülünk, az akkori emberek saját érzékeikkel tapasztalták meg: éh-
ség, szenvedés, konfliktus, felfordulás, illetve remény, lendület, látomás és elkö-
telezettség formájában. Az átalakulás nem háttér gyanánt szolgált - amiként ma 
általában vizsgálni szoktuk - , hanem az általános tapasztalat öntőformájaként 
működött. 

A fenti költők írásaiból könnyen kiszűrhetnénk egyfajta politikai kommentárt, 
ez azonban nem különösebben lényeges. Rendkívül érdekes, hogy érett éveikre 
miként fejlődött Wordsworth, Coleridge és Southey különböző fokú fiatalkori 
forradalmi lelkesedése eltérő mértékű Burke-i konzervativizmussá. Hasznos 
továbbá megkülönböztetnünk Shelley forradalmi elveit és Byron kifinomultan 
szabatos opportunizmusát. Ideje volna emlékeztetni arra, hogy Blake és Keats 
munkásságát nem gyengíthetjük valamiféle eszményi homályoskodássá, hiszen 
emberként és költőként egyaránt szenvedélyesen foglaltak állást koruk tragédiá-
jával kapcsolatban. A politikai kritika azonban egyik esetben sem olyan érdekes 
most, mint a szélesebb körű társadalomkritika: az ipari forradalom alapvető 
jelentőségének (amelyet mindegyikük érzékelt, ám egyikük sem vitatott) ama 
első észlelései. E viselkedés mögött pedig egy másfajta reakció áll, amely a kultúra 
eszméjének egyik legfőbb gyökerét alkotja. A politikai, társadalmi és gazdasági 
átalakulások mellett ugyanis ebben az időszakban a művészetről és a művészről, 
valamint ezek társadalomban elfoglalt helyéről alkotott elképzelések is radikális 
változáson mennek keresztül. A következőkben ezt a jelentős változást szeret-
ném előtérbe állítani. 

Lényegében öt jelenségről van szó. Először is: érdemi változás következett be 
író és olvasó viszonyának természetében; másodszor: ez idő tájt honosult meg 
egy, az addigiaktól eltérő szokványos viszonyulás a „közönséghez"; harmad-
szor: a művek létrehozását egyre inkább a szakosodott termelési ágazatok egyi-
kének tekintették, amely lényegében ugyanazoknak a feltételeknek van alávetve, 
mint az általános termelés; negyedszer: mind hangsúlyosabbá vált a művészet 
„felsőbbrendű valóságának" mint a „képzelet szülte igazság [imaginative truth]" 
fellegvárának elmélete; ötödször pedig: a függetlenül alkotó író, az autonóm gé-
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niusz eszméje egyfajta normává merevedett. E dolgok puszta megnevezéséhez 
azonban rögtön hozzá kell tennünk, hogy szemmel láthatóan fölöttébb szoros 
viszonyban állnak egymással, és hogy némelyikük oknak, némelyikük pedig 
okozatnak minősülhetne, ha a történeti folyamat bonyolultsága nem lehetetlení-
tené el az egyértelmű felosztást. 

Az első jelenség nyilvánvalóan igen fontos. A XVIII. század harmadik és ne-
gyedik évtizedétől kezdődően egy széles, új, középosztálybeli olvasóközönség 
fejlődött ki, amelynek megjelenése szoros összefüggésben áll ezen osztály nö-
vekvő befolyásával és hatalomra jutásával. Ennek eredményeképpen a művé-
szetpártolás rendszerének helyét fokozatosan átvette az előfizetéses kiadás, majd 
a napjainkra általánossá vált modern kereskedelmi kiadótevékenység. E fejlemé-
nyek több módon is hatással voltak a kor íróira. A szerencsésebbek növelhették 
függetlenségüket, előrébb léphettek a társadalmi ranglétrán - az író „hivatásos 
szakemberré" önállósult. Másrészről azonban az említett változás részeként 
megjelent az író társadalomhoz fűződő viszonyának tipikus formáját jelentő 
„piac" intézménye. A művészetpártolás rendszerében az író legalább közvetlen 
kapcsolatban állt az olvasók szűk körével, akiktől színlelt vagy tényleges tiszte-
lete jeléül rendszerint elfogadta, s olykor meg is szívlelte a kritikát. Érvelhetnénk 
úgy is, hogy ez a rendszer lényegibb szabadságot biztosított az írónak, mint az 
ezt követők, hiszen a függőség, az alkalmi szolgaság és a művészetpártoló sze-
mély szeszélyeinek való kiszolgáltatottság ellensúlyozásaként ott állt az írás ak-
tusának közvetlen kapcsolata a társadalom csekély, ám legalább személyesen is 
ismert szeletével, valamint annak tudata, hogy az író „tartozik" valahová (már 
amennyiben a kapcsolatok szerencsésen alakultak). Másfelől persze a piaci siker 
által nyújtott függetlenséggel és a társadalmi felemelkedéssel szemben is érvé-
nyesült a szeszélyeknek való kiszolgáltatottság és a gyönyörködtetés kötelessége, 
ám ezek a kötelezettségek már nem az író személyes ismeretségi köréhez tartozó 
egyénekhez, hanem egy javarészt személytelennek tűnő intézmény működésé-
hez kapcsolódtak. Az író és az olvasók kapcsolatának jellegzetes formája az 
„irodalmi piac" lett, amelynek fejlődése azóta is számos alapvető változást idé-
zett elő ebben a viszonyban. Hozzá kell tennünk, persze, hogy az ilyesfajta fejlő-
dések végbemenetele és hatása mindig egyenetlen. A fenti helyzet csupán száza-
dunkra vált annyira egyetemessé, hogy már-már uralkodó jellegűnek mondható. 
A tizenkilencedik század elejére az intézmény létrejött, ám a régebbi viszony-
rendszerek különféle formákban való továbbélése miatt számos változáson ment 
keresztül. Az intézmény által kiváltott fontosabb válaszreakciók azonban már 
ekkor megfogalmazódtak. 

Nyilvánvalóan e válaszreakciók közé tartozik a korszak második jellegzetes-
sége, a „közönséghez" való újfajta általános viszonyulás kialakulása is. Az írók 
persze e korszak előtt is gyakran kifejezésre juttatták elégedetlenségüket a „kö-
zönséggel" kapcsolatban, a tizenkilencedik század elejére azonban ez az érzés 
rendkívül felerősödött és általánossá vált. Jelen van Keatsnél: „Én a publikum 
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iránt semmiféle alázatot nem érzek"; Shelley-nél: „Az együgyűektől ne fogad-
junk el tanácsot. Az idő majd megváltoztatja a balga sokaság ítéletét. A kortárs 
kritika csupán ama sületlenségek összessége, amelyekkel egy géniusznak meg 
kell birkóznia." A leginkább figyelemre méltó és legkifejtettebb formában azon-
ban Wordsworth-nél található meg: 

Ám még ennél is siralmasabb tévedés áldozata az, aki azt hiszi, hogy az is-
teni csalhatatlanságnak akárcsak a szikrája is megvan a közösség ama ki-
csiny, bár hangosan lármázó csoportjában, amely mindig is hamis befolyás 
alatt áll, s amely a KÖZÖNSÉG nevet viselve az ostobák előtt NÉPKÉNT tünteti 
fel magát. A Közönség iránt az író - reményei szerint - annyi tiszteletet ta-
núsít, amennyi annak kijár; a filozófiai értelemben vett Nép és e Nép tudá-
sának megtestesült szelleme iránt azonban [...] őszinte tisztelettel és meg-
becsüléssel kell viseltetnie.1 

Természetesen könnyebb „a filozófiai értelemben vett Nép" irányában tanúsítani 
tiszteletet és megbecsülést, mint egy önmeghatározásoktól lármás Közönség 
iránt. Wordsworth nagyban támaszkodik Bürke társadalomelméletére, s koránt-
sem eltérő okokból kifolyólag. Ily módon bárhogy is hangzott a konkrét indoklás, 
bármi is volt a valódi olvasók reakciója, végső érvként mindig kéznél volt a „Nép 
[...] megtestesült szellemére" való hivatkozás, melynek alapja egy Idea, az Ideá-
lis Olvasó, azaz egy olyan norma, amely az író tényleges társadalmi kapcsolatai-
nak lármája fölé helyezhető. Nem csoda hát, hogy a „megtestesült szellem" fe-
lettébb kívánatos alternatívát kínált a piaccal szemben. Nyilvánvaló, hogy ez a 
hozzáállás az írónak saját művéhez való viszonyulását is megváltoztatja. Nem 
hajlandó elfogadni a népszerűség piaci árfolyamát: 

Pokolba hát a népszerű jelző értelmetlen ismételgetésével az új költői mű-
vek kapcsán; úgy használják, mintha bizony a művészetek e legnemesebbi-
ke esetében nem volna más próbája a kitűnőségnek, pusztán az, hogy 
mennyien kapkodnak utána, akárha éhségüket akarnák csillapítani, vagy 
valamiféle varázslat kényszerítené őket.2 

Az író voltaképpen folyvást egy Ideához, a kitűnőség normájához, a Nép tudá-
sának „megtestesült szelleméhez" ragaszkodik, mint olyasvalamihez, ami fölötte 
áll a valódi történéseknek, vagyis a tényleges piaci folyamatoknak. Érdemes 
kihangsúlyozni, hogy ez a ragaszkodás jelenti a Kultúra eszményének egyik 
legfőbb forrását. A Kultúra, „egy Nép megtestesült szelleme", a kitűnőség igazi 
normája a század folyamán egyfajta felsőbb ítélkezési fórummá vált, ahol a dol-
gok igazi értéke eldől, általában szembeállítva azokkal a „hamis" értékekkel, 

1 Wordsworth's Poetical Works. Szerk. Hutchinson. Oxford. 1908. 953. [A Wordsworth-idézetek a 
Prelude nyersfordításának kivételével Fogarasi György fordításai.] 

2 Uo. 952. 
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amelyekkel a piac és a (piachoz) hasonló társadalmi működések árasztanak el 
bennünket. 

A művészet alárendelését a piac törvényeinek, valamint azt, hogy a művésze-
tet a szakosodott termelési módok egyikének tekintették, amely lényegében ugyan-
azoknak a feltételeknek van alávetve, mint az általános termelés, már a késő 
XVIII. század több gondolkodója is megelőlegezte. Adam Smith például ezt írta: 

A virágzó kereskedő társadalmakban a gondolkodás vagy az érvelés, mint 
minden más foglalatosság, külön üzletággá válik, amelyet csupán igen ke-
vesen művelnek, s ez a kevés ember látja el a nyilvánosságot mindazokkal a 
gondolatokkal és érvekkel, amelyekkel a dolgozók hatalmas tömegei ren-
delkeznek.3 

Figyelemre méltó leírása ez annak a társadalmi osztálynak, amelynek tagjait az 
1820-as évektől kezdve „értelmiségieknek" hívták. Ezenkívül a művészi szako-
sodás új feltételeit is lefesti, hiszen a művész munkáját ekkor már, amint azt 
Adam Smith a tudásról megállapította, alapjában véve 

ugyanúgy megvásárolták, mint a cipőket vagy a harisnyákat, éspedig 
azoktól, akiknek foglalkozása éppen a szóban forgó áru elkészítése és piac-
ra dobása.4 

A műalkotás ilyetén helyzete és a tevékenységek efféle szakosodása óhatatlanul 
a kereskedelmi könyvkiadás intézményéből fakadt. Különösen a regény vált igen 
hamar áruvá; amint az köztudott, a műfaj történetének legfontosabb korszaka 
pontosan az iménti új körülmények kialakulását követő időszakra esik. A meg-
változott feltételek nyilvánvaló hatással voltak a költészetre is, melyet a piaci 
viszonyok elkerülhetetlenül keményen befolyásoltak. A Közönség és a Népsze-
rűség értékelési mércéjének elutasításával egyre gyakoribbá váltak az irodalom 
üzletté válását fájlaló sirámok. Ezt a két jelenséget azonban rendszerint együtt 
kezelték. Sir Egerton Brydges az 1820-as években az alábbiakat írta: 

Borzalmas aljasság, hogy az irodalom egész Európában ennyire elüzle-
tiesedett. Soha semmi nem erősítette ennyire a silány ízlést, és még soha 
semmi nem jogosította fel a műveletleneket arra, hogy hatalmat gyakorol-
janak a (művelt) értelmiség felett. Manapság azon olvasók sokadalma 
szabja meg, hogy mi értékes, akiket egy adott írónak sikerül elbűvölnie. [...] 
Vajon a műveletlen elme csodálni fogja-e valaha is mindazt, ami a művelt 
főnek örömet szerez?5 

Thomas Moore hasonlóképpen beszél 1834-ben: 

3 A The Wealth of Nations vázlata. In: W. R. SCOTT: Adam Smith as Student and Professor. 344. 
4 Uo. 345. 
5 The Autobiography of Sir Egerton Brydges. 1834. 2. köt. 202-03. 
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a színvonal esése mindenképpen az ítészek körének kibővüléséből ered, 
vagyis abból, hogy megengedtük, hogy a csőcselék szavazzon, méghozzá 
egy olyan korban, amikor a piac egyébként is komoly akadályt jelent szer-
zőinknek.6 

Moore ezek után különbséget tesz a „csőcselék" és a „művelt kevesek [cultivated 
few]" között, és eléggé nyilvánvaló, hogy a „művelt" jelző bevezetése nagyban 
hozzájárult a „kultúra [culture]" és a „művelődés [cultivation]" újonnan szüksé-
gessé vált absztrakcióinak kialakulásához. E gondolatmenetben a „kultúra" a 
piac bevett ellentétévé vált. 

Mindeddig azért fektettem ekkora hangsúlyt szerző és olvasó újfajta viszo-
nyára, mert nézetem szerint az ilyen problémák központi helyet foglalnak el 
mindenfajta irodalmi tevékenységben. Most egy olyan témára térek rá, amely 
nyilvánvalóan kapcsolódik az iménti kérdéskörhöz, ugyanakkor az értelmezés 
legnehezebb kérdéseit is ez veti fel. Tény, hogy ugyanebben a korszakban a piac 
és a szakirányú termelés fogalmának térnyerése mellett a művészetről való gon-
dolkodás rendszere is kifejlődött, amelynek legfontosabb elemei: egyrészt a 
„képzelet szülte igazság" elérésének eszközeként felfogott művészi tevékenység 
sajátos természetének hangsúlyozása, másrészt pedig a művész különleges sze-
mélyként való beállítása. Nagyon is csábító, hogy ezen elméleteket a művész és a 
társadalom viszonyában beállt változásokra adott közvetlen reakciókként értel-
mezzük. A fennmaradt írásokban kétségkívül megtalálhatók a kompenzáció 
konkrét nyomai: egy olyan korban, amikor a művészt csupán az árutermelő piaci 
szereplők egyikének látják, ő különleges képességekkel megáldott személynek, a 
mindennapi élet fáklyalángjának festi le magát. Ezzel azonban kétségkívül leegy-
szerűsítjük a problémát, hiszen a reakció nem pusztán szakmai természetű. E 
reakció ugyanis (s később ez a mozzanat bizonyult a legfontosabbnak) különös 
hangsúlyt fektetett arra, hogy a művészet olyan emberi értékeket, képességeket 
és energiákat testesít meg, amelyeket a társadalom ipari civilizációvá való fejlő-
dése fenyegetni, sőt megsemmisíteni látszott. A szakmai tiltakozás mozzanata 
minden kétséget kizáróan jelen van, ám ennél lényegesebb az az ellenállás, amely 
általános emberi értékekre hivatkozva helyezkedett szembe a civilizáció épp 
kialakulóban lévő formájával. 

A romantika általános európai mozgalom, és az új gondolatok kialakulását 
vizsgálhatjuk kizárólagosan az európai gondolkodás egészének átfogóbb eszme-
rendszerén belül is. Rousseau, Goethe, Schiller és Chateaubriand hatása legalábbis 
bizonyosan kimutatható. Valóban, ha az eszméket elvontan fogjuk fel, a különle-
ges személynek tekintett művész és a „vad" géniusz eszméjét egészen Platón 
/ónjának szókratészi költő-definíciójáig visszavezethetjük. A művészet „fel-
sőbbrendű valóságát" több klasszikus szöveg is megfogalmazza, és korunk meg-

6 Memoirs, Journal and Correspondence of Thomas Moore. 7. köt. 46. 
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ítélése szerint ez az eszme egyértelműen kapcsolódik a német idealista filozófiai 
iskolához, s annak Coleridge és Carlyle által felhígított angol változatához. Ezek 
a kapcsolatok természetesen igen fontosak, de egy eszme megítélése és megérté-
se talán csakis egy konkrét elme és egy konkrét szituáció vonatkozásában lehet-
séges. Ezeket a manapság romantikusnak nevezett eszméket Angliában azoknak 
a tapasztalatoknak a problémájából kiindulva kell megérteni, amelyek megoldá-
saként felvetették őket. 

Jó példája ennek az a meghatározás, amely az angol romantika egyik korai szö-
vegében, Young Conjectures on Original Composition (1759) című írásában található: 

Az Eredeti növényi természetűnek mondható; spontán módon nő ki a géniusz 
eleven csírájából; fejlődik, nem pedig készül. Az Imitáció ellenben gyakorta 
egyfajta gyártmány [manufacture], amelyet ama két iparos, a mesterség [art] és 
a munka formál meg nem saját, hanem előzetesen meglévő anyagból.7 

Ez az elképzelés meglehetősen közismert szegmense a romantikus irodalomel-
méletnek: a géniusz spontán művét a meghatározott szabályok által vezérelt 
imitációval állítja szembe. Másutt Young ezt írja: 

A modern íróknak választaniuk kell [...] a szabadság régióiban való szárnya-
lás és a kényelmes imitáció gyengéd béklyójában való menetelés között.8 

Ám ha alaposabban szemügyre vesszük Young terminológiáját, mindaz, amit az 
„eredeti" meghatározásakor mond, igen szoros kapcsolatban áll az általános tár-
sadalmi mozgások egészével. Kétségkívül irodalomelméleti megfontolások ezek, 
ám ugyanennyire bizonyos az is, hogy nem minden mástól elszigetelten fogal-
mazódtak meg. Amikor például azt mondja, hogy az eredeti „fejlődik, nem pedig 
készül", pontosan ugyanazokkal a kifejezésekkel él, amelyekre Bürke az újfajta 
politikára vonatkozó filozófiai kritikáját alapozta. A „fejlődés" és a „készülés" ellen-
téte az „organikus" és a „mechanikus" ellentétévé vált, s ez az ellentét egy napja-
inkig tartó hagyomány lényegi elemét alkotja. Az „imitáció" meghatározásakor 
pedig Young éppenséggel azoknak az ipari folyamatoknak a kifejezéseivel fogal-
mazza meg lesújtó ítéletét, amelyek ebben az időben kezdték meg az angol társa-
dalom átalakítását: „egyfajta gyártmány, amelyet ama két iparos [...] formál meg 
nem saját, hanem előzetesen meglévő anyagból". Irodalomelméleti szempontból 
talán vitatható e tétel helyessége, ám kétségkívül ezek azok a kifejezések és mö-
göttes értékek, amelyek segítségével a közelgő ipari civilizációt el lehetett ítélni. 

Burke a régi társadalmi rendben szerzett tapasztalatai (illetve az arról alkotott 
idealizált elképzelései) alapján ítélte el az új társadalmat. A gyökeres változások-
kal egyidejűleg azonban a bírálat egyre specializáltabb és bizonyos értelemben 

7 EDWARD YOUNG: Conjectures on Original Composition. 1759. 12. 
8 Uo. 19. 
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elvontabb lett. E specializáció részben a Művelődés vagy Kultúra normájának 
kifejlődésében, részben pedig - szoros kapcsolatban az előbbivel, sőt némely 
esetben vele összefonódva - a Művészet újfajta fogalmának kialakulásában mu-
tatkozott meg. Blake megkapóan fejezi ki a felsőbbrendű valóság, sőt a felsőbb-
rendű erő eme új eszméjét: 

'Now Art has lost its mental charms 
France shall subdue the World in Arms.' 
So spoke an Angel at my birth, 
Then said, 'Descend thou upon Earth. 
Renew the Arts on Britain's Shore, 
And France shall fall down and adore. 
With works of Art their armies meet, 
And War shall sink beneath thy feet. 
But if thy Nation Arts refuse, 
And if they scorn the immortal Muse, 
France shall the arts of Peace restore, 
And save thee from the Ungrateful shore.' 
Spirit, who lov'st Britannia's Isle, 
Round which the Fiends of Commerce smile.. 9 

Blake-nél könnyen felfedezhető a szakmai önérzet is, hiszen sokat szenvedett a 
„kíméletlen piacon, ahol senki nem vásárol". Youngra emlékeztet például, ami-
kor a „Mindent Kisajátító Kalmárt" támadja, aki 

Tudatlan Mesterlegények Kezébe adja a Művészet Gyártását [Manufacture], 
mígnem [...] a Legnagyobb Géniuszként tartják számon, aki Borsos Áron 
túlad Bármilyen Ócska Árun.10 

Csakhogy Blake kritikája ugyanakkor jócskán túlmegy a szakmai panaszokon: a 
Képzelet például, amelyet szerinte a Művészet testesít meg, nem áru, hanem 

A Valós és Megváltoztathatatlan Örök Létező Megjelenítése.11 

Ennek fényében kellene tehát látnunk és elítélnünk a fennálló társadalmi rend és 
az azon alapuló életminőség hiányosságait. 

V WILLIAM BLAKE: Nonesuch. (Keynes.) 664. [Nyersfordításban: ,,»A Művészet elveszítette már 
szellemi varázserejét, / s Franciahon Fegyverrel igázza le a Világot« / - mondta születésemkor egy 
angyal; / s szólt: »Szállj alá a Földre, / újítsd meg Britannia Partjain a művészeteket, / s Franciahon 
bizony térdrehullva imád majd. / Seregeik műalkotásokkal találják szembe magukat, / s lábad 
nyomán megszűnik a háború. / De ha nemzeted elzárkózik a művészetektől, / és semmibe veszi a 
halhatatlan Múzsát, / Franciahon majd újra békét teremt, / s kiment téged a háládatlan partról.« / 
Szellem, ki annyira szereted Britannia Szigetét, / melyre az Üzlet Ördögei fenik fogukat..."] 

10 Uo. 624. 
11 Uo. 637. 
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Fontos, hogy tisztában legyünk e kijelentés súlyával, mert félreértjük, ha a Gé-
niusz eszméjének pusztán némely későbbi változatát vesszük tekintetbe. Ami 
Young definíciójában kétértelmű, az nem más, mint az „Imitáció" szó, amely 
erősen pejoratív értelművé vált szinte minden romantikus elméleti műben. En-
nek oka, hogy az „imitáció" alatt „a már megalkotott művek imitációját" értették, 
azaz az adott szabályrendszerhez való alkalmazkodást. A szabályok elleni ékes-
szóló érvelés figyelemre méltó ugyan, végeredményben azonban fárasztón unal-
mas. Gyakorlatilag nem történt más, mint a konvenciók megváltozása, amelynek, 
ha elég nagy mértékű, általában ilyen ékesszólás a mellékterméke. Mivel azon-
ban a változás nem pusztán a konvenciók megváltozását jelenti (hiszen a kon-
venciók csak akkor változhatnak, ha a létérzés általános szerkezetében is gyökeres 
változások következnek be), az „Imitáció" szó különösen zavarba ejtő. A legki-
tűnőbb „klasszicista" elméleti munkákban ugyanis rendszerint az „Imitáció" szót 
használják annak leírására, amit a romantikus írók egytől-egyig fontosnak tar-
tottak, s amit Blake az imént úgy jellemzett, hogy „A Valós és Megváltoztatha-
tatlan Örök Létező Megjelenítése". Az Imitáció - legkifinomultabb formájában -
nem a mások által felállított szabályokhoz való ragaszkodást jelentette, hanem 
„az egyetemes valóság imitációját". A művész számára nem annyira a korábbi 
alkotók művei, mint inkább (arisztotelészi terminussal szólva) az „univerzálék" 
vagy az állandó valóságok adtak útmutatást. Ezt az érvrendszert valójában már a 
reneszánsz kori írások kidolgozták. 

A romantika mint mozgalom egyfelől radikálisan szakítani igyekezett minden 
módszertani dogmával a művészet terén, másfelől azonban olyasmit hirdetett, 
amivel minden valamire való klasszikus elmélet egyetértett volna: azt, hogy a 
művész feladata „az univerzum nyílt titkának kiolvasása". A „romantikus" kriti-
kusok egyike, Ruskin, például egész művészetelméletét erre a „klasszicista" 
doktrínára építette. A művész érzékeli és megjeleníti a Lényegi Valóságot, s ezt 
legfőbb képessége, Képzelete révén teszi. A „géniuszról" (az autonóm alkotó-
művészről) és „a művészet felsőbbrendű valóságáról" (az egyetemes szférájába 
való bepillantásról) szóló tanok a romantikus gondolkodáson belül valójában 
egyazon állítás két oldalát jelentették. A klasszicizmus és a romantika ilyen érte-
lemben egyformán idealista művészetelméletek, s igazából nem egymással, ha-
nem a naturalizmussal állnak szemben. 

A kor művészei számára mindennél fontosabb volt egy olyasfajta emberi 
szemléletmód és tevékenység hangsúlyozása, amelyet a társadalom fejlődése 
egyre inkább elutasított. Lehet, hogy Wordsworth szilárd meggyőződéssel hisz a 
géniusz kitaszítottságában, ám a költészethez és a művészet egészéhez való vi-
szonyulása ennél tágabb jelentőségű: 

High is our calling, Friend! - Creative Art... 
Demands the service of a mind and heart 
Though sensitive, yet in their weakest part 
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Heroically fashioned - to infuse 
Faith in the whispers of the lonely Muse 
While the whole world seems adverse to desert.12 

Wordsworth e sorokat Haydonhöz, a festőhöz írta 1815 decemberében. Azért is 
rendkívüli jelentőségűek, mert egyetlen közös szférában, „a képzelet szülte iga-
zság szférájában" egyesítenek két különálló művészetet vagy képességet: a költé-
szetet és a festészetet. Míg a piac bizonyos értelemben szakosodásra késztette a 
művészt, maguk az alkotók arra törekedtek, hogy a képzelet szülte igazság kö-
zös jellemvonásává általánosítsák képességeiket. E nyomatékos gesztust mindig 
is a védekezés egy fajtájának kell tekintenünk: Wordsworth sorainak védekező 
hangütése teljesen nyilvánvaló, s e sorok ennyiben rendkívül jellemzőek. A vé-
dekezés egyrészt nyilvánvalóan ellensúlyozni próbál valamit: a művészek állítá-
sainak tetőpontja egyszersmind kétségbeesésük tetőfoka is. Nyomatékosan hir-
dették fennkölt elhivatottságukat, de csupán azért, mert meggyőződésük szerint 
az új társadalom szervezőelvei tényleges összeütközésben álltak a művészet 
szükségszerű alapelveivel. Másrészről azonban a dolgok ilyen értelmezése csak 
megmagyarázni, nem pedig kimagyarázni hivatott az új hangsúlyokat. A század 
végére ugyanis az eredetileg védekező reakcióként kialakított vélemény igen 
fontos, pozitív alapelvvé vált, amely lényegét tekintve minden téren messzeme-
nően humánus volt. 

Ezt az elvet számos szöveggel illusztrálhatnánk, ám a legjellemzőbb darab, 
amely egyben a legismertebb is, nem más, mint Wordsworth 1800-ban írt Elő-
szava a Lírai balladákhoz. E szövegben Wordsworth a költészet igazsága mellett 
annak általános emberi mivoltát is kiemeli, először azáltal, hogy támadja azokat, 

akik a költészetet merő szórakozásnak és haszontalan élvezetnek tartják; 
akik súlyos komolysággal beszélnek nekünk a költészet iránti érzékről, 
ahogy ők nevezik, mintha ez éppoly közömbös dolog volna, mint a kötél-
táncoláshoz való érzék, avagy a Frontiniac vagy a Sherry iránti ízlés.13 

A költészet iránti érzék/ízlés [taste] fogalma, amely az író és az olvasó közötti kap-
csolatoknak csupán egyik fajtájára utal, helytelen, mivel 

olyan metafora, amelyet az emberi test egyik passzív érzékszervéről visznek 
át olyan dolgokra, melyek lényegüket tekintve nem passzívak: a szellemi ak-
tusokra és műveletekre. [...] Csakhogy szigorúan véve sem a mély és átható 

121. m. 260. [Nyersfordításban: „Fenséges a mi hivatásunk, Barátom! - Az alkotóművészet... / az 
elme és a szív teljes odaadását követeli meg, / melyek, bár érzékenyek, még leggyengébb részük is 
hősiesen készen áll - , / hogy hittel töltse meg / a magányos Múzsa suttogását, / miközben a nagy-
világ nem ismeri el érdemeit".] 

" Uo. 938. 
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érzelmek, sem pedig a magasztos és egyetemes gondolatok és elképzelések 
[...] nem tárgyai valamely olyan képességnek, amelyet a Nemzetek lelké-
nek hanyatlása nélkül valaha is az ízlés metaforájával jelölhettünk volna. S 
hogy miért? Mert az Olvasó elméjében rejlő együttműködési képesség hasz-
nálata nélkül ezen érzések egyikével sem lehet megfelelőképpen együtt-
érezni: nem létezik emelkedett vagy mély érzelem e segéderő nélkül.14 

Ez a szövegrész az eddigiektől eltérő módon fogalmazza meg a művészet új-
fajta társadalmi vonatkozásainak fontos kritikáját: ha a művészet árucikk, az 
ízlés helyénvaló kategória, ám ha valami több ennél, akkor aktívabb kapcsolatra 
van szükség. Ez a „valami több" általában az alábbiakat jelenti: 

Arisztotelész, úgy tudom, azt mondta, hogy minden írásmód közül a Költé-
szet a legfilozofikusabb; csakugyan: tárgya az igazság, de nem az egyedi és 
helyi, hanem az általános és lényegi; ez az igazság nem külső bizonyságon 
alapul, hanem szenvedély révén, elevenen jut szívünkbe; oly igazság ez, 
mely önmaga bizonyítéka, s amely illetékesnek tekinti és bizalmába fogadja 
azt az ítélőszéket, amelyhez folyamodik, s amelytől ugyanezt maga is meg-
kapja. [...] A Költő kizárólag egyetlen megszorítás szerint alkot, nevezete-
sen aszerint, hogy közvetlen örömet szerezzen egy emberi Lénynek, aki 
mindössze annyi ismerettel rendelkezik, amennyi tőle, nem mint ügyvéd-
től, orvostól, tengerésztől, csillagásztól vagy természetfilozófustól, hanem 
mint Embertől elvárható. [...] A Költő elsősorban erre a minden ember által 
birtokolt tudásra irányítja figyelmét, valamint azokra a rokonszenvező ér-
zésekre, melyekben képesek vagyunk örömet lelni anélkül, hogy a minden-
napi életen kívül más nevelésre is szükségünk volna. [...] Ő az emberi ter-
mészet védőbástyája; támaszt és védelmet nyújt, s mindenüvé kötődést és 
szeretetet visz magával. Bármekkora is a különbség a tájak és éghajlatok, 
nyelvek és életmódok, törvények és szokások között, bármennyire kihulla-
nak is fejünkből bizonyos dolgok, mások pedig az erőszakos rombolás 
martalékává lesznek, a Költő szenvedély és tudás révén összeköti az emberi 
társadalom hatalmas birodalmát, amely a föld egészére és minden időkre 
kiterjed.15 

Shelley A költészet védelme című esszéjében ékesszólóan fogalmazza űjra ezen 
álláspont lényegét. E nézet hatása Ruskin és Morris munkásságán keresztül egé-
szen századunkig terjed, amikor is a Költészet (amint azt Wordsworth bizonyára 
helyeselte volna) már általában a Művészetet jelöli. Az egész hagyományt rövi-
den egyetlen találó wordsworthi kifejezéssel jellemezhetnénk, amelyben a költő, 
az általában vett művész, olyan személyként jelenik meg, aki 

14 Uo. 951-52. 
15 Uo. 938-39. 
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támaszt és védelmet nyújt, s mindenüvé kötődést és szeretetet visz magával.16 

Az alkotó képzelet kizárólagos birtokosaiként a művészek így egyre inkább az 
„életért folyó forradalom" előmozdítóinak tekintették magukat. Ez a jelenség 
szintén egyik legfőbb forrása a Kultúra eszméjének, hiszen később pontosan ezen 
az alapon társíthatták az emberiség általános tökéletesedésének eszméjét a mű-
vészi tevékenységhez és a művészetek tanulmányozásához. A művészi alkotáso-
kon keresztül ugyanis - „a tudás eme alfa és ómegájában, mely halhatatlan, mint 
az emberi szív" - könnyedén megközelíthető volt az emberi tökéletesedés esz-
ménye, melynek alapvető védelmet kellett volna nyújtania a kor bomlási folya-
mataival szemben. 

Mivel az újfajta társadalmi rend az embert egyre inkább pusztán specializált 
termelőeszköznek tekintette, magától értetődő, hogy szükségessé vált hangsú-
lyozni az általános és közös emberi tulajdonságokat. A szeretet és a kötődés elő-
térbe helyezése nem csupán a közvetlen szenvedés enyhítését szolgálta, hanem 
az új társadalmi rend által megtestesített agresszív individualizmus és elsődlege-
sen gazdasági természetű kapcsolatok ellensúlyozását is. Hasonlóképpen, a te-
remtő képzelet hangsúlyozása is felfogható az ember motivációinak és energiái-
nak olyan elgondolásaként, amely alternatívát nyújtott az uralkodó közgazdasá-
gi szemlélettel szemben. Shelley esszéjének talán legérdekesebb része szól erről: 

Noha a gyakorlat embere lerövidíti, a közgazdász megszervezi a munkát, 
óvakodjanak attól, hogy okoskodásaik, a képzelet körébe tartozó legfőbb 
elvekkel való érintkezés híján, egyszerre - mint ahogy ez a modern Angliá-
ban történt - a végsőkig fokozzanak nyomort és fényűzést. [...] A gazdag 
még gazdagabb lett, s a szegény szegényebb; és az állam hajója anarchia és 
despotizmus Szkülla és Kharübdisze közt sodródik. Im, ez következik a 
semmi által sem fékezett rideg számítás szabad gyakorlásából.17 

Ez lenne hát az általános vádindítvány, amely már ekkorra kezdett hagyomány-
nyá formálódni. Ám az ellenszer is hasonló kifejezésekkel jelenik meg: 

Jól tudjuk, mi a legbölcsebb és leghelyesebb az erkölcsökben, az állam kor-
mányzásában, a közgazdaságban, vagy legalábbis, mi lenne bölcsebb, he-
lyesebb annál, amit az emberek napjainkban tesznek és eltűrnek. Ám [...] 
azt akarjuk, hogy alkotóképességünk el is képzelje azt, amit már tudunk, 
azt akarjuk, hogy a nemes sugallat véghezvigye, amit elképzelünk; az élet 
költészetét akarjuk - számítgatásaink túlszárnyalták a képzeletet: nagyob-

16 Uo. 938. 
17 P. B. SHELLEY: „A Defence of Poetry" = English Prose of the Romantic Period. (Macintrye -

Ewing.) 270. [P. B. SHELLEY: „A költészet védelme." Ford. Bart István = Hagyomány és egyéniség. Az 
angol esszé klasszikusai. Szerk. Ruttkay Kálmán, Ungvári Tamás, et al. Budapest, Európa. 1967. 258. (A 
fordítás módosításával.)] 
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bat haraptunk, semmint hogy meg tudnánk emészteni, [...a] Költészet és az 
Én elve, mely a pénzben öltött testet, istene és mammonja a világnak.18 

Noha Shelley álláspontja nagyra értékelhető a tekintetben, hogy az indusztri-
alizmus filozófiájánál átfogóbb és lényegibb magyarázatot ad az ember motivá-
cióit és energiáit illetően, mégis nyilvánvalóan bírálható, hiszen veszélyekkel jár, 
ha ezt az elemibb energiát speciálisan a költői vagy az általában vett művészi 
tevékenységre szűkítjük. Ez a specializálás hatástalanította később e kritika je-
lentős hányadát. Mindezt a vizsgálódás későbbi szakasza világítja meg alapo-
sabban, ahol e kérdés a kultúra művészetként, illetve életmódként való felfogásai 
közti különbségtevés problémájaként jelentkezik. A felsőbbrendű valóságként 
felfogott művészet eszméjének kedvező következménye az volt, hogy közvetlen 
alapot nyújtott az indusztrializmus alapvető kritikája számára. Kedvezőtlen kö-
vetkezményként jelent meg azonban, hogy ez az eszme - a helyzet és a szemben-
állás kiéleződésével - egyre inkább elszigetelte a művészetet, és mindinkább erre 
az egyetlen tevékenységi körre korlátozta a képzelőerőt, s így gyengítette azt a 
dinamikus szerepkört, amit Shelley szánt neki. A specializáló tényezők nagy 
részét már megvizsgáltuk, hátravan még azonban a művész mint „különleges 
személy" eszméjének kialakulása, amelyet a következőkben tárgyalok. 

A Művészet [Art] szó, amely általában „készséget/jártasságot [skill]" jelentett, a 
XVIII. század folyamán nyerte el szűkebb jelentését: először csak a „festészetre" 
vonatkoztatták, később azonban az összes képzeletre épülő művészetre általá-
ban. A Művész [Artist] szó, amely eleinte hasonlóképpen a jó készségekkel ren-
delkező személyre vonatkozott mind a „szabad", mind a „gyakorlati" művésze-
tekben, ugyanebbe az irányba specializálódott, s különvált a műves tői [artisan] 
(amely korábban a művész szóval volt egyenértékű, később azonban pontosan az 
ellenkező irányban szűkült le a jelentése, s napjainkra már „szakmunkást [skilled 
worker]" jelent), és természetesen a mesterembertől [craftsman] is. A szó eredeti, 
készségre/jártasságra való utalásánál lassan hangsúlyosabb lett az érzékenység-
re [sensibility] történő célzás, s e váltást elősegítették az olyan szavak jelentésében 
beálló párhuzamos változások, mint például a teremtő/alkotó [creative] (mely szót 
csupán a „felsőbbrendű valóság" eszméjének kialakulása után lehetett a művé-
szetre alkalmazni), eredeti [original] (amely spontaneitásra és életerőre utal; ne fe-
ledjük, hogy ezt a kifejezést Young a mesterséggel, a készségként értelmezett űrftal 
állította szembe), valamint a géniusz (melynek jelentése, az inspirációval való roko-
nítása révén „jellegzetes kedélyállapot"-ból „kimagasló, rendkívüli tehetséggé" 
változott, s így átvette a többi érzelmi színezetű szó jelentésárnyalatát). Az új ér-
telmű művészből képezték azután a művészi [artistic] és művészies [artistical] jelzőket, 
amelyek a XIX. század végére minden bizonnyal inkább az „alkatra", mintsem a 
gyakorlati jártasságra utaltak. Az esztétika [aesthetics] szóból, amely maga is a spe-

18 Uo. 271. [Uo. 260-61. (A fordítás módosításával.)] 
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cializáció eredményeként létrejött új kifejezés volt, hasonló módon született az 
ugyancsak „különleges személyt" jelölő esztéta [aesthete] megnevezés. 

Amint korábban láthattuk, az az állítás, amely szerint a művész egy felsőbb-
rendű igazságot tár fel, korántsem a romantika korának újdonsága, noha ezen 
időszakban kétségtelenül hangsúlyosabbá vált. E nézetnek fontos velejárója volt 
azonban az az elgondolás, hogy a művész autonómiát élvez ebben a feltáró ak-
tusban; lényegi alkotóeleme például immár nem a hit volt, hanem a géniusz. Az 
autonómia kinyilvánítása mint egyfajta szembefordulás a fennálló „szabályrend-
szerrel" mindenképpen vonzó gesztus. Keats remekül fogalmazza meg ezt: 

Az emberben a költészet géniusza maga kell kiérlelje a módját, hogyan üd-
vözüljön: szabályokkal és előírásokkal nem lehet azt siettetni, csakis az ér-
zékelésnek szüntelen finomítása és a figyelem szüntelen elmélyítése révén. 
A tehetség, ha van benne teremtő erő, biztos, hogy megteremti önmagát.19 

Számunkra mindez leginkább amiatt rokonszenves, mert valamifajta személyes 
fegyelmet emel ki, ami éppenséggel elég távol van a „vad" vagy a „törvények 
nélküli" géniuszról szóló fejtegetésektől. Keats ezektől annyiban különbözik, 
hogy a hangsúlyt „a költészet géniuszára" helyezi, amely személytelen, ellentét-
ben a személyes „géniusszal". Coleridge hasonlóképpen hangsúlyozta a tör-
vényt, illetve azzal párhuzamosan az autonómiát: 

Egyetlen mű sem lehet híján megfelelő formának, ha valódi géniusztól szár-
mazik, de ennek nem is áll fenn a veszélye. Amint a mű, úgy a lángelme 
sem lehet törvény nélküli; hiszen éppen ez teszi géniusszá - az, hogy képes 
önmaga által felállított törvények szerint alkotni. 0 

Ez a nézet jóval ésszerűbb, és egyben sokkal hasznosabb is a művészi alkotó-
munka szempontjából, mint a „művészietlen spontaneitás" hangsúlyozása, 
amely a romantikus röplap-irodalomban legalább ennyire elterjedt volt. Az ezt 
követő évek bőségesen sok példával szolgálnak arra, miképpen állítja azt a Mű-
vészet (az érzékenységként felfogott Art), hogy meg tud lenni mesterség (kész-
ségként felfogott art) nélkül. 

Keats és Coleridge nézetei irodalomelméleti szempontból mindenképpen ér-
tékesek számunkra. Pusztán az a probléma, hogy ez az állásfoglalás összekeve-
redett a művész társadalomhoz való kapcsolatának problémájára adott más típu-
sú reakciókkal. Keats esete azért oly kiemelkedően fontos számunkra, mert ki-
sebb mértékű benne ez a keveredés, és nagyobb fokú az összpontosítás. Ha ko-
rábban idézett mondatát egészében olvassuk, a következőket találjuk: 

19 Letters of John Keats. Szerk. Formán. [Keats levelei. Ford. Péter Ágnes. Budapest, Nemzeti Tan-
könyvkiadó. 1999. 68. (A fordítás módosításával.)] 

20 Coleridge's Essays and Lectures on Shakespeare. Everyman. 46. 
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Én a publikum iránt semmiféle alázatot nem érzek: a világon semmi nem 
késztet alázatra, csakis az Örökkévaló lénye és a Szépség elve - és a nagy 
szellemek emléke.21 

Ez a kijelentés legalább annyira jellegzetes, mint a következő híres állásfoglalás: 

Én nem hiszek másban, csak a Szív érzelmeinek szentségében és a Képzelet 
igazában. Mindennek, amit a Képzelet Szépségként megragad, igaznak kell 
lennie, akár létezett annak előtte, akár nem, mert hiszem, hogy minden 
szenvedélyünk - mint a Szerelem is - legéteribb alakjában képes megte-
remteni az eszményi Szépséget. [...] A képzeletet Ádám álmához lehet ha-
sonlítani - ő felébredvén azt találta, hogy amit álmodott, való igaz.22 

Ám az ezt követő leírás, amelyet Keats a művész személyiségéről ad, voltakép-
pen a híres keatsi „negatív képességet" ecseteli: „Arra a negatív képességre gon-
dolok, aminek következtében az ember képes megmaradni bizonytalanságok 
közepette, titkok, kétségek közt anélkül, hogy zaklatottan kapkodna a tények s a 
ráció után".23 Vagy egy másik helyen: 

A teremtő szellem óriásai úgy hatnak a semleges tudatú tömegre, mint valami lát-
hatatlan kémiai vegyületek, de nekik maguknak nincs saját egyéniségük, nincs 
meghatározott karakterük. A legjobbakat, az élenjárókat azok közül, akik önnön 
sajátságos egyéniségük szerint cselekszenek, az erő embereinek nevezném.24 

A passzivitás kihangsúlyozását kétségkívül tekinthetjük kompenzálásnak is, ám 
ennél jóval fontosabb az, hogy Keats az alkotói folyamatra és nem a költő személyi-
ségére fektet nyomatékot. A „negatív képesség" elmélete az „álmodó" költő átfo-
góbb és népszerűbb elméletévé fajulhatott, maga Keats azonban minden tapasz-
talatát felhasználva, aprólékosan azon munkálkodott, hogy megkülönböztesse 
egymástól az „álmodót" és a „költőt", s ha a második Hyperiont záró formális 
konklúzió bizonytalan is, az legalább világos, hogy amit Keats „álom" alatt ért, 
az pontosan olyan kézzelfogható és valós, mint saját költői mestersége. Keats 
kifinomult és fegyelmezett költészete a legkisebb mértékben sem támasztja alá a 
romantikus művész hanyagul tág fogalmát. 

Wordsworth a Lírai Balladák Előszavában rendkívül világosan tárja elénk, mi-
ként keveredett össze az alkotói folyamat vizsgálata a művész és a társadalom 
általánosabb kérdéseivel. Amikor a költői nyelvről kialakított elméletét taglalja, 
tulajdonképpen a kommunikáció kérdésével foglalkozik. Higgadtan és mérték-
tartóan fejti ki a Közönséghez való jól ismert viszonyulását: 

211. m. 130. [I. m. 46.] 
22 Uo. 67-68. [Uo. 31. (A fordítás módosításával.)] 
23 Uo. 72. [Uo. 34. (A fordítás módosításával.)] 
24 Uo. 67. [Uo. 30.] 
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Ha meg volnék győződve arról, hogy az efféle kifejezések hibásak, s méghoz-
zá nemcsak most azok, hanem szükségszerűen hibásak lesznek a jövőben is, 
önként venném a fáradságot, s elkövetnék mindent, ami ésszerű, csak hogy 
kijavítsam őket. De veszélyes dolog e változtatásokat néhány egyénnek vagy 
akár az emberek bizonyos osztályainak egyszerű autoritására alapozni, mert 
ahol a Szerző elméjét nem sikerült meggyőzni, sem érzéseit megváltoztatni, 
ott ő egy ilyen lépéssel óhatatlanul nagy kárt tenne magában, hiszen érzelmei 
jelentik számára az egyetlen menedéket és kapaszkodót.25 

Ezt mindenképpen figyelembe kell vennünk, ám Wordsworth ugyanakkor azt is 
mondja, hogy: 

A Költő az emberi szenvedélyek szellemében gondolkodik és érez. Hogyan 
is különbözhetne hát nyelve számottevően azokétól, akik szintén elevenen 
éreznek és tisztán látnak?26 

így tehát: 

Azok a tulajdonságok [...], melyek egy Költő megformálódásában elsődlegesen 
közrejátszanak, nem jelentenek minőségi eltérést a többi embertől, pusztán fo-
kozati különbségre utalnak. [...] A Költőt legfőképpen az különbözteti meg a 
többi embertől, hogy hevesebben gondolkodik és érez közvetlen külső ingerek 
hiányában, továbbá ügyesebben fejezi ki azokat a gondolatokat és érzéseket, 
amelyek ilyen állapotban keletkeznek benne. Ezek a szenvedélyek, gondolatok 
és érzések azonban az emberek általános szenvedélyei, gondolatai és érzései.27 

E fő megkülönböztetések közül az első egy pszichológiai típus leírása, a második 
azonban egy készségé. Az érvelés mindaddig védhető, míg e kettő egymással kombi-
nálódik. A fennálló általános helyzet feszültségei közepette azonban lehetőség nyílt 
arra, hogy szétválasszák a kettőt, s így elkülönítsék a „művészi érzékenységet". 

A szóban forgó elméleti anyag rendkívül bonyolult, s egyszerűen az történt, 
hogy az események nyomására egy sor leegyszerűsítésnek esett áldozatul. Egy 
bizonyos érzékelésmód ellehetetlenülése a költészet ellehetetlenülésévé egysze-
rűsödött, s a költészetet ezek után könnyedén azonosították az érzékelésmóddal, 
sőt annak helyébe is állították. A művészet a nyomás hatására az általános embe-
ri tapasztalatok egész sorának szimbolikus absztrakciójává vált. Ez az absztrak-
ció egyfelől igen értékes, amelyre csak az igazán nagy művészet formálhat jogot, 
másfelől azonban mégis csak puszta absztrakció, hiszen a széleskörű társadalmi 
tevékenységeknek szakterületté kellett válniuk, s a tényleges műalkotások pedig 
- részben legalábbis - önmagukat propagáló ideológiákká alakultak át. A helyzet 

25 I. m. 941. 
26 Uo. 939. 
27 Uo. 939. 
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ilyenforma leírását nem elítélő kritikának szánom, inkább puszta ténynek, 
amellyel meg kell tanulnunk együttélni. A képzelettel kapcsolatos romantikus ál-
lításokban nem csupán leegyszerűsítés, hanem rendkívüli merészség és gyakor-
lati hasznosság is rejlik. Merészség jellemzi magát azt a gyengeséget is, amelyet 
végső soron a személyiség sajátos hangsúlyozásában tapasztalunk. A gyakorlat-
ban mély meglátások formálódtak, és nagyszerű műalkotások születtek, de az 
élet szakadatlan nyomása alatt a géniusz szabad játéka egyre nehezebben volt 
összeegyeztethető a piac szabad játékával, ezt a nehézséget pedig nem oldották 
meg, hanem csak tompították, eltussolták - egy eszményítéssel. Shelley esszéjé-
nek utolsó néhány oldala igencsak megindító olvasmány. A képzelőerő nemes 
képességének birtokosai abban a pillanatban, hogy tényleges száműzetésbe 
kényszerülnek, egy csapásra „törvényhozókká" válnak, s „el nem ismertként" 
való jellemzésük - amit elméleti szempontból mindenképpen tényként kellene 
elfogadnunk - egy egész nemzedék kétségbeesését hordozza. Shelley ugyanak-
kor azt is állítja, hogy a Költőnek 

magának is a legboldogabb, legbölcsebb, legkiválóbb embernek kell lennie28 

ahol a hangsúly, fájdalom, menthetetlenül a kell szóra esik. Az ez esetben egya-
ránt személyes és általános feszültségek előidézik - mintegy védekező reakció-
ként - a költők elkülönülését a többi embertől és egy idealizált általános személy, 
a „Költő" vagy „Művész" kategóriájába való besorolásukat, amit meglehetősen 
széles körben és fölöttébb eltorzított formában vettek át a későbbi nemzedékek. 
A költők egyetlen fellebbezési fóruma, amely annak rendje s módja szerint az 
élők közösségén túl helyezkedik el, nem más, mint 

szószólójuk és megváltójuk, az Idő.29 

Végső soron kellett hogy legyen valamiféle magasabb ítélkezési fórum az 1821-es 
év Angliájában. Amikor ezen emberek életére emlékezünk, aligha érzünk kész-
tetést a vádaskodásra, de úgy van rendjén, ha a védelmezés késztetésének sem 
engedünk. Mindaz, ami történt, napi tapasztalatunk része lett, ott lakozik, ki-
mondva vagy kimondatlanul, hogy hatást gyakoroljon ránk, s hogy vizsgálhas-
suk, „hiszen ez a szellem nem is annyira az övék, mint inkább a koré".30 

(Raymond Williams: „The Romantic Artist" - Culture and Society, 1780-1950. 
London, The Hogarth Press [Chatto & Windus]. 1990 [1958]. 30-48.) 

Fordította: Péti Miklós 

281, m. 273. [I. m. 264.] 
29 Uo. 274. [Uo. 265.] 
30 Uo. 275. [Uo. 267.] 



RODOLPHE GASCHÉ 

A józan abszolútum: Benjáminról és a koraromantikusokról 

Philippe Lacoue-Labarthe és Jean-Luc Nancy Az irodalmi abszolútum című 
könyve szerint Walter Benjamin A művészetkritika fogalma a német romantikában 
című disszertációja forradalmasította a német romantika hagyományos tanulmá-
nyozását. S csakugyan, miként azt Winfried Menninghaus megjegyzi, Benjamin 
disszertációja a leggyakrabban idézett mű a német gondolkodás ezen időszakát 
tárgyaló tanulmányokban. A disszertáció átütő sikerének oka meglehetősen vilá-
gos: a jénai romantika jellegzetes alapfogalmainak - a művészet, az irodalom, a 
kritika, az irónia stb. fogalmának - általa véghezvitt elemzése azért alapvető 
jelentőségű, mert rámutat arra, hogy ezek a fogalmak egy olyan, felettébb sajátos 
filozófiai álláspont pilléreit alkotják, amely eltér a kor meghatározó filozófusai-
nak - Kantnak és a német idealistáknak - az álláspontjától.1 Még ha a romantikus 
gondolkodás sajátosságának benjamini értékelése csak az akkoriban rendelkezés-
re álló kevés íráson alapul is, sőt, a hozzáférhető anyagot is erősen szelektálja, 
nem kétséges, hogy a disszertáció mindmáig helyes és termékeny képet ad a 
koraromantikus filozófiai elképzelésekről. A disszertáció mindazonáltal nemcsak 
filológiai, de diszkurzív-argumentatív szempontból is teljesen elhibázott. Miként 
azt Unendliche Verdopplung című könyvében Menninghaus meggyőzően kimu-
tatta, Benjamin gyakran zavarosan érvel, és olyan szabadon bánik az idézetekkel, 
hogy azok helyenként épp az ellenkezőjét kényszerülnek mondani annak, amit 
eredeti kontextusukban. Mi több, néhány fogalom (úgymint a reflexió központi 
fogalmának) magyarázata alapvetően szűk látókörű és torz. Benjamin vagy tu-
datosan elferdíti, vagy bizonyos irányokba kényszeríti számos töredék értelmét. 
Végezetül pedig a disszertáció olyannyira szélsőséges az anyag szelekciójában, 
hogy meg sem említi, talán még meg is semmisíti azt, ami nem illik bele koncep-
ciójába. Ez különösen igaz a disszertáció első részére, amelyben Benjamin lefek-
teti a romantikus gondolkodás fő fogalmainak elemzéséhez szükséges általános 
filozófiai alapokat. S mégis, „ezen számos, s részint több mint marginális vétség" 

1 PHILIPPE LACOUE-LABARTHE é s JEAN-LUC NANCY: L'Absolu littéraire. Théorie de la littérature du 
romantisme allemand. Paris, Seuil. 1978. 30. Egy, az angol fordításból (The Literary Absolute. Ford. P. 
Barnard és C. Lester. Albany, SUNY Press. 1988.) kihagyott részletben Benjamin disszertációját ecse-
telve a szerzők megjegyzik, hogy „a hagyományos romantika-kutatás terén [a disszertációnak] »for-
radalmi « hatást sikerült elérnie". WINFRIED MENNINGHAUS: Unendliche Verdopplung. Die Frühroman-
tische Grundlegung der Kunsttheorie im Begriff absoluter Selbstreflexion. Frankfurt am Main, Suhrkamp. 
1987. 


