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Schiller és a forniaszépség eszméje
DÜMMERTH DEZSŐ

„Az Ön szellemének szemlélete — írta Schiller ismeretségük elején 
Goethének — váratlan világosságot vetett sok mindenre, amit nem tudtam 
tisztázni magamban. Több spekulatív gondolatomhoz hiányzott a tárgy, a test, 
és ön a nyomára juttatott. Figyelő tekintete, amely oly csendesen és tisztán 
nyugszik a dolgokon, megóvja ö n t a mellékútra kerülés veszélyétől, ahová 
éppoly könnyen visz az elmélkedés, mint az önkényes, és csak önmagának enge
delmeskedő képzelőerő. Az Ön helyes ösztönében megvan mindaz, és sokkal 
teljesebben, amit az elemzés oly fáradságosan keres . . -”1

Nagy jelentőségűek és elhatározó erejűek ezek a mondatok, melyekben a 
felismerés éppolyan zseniális, mint a tárgy, amelyre vonatkozik. Ez nem a törpe 
szellem hódolata a nagyság előtt, hanem az egyik zseniális alkotó csodálata a 
másik iránt. Schiller az ifjúság útkereső küzdelmein túljutva, élete utolsó 
évtizedének kezdetén és a ráció századának alkonyán eljut az értelem világos
ságának fényénél egy harmonikus belátásig. A korai német felvilágosodás egy
oldalúan száraz, teóriákat gyártó észkultusza és a Sturm und Drang irracioná
lis forrásokból táplálkozó, szenvedélyes lobogása és zseni-imádata mintha az ő 
lelkében keresné a megbékélést, a kiegyenlítődést. Egyképpen látja a hideg 
spekuláció és az irracionalista fantázia veszélyeit, és az alkotó művész „ösztö
nében’’ voltaképpen az emberi természet teljes harmóniáját, értelem és érzelem 
teremtő együttműködését áhítozza.

Levelének további mondataiban ennek az elgondolásnak forrásait tárja 
fel: „Ha ön görögnek, vagy akár csak itáliainak születik, már a dolgok legelső 
szemléletébe felvette volna a szükségesség formáját, s már első tapasztalataival 
kialakult volna Önben a nagy stílus. De mivel németnek született, és mivel 
így az Ön görög lelkülete ebbe az északi világba került. . . Ön, tökéletlen ala
kokkal körülvéve, már felszívta volt magába a vad, északi természetet, de 
győzedelmes, anyagán felülemelkedő lángelméje . . . felismerte ezt a hiányossá
got, és kívülről, a görög természettel való megismerkedése révén megbizonyo
sodott róla . . . Önnek tehát még többletmunkát kellett vállalnia, mert ami
képp eljutott a szemlélődéstől az elvonatkoztatásig, úgy kellett most visszafelé, 
a fogalmakat újra ösztönné, a gondolatokat érzelmekké változtatni, hiszen a 
géniusz csak ezek segítségével tud teremteni.”

A mélyen átélt neohumanista érzékenység jelenik meg itt, mint a harmó
niakeresés forrása. Egy soha nem létezett tökéletességű Görögország idealizált 
képe, mely ugyanakkor, mikor korlátként jelentkezik és a német szellemnek

1 1794. aug. 23. Dér Briefwechsel zwischen Schiller und Goethe. (Leipzig 1955. 
Insel Verlag.) 1. köt. 5. A m agyar szöveg ftaab György fordítása.
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irreális célokat tűz ki — egyúttal elindítja a művészet valóságai felé valö reális 
igényű tájékozódást is.

A kis városállamokból álló ókori Görögország kultúrateremtő varázsereje 
természetszerű vigasztalást jelentett a hasonló politikai széttagoltságban, apró 
fejedelemségekre osztottságban élő, és kulturális igényeket ápoló németség
nek. Vigasztalás és elérendő minta volt, ugyanakkor azonban egy kisebbségi 
érzés forrása is, mely kínzó hiányérzet formájában jelentkezett. Schiller 
leveléből világosan kitűnik a németség „vad, északi természete” fölött való 
szégyenkezés a görögség ellenében. S Goethe éppen azért nagy a szemében, mert 
ezen a német hiányosságon úrrá tudott lenni.

A görögök által megtestesített szépség felé vonzódó esztétikai öröm, 
s ugyanakkor az „északi természet” kínzó hiányosságának tragikum felé hajló 
érzése ezzel úgy tűnik, hogy Schiller levelében előttünk állnak a német 
művészi magatartásnak azok az elemei, melyek a klasszicizmus harmonikusan 
összefoglaló kísérletei után a romantikában mint öröm és tragikum súlyos 
konfliktusai jelentkeznek. Ez az egymással harcban álló alapképlet' Schiller 
esztétikai tanulmányaiban más formában is jelentkezik: mint a filozofálás és 
művészi alkotás, illetve a gondolkodó és az érzéki ember ellentéte. De mindez az 
esztétikum jegyében, a szépséghez mint elérendő ideához való viszonyításban.

Schiller az, aki a XVIII. század végén összefogja a német esztétikai gon
dolkodás szálait, a görögség felé vonzódó öröm ittasultságával telve, .s ugyan
akkor a vad, északi természet tragikus ellentétével küszködve. Ő az, aki leg
messzebbre megy az ellentétek fölött való uralkodásban, de mégsem tudja 
megsemmisíteni azokat. Neki nem volt ugyan osztályrésze Goethe derűs 
biztonsága a látható és tapintható valóságok világában, de ideális célkitűzésű 
küzdelmeiben is az emberi személyiség mélységes valóságai ködlenek fel előtte. 
S a következő német művész-nemzedékek számára ő készíti az utat. Filozófus 
és költő egyszerre, de mégis inkább költő, akinek élményi hevülete, anélkül, 
hogy ő maga is világosan felmérhetné, a művész magasabb társadalmi megbe
csüléséhez vezető ösvényt egyengeti, az alkotás és a művészi formaszépség 
rangjának felemelésével.

Mielőtt az ellentéteket vennénk szemügyre, először magának a forrásnak, 
a német szépség-fogalomnak kialakulását kell megvizsgálnunk.

Szépség és forma
Meddig jutott Schiller a szépségről szóló gondolataiban ?
„A szépség — írta egyik végső megfogalmazásában — tárgy ugyan szá

munkra. mert az elmélkedés az a feltétel, amely mellett érzetünk van róla, 
egyúttal azonban alanyiságunk állapota . . . Tehát forma ugyan, mert szemlél
jük, egyúttal azonban élet, mert érezzük.”2

A művészi szépség Schiller számára eszerint, ugyanakkor, mikor magának 
az életnek elevenségével azonosul, egyúttal szemlélésre alkalmas forma, vagyis 
„élő alak”, mint más helyen kijelenti: „Egy márványtömb, bár élettelen és az 
is marad . . .  a szobrász által élő alakká lehet; egy ember, bár él és alakja van, 
azért még korántsem élő alak. Ehhez szükséges, hogy alakja élet, és élete alak 
legyen . . .”3

2 Friedrich Schiller: Ü ber die astbetisehe E rziehung dós Mcnschen in cinen Reiho 
von Briefen. Schillert* Worko. B erlin—S tu ttg a r t  é. n. X II .  kö t. 300—301. (Deutsche 
N ational-L ittem tu r. 129. köt.) A m agyar szövegek Szemere Sam u  fordítósában.

3 U o. 202.
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A .szépség tehát a művészi alkotásról átvihető az eleven élet valóságába. 
S hogy ehhez a lényegnek felismert forma fogalma vezet el, azt Az eszmény és az 
élet című költeményében általános érvénnyel hirdeti:

Csak testünkön nyerhetnek hatalmat 
Sors-fonó, sötét hatalmak;
Ám idő nyűgétől nem kötött.
Boldog lények társaként bolyongva,
Égi réten játszik, leng a Forma,
Istenként az istenek között.4

8 valóban, a Schillert megelőző német esztétikai gondolkodás a forma 
filozófiai fogalmából kiindulva kezd tájékozódni a szépség eszméje felé.

Az Arisztotelész által bevezetett forma-fogalom őse tulajdonképpen a 
platóni idea, mely még az anyag fölött lebeg. Már Platónnál erős szálakkal 
fűződik azonban a valósághoz, mivel a szépség ideája a jóval és az igazzal szoros 
kapcsolatban áll.

Arisztotelész rendszerében azután az idea elhagyja az eget és leszáll az 
anyagba. Az anyagi létezés „entelecheiája” — lényege - lesz forma {éíÖocr) néven. 
Kzzel minden anyagi és alakszerű megtestesülés alapjává, belső magjává válik. 
A középkorban a tomizmus rendszere tovább erősíti a lélek-forma azonosság 
gondolatát, melyet azonban megkülönböztet a külső alaktól, a figurától. Pedig 
e magyarázatban, bár senki soha nem fejtette ki, egy másik lehetőség csirája is 
rejlik: a lélek a saját képére alakítja az anyagot, s a  forma így alakká is válhat. 
Forma nélkül semmi sincs, ami létezne és ami látható lenne. A szépség maga is 
formához tapadva jelenik meg. Legszorosabb kapcsolatban tehát a létező való
sággal.

A reneszánsz Arisztotelész ellen fordul, a Descartes-tal kezdődő racio
nalizmus, nyomában pedig az empirizmus, részben a dualista elgondolást 
is megszüntetve, elveti a forma fogalmát. Arisztotelész rendszere nem is 
tamad fel többé, de a forma fogalma a XYrlL század végén ismét meg
jelenik.

Leibniz támasztja fel, 1695-ben készült egyik értekezésében.5 A szubsz
tanciák öntevékenységének magyarázatához veszi ismét igénybe, s ezzel a 
berlini, porosz udvarnál működő filozófus mintha megadná a további német 
fejlődés alaphangját.

A feltámadt forma fogalma ettől kezdve fejlődni kezd. Előbb még Wolff 
epigon-tevékenysége, a száraz magyarázatok kora következik ugyan a kis 
fejedelmi udvarok milieu-jében, de az újra megtalált fogalom most már meg
állás nélkül vezet a szépség új észre ve véséhez.

Baumgarten, az esztétika tudományának első művelője beszél először a 
szépségről.® A hang még a racionalista tudós hangja, de már felveti az összes 
problémákat, melyek a tárggyal kapcsolatban adódnak. Beszél a szellemi és az 
érzéki dolgok különbségéről, az általános és az egyedi rangjáról, valamint a 
tudomány és a művészet feladatairól. Még egyszer, utoljára összefoglal minden 
hagyomány szerű, pusztán racionalista vélekedést, mely a művészet magas-

! Xcmes N agy Ágnes fordításában.
4Ooltfried Wilhcltn Leibniz: System e nouveau de la natú ré . 1695. n. it.
'■Alexander Baumgarten: A osthetika. F ran k fu rt 1750.
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rendűségénck elismerését gátolta. Kijelenti, hogy az egyedi dolgok az „alsó 
megismerés” körébe tartoznak, szemben a magasabb rendű, általános fogalmak
kal. A költői megismerést — bár védelmébe igyekszik venni mint „rendezet
lent” és „zavarosat” emlegeti. De megpillant valamit az életteIjesség vonatkozá
sából is, mikor azt mondja, hogy „a tudatlanság sötétségéből a költők rendezet
len, de eleven képei segítségével juthatunk el a világosságra”.7

Az általánosság, az egyetemesség túlzott, hagvományszerűen öröklött 
tisztelete azonban még mindig gátolja az egyéni vonatkozások felé forduló, 
nagyobb figyelmet.

Winckelmann, aki már nemcsak elvont gondolkodó, hanem magukon a 
művészi alkotásokon szemlélődve elemzi a szépséget a görög szobrokról érte
kezve, szintén úgy hiszi, hogy az általános, a tipikus magasabb rangot ad a 
szépségnek. Ezért mondja, hogy az igazi szépség olyan, mint a forrás tiszta 
vize, melynek alig van íze: minél kevesebb az egyéni tulajdonsága. Csak az 
egyetemesben részesedik. Ebből következik — bár nem mindig nyilatkozik 
egyöntetűen a kérdésben —, hogy művészi ideálja az abszolút nyugalom. A kife
jezés és a mozgás árt a szépségnek.8

Innét van. hogy a nemet ncohumanizmus, miközben azt hiszi, hogy a 
görögség szellemét támasztja fel a maga igazi valójában, voltaképpen egy sajá
tos. racionalista ízű szépség-eszményt alakít ki, mely a fenséges nyugalom félre
értett attitűdjével egv kifejezéstelen, íztelen klasszicizmust igyekszik létre
hozni. Pedantériája a kifejezés, a mozgás és az egyéniség száműzésével magá
nak az életnek elevenségét kerüli el.

Pedig a görög művészet a mozgásnak, a ritmusnak, az életeleven vonal- 
vezetésnek éppoly mestere volt, mint a fenségnek, nyugalomnak és harmóniá
nak. Tökéletessége éppen abban rejlett, hogy a szépségnek mindkét alkotóele
mét birtokolta. A tipikusra, az általánosra mutató harmónia egyetemes érvé
nyessége mellett ráébredt az egyéniben rejlő külön sajátosságokra is, éppen 
a mozgás ritmusa révén. A görög művészet nemcsak az álló, megkövesiilt for
mák, oszlopsorok, timpanonok és szenvedélytélen nyugalommal ábrázolt 
figurák bölcsője volt, hanem a zenéé és a táncé is, mely az életeleven emberi 
mozgást jelentette. Ez pedig az egyetemes és általános mellett az egyedi, a 
személyiség előtérbe nyomulását hirdette.

A neohumanizmus tehát voltaképpen a félreértett harmonikus nyugalom, 
a mozdulatlannak és kifejezéstelennek ítélt általános eszményítésén, idealizá
lásán alapszik. S valóban, a korszak képzőművészetére, festészetére és szobrá
szatéra is ez a merev, minden egyéniséget száműző felfogás nyomta rá bélyegét.

A felvilágosodás azonban nemcsak a rációt, hanem az érzelmeket is 
befolyásolta. Az új érzékenységnek nevezett angol eredetű, majd Rousseau által 
általánosan elterjedt és a szentimentalizmusba torkolló áramlat ellenkező 
oldalról egészítette ki a század szellemének jelenségeit. Eddig csupán úgy fog
ták fel, hogy fel melegítette az érzelmeket és végső soron érzékeny könnyeket 
fakasztott. Pedig az áramlat voltaképpen nem a szentimentális regény meg
jelenésével vette kezdetét. Filozófiai előkészítését az angol empirizmusban 
találjuk meg.

Az empirizmusból fejlődött ki ugyanis a nagyobb figyelem és megbecsülés 
az egyedi valóságok iránt. Következésképpen az egyes ember, a személyiség

7 Uo. I. 6. §.
* Jókaim  Joachim W inckelmann: Geschichte dór K unst dcs A ltért ums. W eimar 

1904. 120-131 .
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iránt is. A racionalizmussal ellentétes filozófiai irány kiszámíthatatlan utakra 
vitte a gondolkodást a tapasztalat elsődlegességének hirdetésével.

így történhetett, hogy a Locke nyomában fellépő angol bölcselkedők, 
akik a szépséggel és a művészettel foglalkoztak, a matematikai-logikai gondol
kodás racionalista érdeklődése helyett a látás felé mutató képzelet, a tapaszta
lás, az érzékelés nyomában kelő fantázia felé fordultak. Addison a „képzelet 
örömeiről” szóló értekezésében egyenesen azt mondja, hogy „a látás a legtöké
letesebb és legélvezetesebb érzékünk” .

Azok, akik matematikai számítgatás helyett inkább tapasztalni, látni 
akarnak, a szépségből sem elsősorban a logikát és a szabályok általános rend
szerét, hanem az alaki megtestesülésben nyilatkozó forma egyedi sajátosságait 
veszik észre.

Shaftesbury nézeteiben valóban ez a látható formák iránti érdeklődés 
tűnik fel, mely már egy újabb, idealisztikus irányba mutató áttétellel, platoni- 
kus elemekkel színeződik. Szerinte a művészet élvezőjének a formák esztétikai 
lépcsőjén kell felfelé emelkednie.0

Először meg kell szeretni a holt formákat, azokat, melyeket a természet 
vagy az emberi kéz formált meg. Másodszor azokat a formákat, melyek maguk 
is formálnak, vagyis az embert magát. Ezen az úton a szép, jó és igaz végső 
forrásaihoz jutunk, akárcsak Platón bölcselkedésében.

Az angol gondolkodók eszméi, bár nem maradnak az empirizmus határai 
között, hanem a platonizmus felújításán keresztül idealista, irracionalista és 
misztikus tájakra is elvezetnek, ugyanakkor a környező valóság, az emberi 
együttélés, a társadalom felé is tájékozódást mutatnak. Bizonyítva, hogy a 
szépség alaki megtestesülése felé forduló figyelem nemcsak irracionalista 
vonatkozásokat jelenthet, hanem figyelmet a környező, látható-tapintható 
valóság iránt is, éppen a forma és az egyediség nagyobb megbecsülése révén.

Ezért nem meglepő, hogy az angolok esztétikai nézeteiben csakhamar 
felbukkan a szépség összekapcsolása a szociális ösztönnel. „A szépséget szociális 
sajátságnak tartom — írta Bürke —, mert amikor nők és férfiak, valamint 
egyes állatok látása örömet és gyönyörűséget szerez nekünk . . .  a gyengédség 
és szeretet érzése is felébred bennünk irányukban . . .”10

Shaftesbury pedig egyrészt a művészi ihlet isteni eredetét vallja és az 
irracionális jellegű zseni-elmélet felébresztője lesz, másrészt a művészetek 
kedvező helyzetét Angliában a politikai szabadsággal és az ipar fejlődésével 
hozza szoros összefüggésbe.11

A német szellemi fejlődés nem jut ilyen messzire, de az egyedi vonatkozá
sok nagyobb megbecsülése felé vezető irányvonal itt is megjelenik. Leibniz 
mikrokozmosz-elmélete voltaképpen Cusanus és Giordano Brúnó reneszánsz 
filozófiájának felújítása, melyben az egyedinek rangját éppen az adja meg, 
hogy visszatükrözi a maga sajátos, megismételhetetlen módján az egész 
univerzumot.

Az általános, elvont fogalmakhoz fűződő, még az ókorban és középkor
ban gyökerező egyoldalú tisztelet lazulását mutatja ez a folyamat, mely oda

9Josep/t Addison  (1672— 1719): P leasures o f the  Im agination . Addison W orks. 
New York 1854. I I .  vol. 411—412. — B/iaJtesbury: Advicc to  un A uthor, 1710. Severni 
L ettors W ritten  by a  Xoble Lord to  u Young Mán a t  th e  U niversity. London 1716. 80.

10 Edm und Bürke (1729— 1797): A Philosophical Inquiry. in tő  the Origin of Our 
Ideas of the Sublime und Beautiful. London 1828. 127.

11 Shaftesbury: Second Charucters. Cambridge 1914. 22—28.
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vezet, hogy a gondolkodás elismeri: nem csupán égy matematikai képlet lehet 
szép, hanem az egyes ember, az univerzumot tükröző mikrokozmosz formája is.

Baumgarten, akinek számára az egyedi dolgok még az „alsó megismerés” 
régiójában vannak, és Schiller között, aki az élő alak egyedi valóságát megpil
lantja, még ott áll a német idealizmus rendszerének nagy összefoglalója: Kant, 
aki már az angol forrásokból is merít. Az esztétika tudományát ő fejti ki részle
tesen. Kant gondolkodásában jelenik meg a szépségnek és a formának összekap
csolása a tetszéssel: szép az, ami érdek nélkül, tisztán formája szerint tetszik.11

A moz/jás
A szépség felé azonban más irányból is vezetett út. Schiller, bármily sokat 

is vesz át Kanttól, egyéni módon teszi, és véleménye kialakításában nem ő az 
egyetlen forrása. A harmónia és az állandóság nyugalma, melyet Kant — egye
bekben hagvományszerűen — a formával összekapcsolt, csak egyik pillére a 
szépségnek. Az európai szépség-eszme fejlődésében ugyanakkor, mikor a német 
felfogás Winekelmann nyomán az „íztelenségct” és „kifejezéstelenséget” 
keresi, másfajta igények is jelentkeznek.

Ez a másfajta igény nem más, mint éppen a félreértett görög ideál ellen
téte: a kifejezés képességének keresése a mozgásban, és annak érzelmi vetületé- 
ben, a szenvedélyek hullámzásában. Ez megint olyan vonás volt, mely az egy
szeri, a megismételhetetlen egyedi, különleges sajátosságok s ezen keresztül a 
személyiség nagyobb megbecsüléséhez vezetett. A gyökereket itt is az angol 
empirizmus szellemében találjuk.

A szépségtől és a szenvedélytől elválaszthatatlan a mozgás. Humc azt írja 
a szépség élvezéséről szólva, hogy a mozgás gyorsaságát és az érzések melegségét 
kívánjuk, mert mindez bizonyos magaslatra emeli hangulatunkat.1*

A franciák még jobban elmélyednek ebben a felismerésben. Búbos ugyan
akkor, mikor a mozgás és a művészet szoros összefüggéséről beszél, az érzelmek 
megrendítő erejének szükségességét hangsúlyozza.11 Dufresnoy és Piles pedig 
már szépség és mozgás részletes elemzésébe bocsátkozva azt írják, hogy a báj 
folyamatos, hullám formájú kígyóvonalakból áll.

Mindez arra figyelmeztet, hogy a francia művészetelmélet nem csupán azt 
a merev racionalizmust őrizte, mely ellen Lessing annyira küzdött. A Boileau- 
féle iskolának már Lessing születése idején kialakult egy olyan ellentéte — ha 
kifejezett iskolát nem is csinált —, mely a német elmélkedés számára idegen 
maradt. T)e a franciáknál nem is foglalta ezeket a gondolatokat rendszerbe 
senki: ezek az elszórt vélekedések már egy meglevő, művészi gyakorlat tükrö
ződései voltak, mely elsősorban a festészet vonalkultuszában és ritmikus hul
lám mozgásában érvényesült. A franciák már csinálták tehát, minden filozófia 
nélkül azt, amely felé a német bölcselkedés Schiller gondolataival tette meg az 
első lépéseket.15

A mozgó szépség -  a báj - észrevevésc oldja fel tulajdonképpen a fogalom- 
alkotás merevségeit, s dönti le az utolsó korlátokat is az „élő alak” megpillan
tása felé vezető úton.

12 /  mmnnuel K u n t : K ritik  d é r U rteilskraft. Berlin—Libán 1790. 10—17. §.
13 Dávid t i  nme: Kssays M orál, Political an d  L iterarv . London 1898.
14 Je tin  fíapt. Dubos: Reflex ions erifciques su r  la poésie et. su r la pein ture. Paris 

1719. I . kö t. 199.
15 Fr. Schiller: Ü ber A nm ut und W ürde. Schillcrs W erke. I . in . 59 — 114.

8



Kant, a barokk kor racionalizmusát ás dagályos pompája örökét folytatva, 
a szépséggel kapcsolatban még kizárólag csak a fenségről és méltóságról elmél
kedik, melyekről meg is mondja, hogy nem szükségszerű alakban való megteste
sülésük. Schiller képzeletvilágában is középponti helyet foglal el a fenség, de 
behatóan értekezik ugyanakkor a bájról is, melyről megmondja, hogy csak élő 
alak sajátossága lehet. Schiller mű vész-ösztöne tehát voltaképpen a mozgás 
modern irányvonalával keresi az összeköttetést, harmóniára való törekvése 
azonban nem engedi, hogy az empiristákkal azonosítsa magát.

Az öröm

A formában való gyönyörködés gondolata természetszerűleg állított elő
térbe egy újabb gondolatot is: a szellemi és az érzéki való megkülönböztetését.

Hiszen Baumgartennél a szépségre még azért vetődött a gvanú árnyéka, 
mert a ráció az alsóbbrendű megismerés, az érzékek birodalmába'utalta. Ponto
sabb meghatározással: csupán a formaszépség számítódott ilven alantasabb 
régiókba, melynek egyedi megtestesülése a műalkotásokban volt. A szépség 
egyetemes fogalma továbbra is őrizte Arisztotelész és a skolasztika óta előkelő 
rangját. Csakhogy ez a rang oly előkelő volt, hogy elvontságában és szellemi 
fölényében a művészet gyakorlatától, magától a műalkotástól egészen elsza
kadt. Helyette a teológia és a filozófia sajátította ki a puszta elmélkedés 
számára.

Ezért volt rendkívül fontos, hogy mikor Kant idealista rendszerében, 
Swcdenborg miszticista-spiritiszta írásainak hatására újból előtérbe került 
szellemiség és érzékiség különbsége, a művészet „alsóbbrendű” vonatkozásai
nak hirdetése megszűnt. Kant filozófiájában a szépség már mint az érzékiség 
feletti hatalom jelenik meg, felújítva a régi, platonikus vonatkozásokat a 
jósággal való szoros kapcsolatával. A szépséget Kant azzal menti ki az „érzé
kiség alvilágából” , hogy az erkölcsi jó szimbólumául tekinti.16

A formaszepséget azonban ő is kevesebbre becsüli az alaktalan tárgyim is 
elömlő szépségnél, melyet fenségesnek nevez.17 Az alaktalanság úgy jelenik meg 
c gondolatban, mint a határtalanság, a végtelenség, szemben a körülhatárolt, 
végesnek felfogott alakkal, végső fokon a formával. Ezzel a megkülönböztetés
sel Kant, mint igazi filozófus, megint csak az elvont általánosság tiszteletéhez 
kanyarodik vissza.

De jelentős eredmény volt már az is, hogy az crkölcsiség magasrendű 
birodalmába a formaszépséget egyáltalán beengedte. Ezzel széles kapukat tárt 
a művészet rangemeléséhez.

Mindebből a művészet számára vonatkozó tanulságokat Schiller vonja le. 
Kant rendszerében hidat fedezett fel a szellemi és érzéki való összekapcsolásá
hoz. S ez a maga-alkotta híd lett végül is segítségére abban, hogy gondolkodása 
az idealista elvonatkoztatásoktól egyre inkább közeledjék a testet öltő valósá
gok reális világa felé.

• ”‘},z embcrnck nem kell menekülnie az anyagtól, hogy szellemnek bizo
nyuljon” — írta az Esztétikai levelek egyik végső tanulságaként.18 Megállapítá
saiban a szépség-probléma harmóniára törekvő megoldása tűnik elő: a szépség

18K an t i. m . 59. §.
Uo. 2 5 - 2 7 .  §. '

18 Sehillers W erke, i. li. 301.
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egyaránt tartozik a szellemi és az érzéki világhoz, mint ahogy az ember is ennek 
a két birodalomnak tartozéka.

Kant kettéhasította a szépség fogalmát. Egyik részét fenségesnek nevezte 
és a végtelenséggel, illetve az általánossal hozta kapcsolatba. A másikat jelölte 
csak tulajdonképpen „szép”-nek, ezt pedig a formához kötve a korlátozottság
gal jegyezte el.

Schiller, aki éppen a filozófiának ilyen részekre daraboló és semmit sem 
adó természetére haragudott, és a gyakorlat: a művészi alkotás oldaláról indult a 
szépség-eszme felé, nem tűrhette ezt a merev szétválasztást. Ideális színezetű, 
de ugyanakkor reális igényű gondolkodásában a szépség egységét igyekezett 
helyreállítani. Mégpedig úgy, hogy a fenségesnek a végtelennel adományozott 
magasabb rang a formaszépséget is megillesse.

Ezért írta a szépségről, hogy ,,forma ugyan, mert szemléljük, egyúttal 
azonban élet, mért érezzük . . . S éppen, mert egyszerre mind a kettő, szá
munkra győzedelmes bizonyítéka annak, hogy a passzivitás semmiképp sem 
zárja ki a cselekvést, az anyag a formát, a korlátozottság a végtelent. . . Mint
hogy a szépség, vagyis az esztétikai egység élvezetében valóságos egyesítése és 
kicserélése megy végbe az anyagnak a formával, a passzivitásnak a cselekvéssel, 
ezért épp ezzel be van bizonyítva a két természet összeegyeztethetősége, a 
végtelen megvalósíthatósága a végességben, tehát a legfenségesebb emberség 
lehetősége . .  .”19

Mert Schillernél végső fokon minden elmélkedés az emberre vonatkozik. 
Az ember eleven alakjára, szellemi és érzéki részére egyaránt, felkeltve egyedisé
gében a személyiség rangját, hogy annál tudatosabban illeszkedhessék bele az 
ideálisan elgondolt társadalomba, az esztétikai állam közösségébe. S ebben az 
„emberszabású” gondolkodásban lesz a görögökhöz a legigazabban hasonló. 
A szépséghez, mint egyetlen megoldáshoz fűződő üröm nem az egyén elzárkózó, 
elvonatkozó elefántcsonttornyába vezeti, hanem éppen ellenkezőleg, az emberek
kel való testvériesülés felé. Ez a magasabb rendű általános, ez az igazi emberi 
közösség azonban csak a felébredt személyiségek láncolatában jöhet létre. 
(A „személyiség” kifejezést nem használja, nála ezt az „esztétikai ember” 
elnevezés pótolja.)

Mintha csak a francia forradalom politikai jelszava csengene előre a 
híres Öröm-ódábah, melyet még 1785-ben, a forradalom előtt írt, de az 
emberiséggel való boldog ölelkezés képében az egyenlőség, szabadság, testvéri
ség érzéseit idézi fel.

Gyűlj ki égi szikra lángja,
Szent öröm, te drága, szép!
Bűvkörödbe, ég leánya,
Ittas szívünk vágyva lép.
Újra fonjuk szent kötésed,
Mit szokásunk szétszabott,
Egv-testvér lesz minden ember,
Hol te szárnyad nyugtatod . . .

Schiller szépség-filozófiájának legnagyobb tette az volt, hogy művésznek 
bizonyult ott, ahol mint filozófus lépett fel. Csak ezzel a művészetben gyökerező

'» Uo.

10



szemlélettel, ezzel az örömittas, élményt adó szenvedéllyel bizonyíthatta be, 
hogy a formaszépség nem alábbvaló az alaktalanságnál, az el vonatkozásnál, az 
általánosnál.

A tragédia

A német szépség-fogalom tellát, hullámzó ellentmondásokon keresztül, 
de az alakszerű megtestesülés irányában fejlődött, a forma fogalmán keresztül 
az egyetemestől az egyedi, ezen keresztül pedig a személyiség felébredése felé.

Az ellentmondás ebben a filozófiai és irodalmi fejlődésben azonban az 
volt, hogy a neoliumanista ideál továbbra is a mozdulatlan szépség íztelen 
általánossága maradt, a görögség félreértett „nyugalmas harmóniája” . Ez a 
gondolat nem volt más, mint a németségnek, a Schiller által emlegetett „vad, 
északi természet”-nek kisebbségi érzésből eredő öncsalása. A nyugalomban 
olyan tulajdonságot akart tisztelni, melyet magából hiányzónak érzett.

Másrészt viszont ennek a  Winckelmann-féle íztelen harmóniának társa
dalmi vetülete is volt. Az új érzékenység szentimentális, a polgárság megerő
södését hozó századának eszménye jelent meg benne. Nem a mozgás forradalmi 
változását óhajtó, polgári szárnyé, hanem inkább a nyugalmat és mozdulatlan
ságot állító, nyárspolgár-érzclmességé.

S ezt a szemléletet örökbe kapják a fejlődést elindító és továbbvivő alko
tók is. Olyanok is, akik nyűgnek érzik, de mivel görög hagyománynak vélik, 
s nem ismerik fel benne az egyoldalúságot, elfogadják.

Lessing fáradságosan bizonyítgatja a mozgást és lendületet árasztó 
Laokoon-szoborcsoport szenvedély télén nyugalmát, hogy Winckelmann téve
déséhez hű maradhasson.20 Ugyanakkor, mikor — mint láttuk — Angliában 
és Franciaországban már egy nemzedékkel korábban, éppen Lessing születése 
idején a mozgás és művészet szoros összefüggéséről beszélnek.

A francia Dubos-t a mozgás jelentőségére való ráébredés már a XVIII. 
század elején elvezeti az érzelmek mozgásához: a tragikus megrendülés fontos
ságának észrevevéséhez a művészetben. „Az érdemli meg a költő nevet írja —, 
aki megindító cselekményt m utat be.” Majd így folytatja: „Az a legnagyobb 
művész, aki annyira megindít bennünket, hogy elszomorodunk . . .  A tragédia 
megindítóbb a komédiánál, mert a valóságban a tragikus események felülmúl
ják az élet komikus jelenségeit.” S végül, végső eredményként ezt mondja ki: 
„A művészetben a valószerűség bűvöl el bennünket.”21

Ennek megfelelően az alíegorizáló, szimbolizáló művészeti megoldásokat 
nem ta rtja  kielégítőeknek éppen a valóságtól való clvonatkozásuk miatt. 
A német újhumanizmus viszont még csaknem száz évvel később is fontos szere
pet ju ttat művészetében ezeknek a valóságtól el vonatkozó, mesterkélt ábrázolás- 
módoknak.

A francia szellem tehát a mozgás megismerésén keresztül hamarabb került 
érintkezésbe az eleven valósággal. De hamarabb ismerte fel a megrendülés, a 
tragikum művészi fontosságát is. A mozgás az érzelmek hullámzásán, a megren
dülésen keresztül egyenes úton visz a szenvedélyek viharzásáig.

Lessing fejtegetései a tragédiáról haladást jelentettek a Boileau iskolájá
ban gyökerező, francia tragédiaelmélethez képest. De az is bizonyos, hogy

20 f í  ott hold Ephraim  Lessi/iy: Laokoon. Berlin 1766.
21 Dubos: i. m . I. kö t. 380.
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Lessingnél minden a teória, a puszta elmélkedés jegyében áll. A megrendülést 
valójában nem ismeri, nincs is erre való igénye, mint a felvilágosult kor igazi 
gyermekének. Még akkor sem, amikor Arisztotelész nyomán a tragédia keltette 
félelemről és részvétről elmélkedik.

A tragédia keltette részvétet két együtt rezgő húrhoz hasonlítja, egy, 
Moses Mendelssohnhoz szóló, korai levelében.** I t t  arról beszél, hogy a  fájdalmas 
behatásra megrezdülő húrral a másik húr már fájdalom nélkül rezeg együtt. 
S e fájdalom nélküli rezgés kellemes. Ez a kellemes együttrezgés nem más, mint 
a szentimentális lirizmus melankóliája, melyben ,,a szomorúság is, mint érze
lem. kellemes” . Ezt a felszínes, nyárspolgár ízű érzelmet mély szakadék választja 
el a megrendüléstől, az igazi részvéttől és félelemtől, melyre Arisztotelész is 
gondolt, s melynek hatásától az egész emberi lélek megváltozását, tisztulását 
remélte.22 23

Schiller a tragédia megjelenését a fenséggel és a méltósággal kapcsolja 
össze. A tragédia szerinte arra szolgál, hogy a fenség és a  méltóság mivoltát 
ismerjük meg és éljük át. Minden tragikus művészet két alappillére: a szenvedő 
természet és a szenvedésben való erkölcsi függetlenség ábrázolása.24

Észrevehető, hogy itt K ant gondolatát viszi tovább, az „erkölcsi jó és a 
szép” összekapcsolásával, de egyéni módon. Mikor erkölcsi függetlenségről 
beszél a szenvedésben, voltaképpen az öntudatára ébredő embernek nagyszerű, 
személyes tulajdonságáról, a szabadságról tesz vallomást.

Schillernél a tragikum hősi küzdelme nem egyéb, mint alkalom az emberi 
személyes szabadság bebizonyítására. Ez a gondolat pedig, szenvedésen és 
bukáson keresztül, megint csak az öröm ittasultságához vezet, az egyenlőség, 
testvériség, szabadság világához. De mindez a szépséggel való legszorosabb 
összefüggésben. Mert a tragédia eszerint az emberi szabadság erkölcsi javán 
keresztül a szépség diadala.

Ez az új megvilágítás szükségszerűen összefügg Schiller esztétikai tanul
mányainak végső kicsengésével, mikor az „esztétikai ember” neveléséről beszél. 
Egy hős-alkotási igény bontakozik ki itt, egy olyan hősé, aki vállalja a tragikus 
szabadságküzdelmet, mely a szépséget viszi diadalra. S itt kapcsolódik be a 
hős-eszmén keresztül a zseni-probléma is. Hiszen az öröm ittasultságát ismerő 
és a tragikus küzdelmet vállaló, igazi, esztétikai hős mindenekelőtt maga az 
alkotó művész.

„Aki nem merészkedik túl a valóságon, sohasem hódítja meg az igazságot” 
mondja legérettebb, művészetről szóló tanulmányában, az Esztétikai 

levelekben.-* S lényegében ehhez a gondolathoz kapcsolódik, mikor tanulmánya 
végén kibontakoztatja az igazi alkotó, az ideális művész alakját, akit a tökéletes 
emberségnek kell morális-pedagógiai úton létrehozni:

..A művész kétségtelenül korának gyermeke, de számára baj, ha egyszer
smind neveltje vagy'éppenséggel kedveltje. Egy jótékony istenség szakítsa el a 
csecsemőt idejekorán anyja keblétől, táplálja egy jobb kor tejével, s engedje 
távoli görög ég a la tt nagykorúvá érni. Ha azután nagykorúvá érett, akkor 
— mint idegen alak — térjen vissza századába, de nem, hogy megörvendeztesse

22 1 TŐT. febr. 2. Lessings Briofwechsel m it M endelssohn u n d  X icolai ü b er d a s  T rauer- 
spiel. Leipzig  1010. 100.

*'J Aristólclcs: P o é tik a . B p . 19G3. 16.
24 lieinhar/l B u ch u a ld : Schiller. W iesbaden 1054. l í .  k ö t. 185.
24 Schillert W erko, 240.

12



jelenségével, hanem félelmesen, mint Agamemnón fia, hogy megtisztítsa . . .”2ft
Mindez mutatja Schiller szembenállását kora valóságával. De mutatja 

azt is, hogy elképzelésében a művész tulajdonképpen forradalmi változást 
indító hős, aki azért nem fogadja el századának valóságát, mert szabad meg
nyilvánulásaiban korlátozza. A valóságon túllépő igény az igazság érdekében: 
ez nem más, mint egy még igazabb valóságra való szomjazás.

A széntimentalizmus

.Mégis, mindezek ellenére, az idealizmus bűvköre mintha megállítaná 
Schillert útjában.

Felfogásából ugyanis nemcsak a fent elmondottak elemezhetők ki, hanem 
egy ellenkező sajátosság is, mely arra figyelmeztet berniünket, hogy az ,,élő 
alakhoz” való közeledést súlyos béklyók, a német szépségfelfogásból örökölt 
hagyományok és egyéni sajátosságok kötötték meg.

Ha figyelmesen megvizsgáljuk mindenáron való kiegyensúlyozásra, har
móniára való törekvését, mellyel az „élő alak” eszméjében szellem és anyag, for
ma és élet ellentéteit igyekszik összekapcsolni, gondolkodása mélyén sajátos, 
és az egész német újhumanista felfogásra igen jellemző egyoldalúságot fedez
hetünk fel.

Az Esztétikai levelekben így tesz bizonyságot harmóniakereséséről: „Az 
ember, mint tudjuk, sem nem kizárólagosan anyag, sem nem kizárólagosan 
szellem. A szépség tehát, mint emberségének megvalósulása, nem lehet sem 
kizárólag puszta élet — amint éles eszű megfigyelők állítják, akik túl szorosan 
a tapasztalat tanúságaihoz tartották m agukat. . . —, sem pedig kizárólagosan 
puszta alak — amint spekulatív világbölcsek ítélkeztek, akik túl messzire távo
lodtak a tapasztalattól. . . Puszta életté Bürke teszi a szépséget. . . Puszta 
alakká, amennyire tudom, a dogmatikus rendszer minden híve . . .  a művészek 
közül Raphael Mengs . . .”*•

Néhány sorral e pártatlan, és mindkét szélsőséget egyaránt kritizáló 
mondatai után azonban a görög művészet fel fogásról a következőket írja: 
„. . . a tétlenséget és közömbösséget tették az istenek irigyelt sorsává . . . 
Lelkesítve ettől a szellemtől, eszményük arcvonásaiból kitörölték az akarat 
(értsd: a vágy, a kifejezés) minden nyomát is, vagy helyesebben felismerhetet- 
lenné tették mind a kettőt, mert a legbensőségesebb kötelékben tudták össze
kapcsolni.”

Ez nem más, mint a Winckelmann által felállított íztelen-kifejezéstelen, 
érzelemmentes szépség-eszmény váratlan felbukkanása. Észrevehető ugyan, 
hogy Schiller küzd ellene, mert pár sorral később a Ludovisi Héra szobrának 
szemlélésével kapcsolatban a mozgást összeköti a harmóniával: . . egyszerre
vagyunk a legnagyobb nyugalom és a legnagyobb mozgás állapotában, s létre
jön az a csodálatos meghatottság, amelyre az értelemnek nincs fogalma és a 
nyelvnek nincs szava.”*8

A mozgás elvéből levonható következtetéseket azonban hiába keresnénk. 
Schiller nem osztja a mozgás elvéből következő érzelemhullámzás, szenvedély 
és megrendülés legmagasabb rangját a művészi élményben, hanem kifejezet-

K ü o . 241.
17 l 'o .  (Bürke és Mengs em lítése jegyzetben.)
** Uo.
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tón a szenvedély ellen nyilatkozik. „Abban áll . . .  a mester tulajdonképpeni 
művészi titka — írja —, hogy az anyagot legyőzi a forma által . . .  A néző és 
fial Igatő lelkének teljesen szabadnak és sértetlennek kell maradnia, tisztán és 
tökéletesen kell kikerülnie a művész varázsköréből. . .  Az indulat művészetei, 
például a tragédia, nem bizonyítanak ez ellen, mert először is nem egészen sza
bad művészetek . . . aztán pedig . . . annál tökéletesebbek, minél jobban 
kímélik a lelki szabadságot az indulat leghevesebb viharaiban is. Van szép 
művészete a szenvedélynek; de szép szenvedélyes művészet: ellentmondás, mert 
a szépnek elmaradhatatlan hatása a szenvedélyektől való mentesség

Ez a kijelentés, melyet más összefüggésben a tragédiával kapcsolatban 
a naiv és szentimentális költészetről szóló tanulmányában is megismétel,29 30 
elárulja, hogy a pártatlanságra és kétoldalú kritikára törekvő Schiller a döntő 
pillanatban mégiscsak a racionalizmus oldalán maradt. Azon a szemléleten, 
mely nemcsak a rossz szenvedélyek viharzását nézte aggodalommal, hanem 
amely mindenfajta szenvedélyben, elragadtatásban, sőt tragikus megrendülés
ben valami alacsonyabb rendűt látott a józan határok közé szorított ráció 
birodalmánál.

Schiller nem lép ki a német hagyományok köréből. Szublimálva, feloldva, 
végtelen finomságokkal gazdagítva fejti ki a szépség mivoltát, de lelkének egy 
tudatalatti, titkos redőjében öröklődött az egyoldalúan száraz racionalista 
Baumgarten gyanakvása az érzelmek „alsóbbrendű” világáról, és Winckel- 
mann ideája, hogy a kifejezés és a mozgás árt a szépségnek.

Winekelman-nal még inkább összekapcsolja az a tény, hogy Schiller 
görög-szimpátiája is képzőművészeti ihletődés elsősorban és csak másodsorban 
irodalmi. A görög istenszobrok „derűs nyugalma” és „akarat nélküli közönye” 
látszott előtte a művészet csúcsának, és nem a görög tragédia érzelmi vihart 
keltő, megrendítő ereje.

Pedig a képzőművészeti ideált követve is talált volna számos példát 
szenvedélyt vagy heves mozgást kifejező alkotásokra a görög szobrászatban, 
nem is beszélve a vázarajzok lüktető ritmusú, mozgó figuráiról.

S bár maga Schiller, mint a formakultusz „dogmatikus” hívét emlegeti 
Raphael Mengset, a szenvedély mentesség eszméjével ő is ehhez az irányzathoz 
közeledik. Mengs, akit kora legnagyobb német festőjének tartottak, valóban 
az íztelenség és kifejezéstelenség szellemében, üres bábukra emlékeztető, merev 
figurákat fest, nehogy mozgással vagy szenvedéllyel „elrontsa” a kötelező 
közömbösséget. Ez a festésmód egész iskolát csinált, elsorvasztva Dürer és 
Hans Bakimig Grien nemzetének ábrázolóképességét. Idáig vezetett a görög 
szellem félreértése. Míg a mozgás és kifejezés igénye Franciaországban Watteau 
nyomában az európai festészet új, nagyszerű korszakát hívta életre.

Egyfajta idealisztikus célkitűzés miatt volt mindez, mely a mozgás és az 
érzés világ hullámzásának, a szenvedélynek kikapcsolásával remélte elérni 
eszményét, egv „tiszta” , valójában érzelemmentes, pusztán gondolati nyu
galmat. S nem vette észre, hogy ebből a szép, logikai elrendezésből éppen az 
eleven élet marad ki.

Schiller maga az, aki erről vall, mikor tanulmányában a naivnak nevezett 
realista és a szentimentálisnak mondott idealista költőtípusokat összehason-

29 Vn.
30 Fr. Schiller: Ü ber miivé und sentim entalische D ichtung. Sehillers W erke, i. m . 

374. A m agyar szövegek Szemére Sam u  fo rdításában.
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Htja. Igaz, itt is harmóniára törekszik, sem egyik, sem másik kizárólagossága 
mellett nem tör lándzsát, hanem a kettő együttes megnyilvánulását hirdeti 
tökéletesnek. Soraiból azonban az is kiolvasható, hogy ilyen együttest a való
ságban nem ismer. Mondanivalójához mélyen az életből merítette az anyagot, 
s nem kétséges, hogy írásában a realista Goethe és az idealista Schiller néz 
szembe egymással.

A naiv-realista költőtípusról így ír: „A naiv költészetet a természet 
kegyének neveztem, hogy emlékeztessek arra: az elmélkedésnek nincsen része 
benne. Szerencsés találat a naiv költészet; nem szorul javításra, ha sikerül, 
de nem is lehet javítani, ha elhibázzák. Az érzésben játszódik le a naiv zseni 
egész műve; abban van erőssége és határa . . .  A naiv zseni. . . olyan függésben 
van a tapasztalattól, amelyet a szentimentális nem ismer.”31

Aztán így folytatja: ,.Legjobban úgy jutunk el az ellentét igaz fogalmá
hoz, ha . . . mind a naiv, mind a szentimentális jellegtől elválasztjuk azt, ami 
mindkettőben poétikus. A naiv jellegből ekkor nem marad más, m in t. . . józan, 
megfigyelő szellem és szilárd ragaszkodás az érzékek egyforma tanúságához, 
gyakorlati szempontból pedig lemondó magát-alávetés a természet szükség
szerűségének. A szentimentális jellegből nem marad más, mint nyugtalan, 
spekulációs szellem, amely minden megismerésben a feltétlenre törekszik, 
gyakorlati szempontból pedig morális rigorizmus . . .”

A szentimentalizmus spekulációs szellemét így magyarázza:
„Az eszme szerint a nemesedés mindig a végtelenbe megy, mert az ész nem 

köti magát követelményeiben az érzéki világ szükségszerű korlátáihoz (ellen
tétben a  realistával), s nem áll meg előbb, csak az abszolút tökéletesnél. Semmi 
sem tudja kielégíteni, aminél magasabbat lehet gondolni; szigorú ítélőszéke 
előtt a véges természetnek semmiféle szükséglete nem szolgál mentségül, nem 
ismer cl más határokat, mint a gondolatéit, a gondolatról pedig tudjuk, hogy 
túlszárnyal a tér és idő minden határán. A nemesedésnek ilyen eszményét tehát, 
amelyet az ész rajzol elő tiszta törvényhozásában, a  költő éppoly kevéssé 
tűzheti ki céljául, mint a felüdülésnek azt az alantas eszményét, melyet az 
érzékiség állít fel, mert a költőnek az emberiséget minden esetleges korláttól 
meg kell ugyan szabadítania, de anélkül, hogy megszüntetné fogalmát és 
eltolná szükségszerű határait.”

E tárgyilagosságra törekvő ítéletből is kiviláglik a jellegzetesen idealista 
elgondolás. Az érzékek világát Schiller eleve alantasabbnak és korlátoltabbnak 
tartja  a puszta ráció világánál, és az idealizmus fogyatékosságát csak a határo
kon való túllépésben látja. Arra nem gondol, hogy a puszta ráció még legfelleng- 
zőbb gondolataiban sem ju that el a „végtelenhez” , csupán egy másfajta korlá
to t választ. Mint ahogy azt sem veszi tekintetbe, hogy az érzéki természetből 
eredő érzelmek felfokozása, a szenvedély nem szükségszerűen alantas. Hogy 
valóban az-e, azt a jó és rossz közötti különbség dönti el.

Az empirista nyomokon gondolkodó angolok és franciák, mint láttuk, 
egyáltalán nem a szenvedély mentességet tarto tták  az ember legtökéletesebb 
állapotának. A szenvedélyben nem csupán alantas érzéki ösztönt láttak, hanem 
felismerték benne az embertársak felé mutató, szociális vonatkozást az öröm
ben és a szeretetben, a tragédia okozta megrendülésben pedig a legmagasabb 
művészetet.

31 U o. 419.
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A „kifejezéstclenség” újhumanista eszménye logikusan vitt továbbfejlő
désében a szentimcntalizmushoz, melyben az érzelmek már nem szenvedélyes, 
megrendítő hévvel, csupán a ráció útján való mesterségéé felkeltéssel tudnak 
megnyilvánulni, ,,józan” határok között. Ily módon éppen a nagy érzések, az 
alkotáshoz szükséges, elsodró erejű élmények heve iktatódik ki a művész útjá- 
ből. A szentimentalizmus a mesterkéltség kerülő útján akar eljutni a természe
teshez.

Schiller ezt is világosan megmondja tanulmánya egyik jegyzetében: 
„A tudományosan vizsgáló olvasó számára megjegyzem, hogy a két érzés
mód (a naiv és a szentimentális) úgy viszonylik egymáshoz, mint az első és 
harmadik kategória, amennyiben az utóbbi mindig úgy keletkezik, hogy az 
előbbit egyenes ellentétével kapcsoljuk össze. A naiv érzés ellentéte ugyanis az 
elmélkedő értelem, a szentimentális hangulat pedig annak a törekvésnek ered
ménye, hogy az elmélkedés feltételei mellett is helyreállítsa a naiv érzést ta r
talma szerint. Ez a teljesült eszmény által történnék, amelyben a mesterkéltség 
ismét találkozik a természettel.”32

A művész tehát Schiller szerint — a természetet egyensúlyozó mester- 
kéltség révén jut el az igazi természethez, a legfőbb célhoz, ami nem más, mint 
egy gondolati absztrakció.

Ez az út az „élő alak" felé való közeledésnek ellentéte. Az egyedi, a sze
mélyes lét életele ven valóságától a puszta ráció valóságon túli eszménye felé 
való fordulás.

Az esztétikai ember
így érkeztünk el a német esztétikai gondolat nagy ellentmondásához. 

Egy olyan fejlődési vonalhoz, mely Goethe zárt, önmagának elég világától telje
sen függetlenül folyt le. Schiller hősies lendülettel vitte tovább a görögség 
szellemétől, de valójában saját, egészséges, realisztikus jellegű látásmódjától 
ihletődve a közeledést az általános eszméktől az egyedi valóság, az élő alak 
észrevevése felé. Másrészt azonban az általános, elvont idea vonzásától nem 
tudott szabadulni. Az „északi természet” úgy akart menekülni érzelmei 
„vadságától”, hogy a ráció ellenőrzése mellett nemcsak azt igyekezett kiirtani, 
ami a szenvedélyből az értelmen túlburjánzott, hanem magát a szenvedélyt is, 
hogy helyébe ültesse a szentimentalizmus mesterkéltségét.

Innét van, hogy Schiller művészetében, irodalmi alkotásaiban is mindenütt 
jelenvalónak érezzük a „tiszta” értelmet, az ítélő és magyarázó erőt. Olyankor 
is. mikor inkább az élmény hevére, az érzelem és a szenvedély melegére volna 
szükségünk.

A filozofáló és történetíró Schiller a drámákban sem teszi egészen magáé
vá hőseit. Mindvégig kissé objektív módon, kívülről figyeli őket. Sőt, még lírai 
költeményeiben sem tudja mindig eltakarni a költő a moralizáló pedagógust. 
Megrendüléseibe minduntalan beleszól az önmagát figyelő, magyarázó értelem.

S az a körülmény, hogy ő mindezt tudta és érezte — ez a körülmény éle
tébe voltaképpen egy tragikus konfliktus csíráit ültette el. Hogy ez nála nem 
fejlődött ki, az természetének hősiességén és harmóniára való törekvésén 
múlott. A konfliktus csírái azonban az utána következő, romantikus írónemze
dékben öröklődtek és az egyensúly felbomlásához vezettek, mikor az elnyomott 
szenvedély emancipálta magát az értelem alól.

•': Uo. 400— 101. (Jegyzetben.)
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A németségben kevés az ábrázoló erő, írta egy levelében, ele annál nagyobb 
hajlama van a bölcselkedésre. Más helyen pedig így nyilatkozott: . a költő
az egyetlen, igazi ember, és a  legjobb filozófus is csak torzkép hozzá mérten."33 34

A mondatot két részre lehet bontani. Első fele a művész számára az 
emberiség élén jelöli ki a helyet, másik fele pedig ezzel a dicsőséggel szemben 
a filozófiát, vagyis a művészi élmény, az érzelmek nélkül alkotó, puszta 
gondolkodást marasztalja el.

De ugyanakkor önmagáról így vall: „Az én elmém tulajdonképpen inkább 
szimbolizálva hat, és így valami keveréklény módjára lebegek a fogalom és a 
szemlélet, a szabály és az érzet, a technikai fő és a géniusz k ö zö tt. . . fiatal 
éveimben rendszerint költő voltam, mikor filozofálnom kellett volna, s filozó
fus, mikor költőnek kellett volna lennem. Még most is sokszor megesik, hogy 
bölcsei kedésemet a képzelet, költészetemet a hideg értelem zavarja meg . . .”31

De ez a hideg értelem nemcsak zavarja, hanem arra is képesíti, hogy [járat
lan lendülettel önmaga fölé emelkedjék, és elmondja, hogy miért haragszik a 
filozófiára: ,,A filozófia csak ízekre tudja szedni azt, amit a kezére juttatnak, 
de az adás nem az elemző dolga, hanem a géniuszé, amely a tiszta ész rejtelmes, 
de biztos befolyása révén objektív törvények szerint összeköti a dolgokat 
egymással.”35

Életsorsát tekintve nem ringatta magát illúziókba. Az értelem világossá
gával és érzelmeinek szilárdságával nézett jövője sötétjébe, hányatott életével, 
majd betegségével és korai halálának előérzetévcl küszködve. „Aligha lesz időm 
arra — írta Goethének —, hogy nagy, mindenre kiterjedő szellemi forradalmat 
vigyek végbe magamban, de minden tőlem telhetőt megteszek, és ha végül 
majd összeroskad az épület, tán  még sikerül addig a tűzből kimenteni mindazt, 
ami megőrzésre érdemes.”3®

A tűzből, a képzelet és valóság összecsapásának küzdelmeiből az „eszté
tikai ember” emelkedett ki: „Agamemnón fia.” Az érzéki ösztön és a forma- 
ösztön találkozása az élő alak eszméjében, mint írta, arra késztette Schillert, 
hogy az élő alakot megvalósító, esztétikai ember tevékenységét is megjelölje.

Ezt a tevékenységet a játék fogalmában találta meg. Az alkotóművész 
nem más, mint a független, szabad tevékenység ormára jutó ember, aki a szép
séggel játszik.

Ezzel Schiller roppant erőfeszítése az idealizmus és realizmus küzdelmében 
voltaképpen véget ért és kapukat tárt az utána következő szellemi fejlődésnek. 
A játék mint szabad tevékenység akkor jelenik meg a művészetről szóló elmél
kedésben, mikor a feudális berendezkedésű korszak alkonyulóban van és a 
művészek kiszabadulnak szolgálatából. A Schiller-félo játékelmélet a művészet 
megkomolyodását: rangjának emelkedését jelzi.

A XVIII- XIX. század forduló idejére a polgári fejlődés lassan lehetővé 
teszi a művészek számára, hogy ne udvari és nemesi szolgálatban éljenek, mint 
nagyúri szórakozások díszlet rendezői, hanem saját lábukra állva, a polgáro- 
suló közönség tanítómestereként jelenjenek meg. Éppen akkor, mikor tudato
sítani kezdték magukban, hogy szolgamunka helyett a szépséggel játszanak. 
Az esztétikai ember ideája bármennyire is elvont, megvalósíthatatlan magas-

33 1 7 95. jnn . 7. B riefw echsel, i. m . 4S.
34 1794. aug . 31. U o . I .  k ö t. 11.
35 U o.
^ U o .  I .  k ö t. 12.
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Ságokban szárnyalt, hatalmas ösztönzést adott a további német szellemi fejlő
désnek. De általános, európai viszonylatban is egyedülálló törekvésre biztatott: 
arra, hogy a jövő társadalmának élére zsarnoki elnyomás helyett a legmaga
sabb rendű szellemi képességekkel bíró esztétikai ember, egy igazabb valóságért 
küzdő hős lépjen. Ha mindez utópia volt is, először csillant meg a  lehetőség, 
hogy a századokon á t szolgának használt alkotó a maga méltó helyét fog
lalhassa el a társadalomban.

Kétségtelen, hogy az esztétikai módon nevelkedett eszmei hősnek egyik 
megtestesülése maga Schiller volt, aki elmélkedéseit nem választotta külön az 
életétől. Minden lélegzetvételével a művészi módon felfogott élet hősies küz
delmét, örömét és tragikumát élte, hogy a szenvedésben fellelt erkölcsi függet
lenséget minden szolgálattól és zsarnokságtól, az alkotók számára mint 
maradandó példakép, bebizonyítsa.

A megbékélés és a harmónia azonban, melyre törekedett, nem ju tta tta  el 
a kiegyensúlyozottság állapotába a német fejlődést. Az „északi vadságtól” 
való félelem és a görög istenek „akarat nélküli közönye” felé való sóvárgás az 
élmények lendületét, minden művészi alkotás igazi mozgató erejét igyekezett 
lefékezni. Az egyoldalú ideálként tisztelt ráció valóban a „morális rigorizmus” 
felé hajlott, az érzelmeket csak a szentimentalizmus mesterkélt formájában 
tűrve el. S ezzel a rövidesen következő romantikában kihívta maga ellen az 
ellenhatást, a másik egyoldalúságot: az elszabadult szenvedélyek és az irra
cionalizmus korlátlan uralmát.
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