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Bevezetés 

 

 

„Mikor az ember meglátja az itteni szépséget, visszaemlékezik az igazi szépre, szárnyai nőnek, és tollait 

felborzolva vágyik felrepülni, de tehetetlenségében csak néz a magasba, mint a madár, s nem törődik a 

földiekkel: kész a vád, hogy őrjöngés fogta el; éppen ez az istentől megszállottság a legnemesebb valamennyi 

közül – hiszen a legnemesebb forrásból ered –, annak számára is, akit magával ragad, és annak is, aki 

részesülhet belőle; aki ebben a szent őrületben részes, mint a szépség szeretője, a szerelmes nevet kapja.” 

(Platón: Phaidrosz 249 d-e)
1
 

 

 

 A filozófia történetének talán leghíresebb sorai Platón Phaidrosz című 

dialógusában olvashatók, a legnemesebb, isteni megszállottság szent őrületének 

részeseiről. Évezredek óta foglalkoztatja az emberek fantáziáját annak a vágynak a leírása, 

mely a halhatatlan, az örökérvényű, a nemesebb és a magasabbrendű elérésére irányul. 

Ember mivoltunk korlátainak a szétfeszítésével töretlenül vágyunk megismerni a 

megismerhetetlent és reménykedünk valami halhatatlanban, mely mindenekfölöttiségével 

megmagyarázhatná minden, a létezés értelmére vonatkozó kérdésünket. A gondolkodó 

ember vágya nem lehet más, mint a tudás, a bölcsesség szeretete. 

 A platóni, dualista világkép szerinti igazi valóságot, „az ég fölötti tájat még nem 

énekelte meg földi költő és méltóan nem is fogja megénekelni…”, hisz a „meg nem 

érinthető valóság […] csak […] az ész számára szemlélhető” – írja Platón.
2
 Az ész a lélek 

kormányosa. A test börtönébe még be nem zárt lélek a valóság szemlélésével növekedhet 

és válhat boldoggá: 

 

„Körútjában szemléli magát az igazságosságot, a meggondoltságot és a tudást, de nem azt, amely más és más, 

aszerint, hogy mire vonatkozik azok közül, amiket mi létezőknek hívunk; hanem azt az igazi tudást, amely a 

valódi létre vonatkozik.”
3
 

 

Az „ég hátán”, az ég körforgását figyelő halhatatlan lelkek történeténél, melyek az 

isteneket követve sértetlenek maradnak, csak azoké meseszerűbb, akik e száguldásra 

képtelenül, szárnyuk tollait elveszítve és a földre zuhanva „leendő filozófus magvába”, 

vagy „szépet szerető, vagy pedig múzsai és erotikus férfiéba” jutnak, hogy aztán a 

                                                           
1
 In.: Platón összes művei II., 749.o., ford.: Kövendi Dénes, Európa Könyvkiadó, Budapest, 1984 

2
 Platón: Phaidrosz (247c), 746.o. 

3
 i.m.: (247e), 747.o. 
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bölcsesség és ifjúság becsületes szeretetével, új szárnyak növelésével, újra lehetőséget 

kapjanak az égi valóság megközelítésére.
4
 A szépség szeretője, platóni értelemben vett 

szerelmes csak az lehet, aki a földi szépségben gyönyörködve visszaemlékszik az igazi 

szépségre, az istenek kíséretében látott valamikori látványra. Aki  

 

„sokat szemlélt az ottaniakból, amikor itt pillant meg istenhez hasonlatos arcot vagy testalkatot, mely a 

szépséget híven tükrözi, először megborzong, és szívébe lopózik valami a hajdani megrendülésből, majd 

rátekintve istenként tiszteli…”
5
  

 

A léleknek szépséghez kell jutnia, különben elszárad, azokkal a nyílásokkal együtt, melyek 

táplálhatnák a szárny növekedését, s így csak gyötrődés lenne az osztályrésze. A bálványát 

megtaláló szerelmes imádata tárgyában találja meg gyötrelmeinek orvosát, ezért „semmiért 

el nem hagyná.”
6
 „Ezt az állapotot […], amelyről beszédem szól, az emberek Erósznak 

nevezik” – szól Szókratész konklúziója a Phaidroszban. Azt, hogy Erósz „annak a vágya, 

hogy a jót örökre magunkévá tegyük”
7
, hogy „a szépségben való nemzés és szülés”,

8
 és 

ezáltal „a halhatatlanság vágya”
9
 is, már A lakomában olvasható. Itt fejtette ki Platón 

filozófiájának egyik legmeghatározóbb tézisét, a testitől a lelkiig vezető spirituális létra 

megmászásának a fokozatait, melynek legmagasabb fokán újra közel kerülhetünk a 

halhatatlansághoz. Az itteni szépségektől a végső szépség kedvéért egyre magasabbra kell 

emelkedni, míg végül feljuthatunk „arra a tudományra, amely nem más, mint az 

önmagában való szépségnek a tudománya”. Így van csak lehetőség az isteni 

megközelítésére.
10

 

 Írásom főszereplői a szépség szeretői, a platóni – phaidroszi – értelemben vett 

szerelmesek, kiknek egész életét a vágyakozás, a szépségre és tökéletesre törekvés 

kormányozta. George Santayana (1863-1952), Fred Holland Day (1864-1933) és Edward 

Perry Warren (1860-1928) egyéni életei, melyek egy egész korszak – a 19. század végének 

– esztétikai gondolkodását meghatározták, s ezen keresztül megalapozták az Amerikai 

Egyesült Államok művészeti életét, az újonnan létrehozott intézményrendszerek 

segítségével. Az ókori filozófusok, valamint az ókori – kr.e. 5-4. századi –, görög 

                                                           
4
 i.m.: (247c, 248d), 746.o., 748.o. 

5
 i.m.: (251a), 751.o. 

6
 i.m.: (252a), 752.o. 

7
 Platón: A lakoma, (206a), 993.o., In.: Platón összes művei I., ford.: Telegdi Zsigmond, Európa Könyvkiadó, 

Budapest, 1984 
8
 i.m.: (206e), 995.o. 

9
 i.m.: (207a), 994.o. 

10
 i.m.: (211c), 1000.o. 
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művészet alapján formált új amerikai művészeti-esztétikai irányvonalról van szó, melynek 

egyik legfontosabb tartóoszlopa az a klasszikus műveltség, mely az amerikai egyetemeken 

vált megszerezhetővé az angol és német példák alapján. Santayana, Day és Warren 

életműve nem sorolható be egyszerűen az angol-amerikai Greek Revival
11

 természetes 

következményei közé. Az antikvitás iránti vonzalmuk sokkal mélyebben gyökerezik, mint 

kortársaik többségénél. Esetükben, a múlttal való identifikáció különböző fokozatait 

vizsgálhatjuk. Ők mindannyian példázatai lehetnek a jó életet kereső, az antikvitás bájával 

elcsábított emberek képzeletbeli közösségének. Feltételezésem szerint, míg a görögök 

politikai nagysága az amerikai történelem kezdetétől például szolgált egy erős állam 

kiépítésére, a görögök művészetének, filozófiájának a szépségei, valamint az újkoritól, a 

moderntől oly eltérő világhoz való viszonyuk és erkölcsfilozófiájuk egy újfajta, a 

korábbitól radikálisan eltérő életvitel lehetőségét kínálta az arra érzékeny értelmiségieknek. 

Olyanoknak, akik Platón Phaidroszával és Lakomájával próbáltak identifikálódni, annak 

szerelem- és szépségfelfogásával, mint Winckelmann egy évszázaddal korábban. Ami 

közös bennük, az a vágyakozás – valami évezredek óta eltűnt után, a széphez imádattal 

való viszonyulás után, melynek kétértelmű erotikus vonását a kereszténység leszűkítette 

egy letisztult, istenire való törekvéssé. E férfiak számára a kétértelműség a csábító, a 

fizikai és szellemi határán való ingadozás, mely bizonyos helyzetekben az aszkézis szem 

előtt tartása miatt átengedi a terepet az imaginációnak, megteremtve ezáltal egy végtelenül 

színes, fantáziadús világot. Számukra a Platón műveiből sugárzó érzéki impulzusok váltak 

meghatározóvá. Vonzalmaik és gondolataik Platón által igazolódtak és legitimálódtak, 

ezért vonzotta őket a kor.  

 Nem hagyományos értelemben vett esztétikatörténetet írok, hanem olyan egyéni 

életutakat és elméleteket prezentálok, melyeknek meghatározó alapeleme az antikvitáshoz 

való vonzódás, valamint a vallás – a görög vagy a keresztény – szenzualitáson alapuló 

élvezete. Tanulmányom főszereplői olyan filozófusok és művészek, akik létük 

esztétizálására tett próbálkozásaikkal olyan létezésesztétikák megélőivé váltak, mint 

amelyekre Michel Foucault világított rá korszakalkotó művében, a Szexualitás 

történetében, a klasszikus ókorra vonatkoztatva. Foucault azoknak a gyakorlatoknak a 

történetét tárgyalta, „amelyeket „a létezés művészeteinek” nevezhetnénk.”
12

 Bár ő csak az 

ókori görög és római hétköznapokra koncentrált, megjegyezte, hogy egyszer már valaki 

                                                           
11

 Görög Újjászületés 
12

 Michel Foucault: A szexualitás története. A gyönyörök gyakorlása, ford.: Albert Sándor, Szántó István, 

Somlyó Bálint, 15.o., Atlantisz, Budapest, 1999 
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megírhatná a „„létezésesztétikák” és „önformálási technikák” hosszú történetét”, de 

Burckhardt is csak a reneszánsz korral kapcsolatban vizsgálódott, pedig „utóéletük, 

történetük, fejlődésük nem állt meg a reneszánsznál”.
13

 Megközelítése azért különösen 

megragadó, mert tanulmánya középpontjába „a vágyakozó ember származástanát” állította, 

és olyan általános filozófiai problémává teszi az önművelést és a vágyak kielégítésére 

irányuló életvitelt, mely minden kor vizsgálatánál felhasználható.
14

 Írásom 

megközelítésmódját a kortárs szerzők közül – Michel Foucault mellett – Alexander 

Nehamas, Richard Shusterman és Heller Ágnes állításai inspirálták, akiktől nem idegen „az 

élet művészetének filozófusai” terminus, és olyan életművek feldolgozása, melyek az 

önteremtő, önmegvalósító, filozofikus lét példázatai lehetnek. Értekezésem struktúrája arra 

az állításra épül, mely szerint a személyiségetikáról nem írhatunk értekezést, csak 

illusztrálhatjuk.
15

 

Véleményem szerint a kutatásaim középpontjában álló szerzők eszméin keresztül 

lehetőségem nyílik olyan személyek bemutatására a Harvard Egyetemen belül és a bostoni 

kulturális életből, akik Platón filozófiájára alapozva és az Európában kibontakozó új 

művészeti-filozófiai irányzatok tanításait és elveit átvéve, új színt adtak az amerikai kultúra 

fejlődéséhez. Úgy gondolom, hogy George Santayana, Fred Holland Day és Edward Perry 

Warren olyan autonóm személyiségek, akik mindenki mástól különböznek, mindannyian 

ellenállnak az általánosításnak, nem lehet róluk sémák, stílusok, irányzatok és kategóriák 

szerint beszélni. Csak példáik megfigyelésével válhatnak gondolkodásunk tárgyaivá, 

példáikat pedig akár az antikvitás által meghatározott személyiségetikákként is 

kezelhetnénk, hisz egy individuum önkiteljesítésének lehetősége olyan komoly kérdéseket, 

problémákat érint, melyek már a személyiségetika területére vezetnek. Tanulmányom 

főszereplőinek közös vonása az antikvitás iránti feltétlen tisztelet és a platóni filozófia 

idealizálása. Mindhármuk életműve az égi Erósz által meghatározott eszmének van 

alárendelve, világhoz való viszonyuk esztétikai alapon nyugszik. Személyiségetikáik 

ugyanarról a tőről fakadnak, életüknek és műveiknek legnagyobb értéke a hitelesség. 

„Egyöntetű egyéniségek”,
16

 kiknél az élet és a létrehozott műalkotás szétválaszthatatlan 

egymástól. Ahogy Santayana a Reason in Art-ban megjegyezte: 

 

                                                           
13

 uo. 
14

 i.m.: 16.o. 
15

 v.ö.: Heller Ágnes: Nietzsche és Parsifal, 7.o., Századvég Kiadó, Budapest, 1994; Alexander Nehamas: 

The Art of Living, Socratic Reflections from Plato to Foucault, 2-3.o., University of California Press, 1998 
16

 v.ö.: G. W. F. Hegel: Esztétikai előadások, Második kötet, 291.o., ford.: Zoltai Dénes, Akadémiai Kiadó, 

Budapest, 1980 
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„Az ideális művész, ahogy az ideális filozófus is, minden idejét, egész létét, tulajdonképpeni témájának 

szenteli.”
17

   

A bemutatásra kerülő személyek kiválasztásakor meghatározó tényező volt, hogy az 

Amerikai Egyesült Államokhoz, azon belül pedig Bostonhoz és környékéhez kötődjenek, 

mert a magyar nyelvű szakirodalom számára a 19. századi amerikai esztétika- és 

filozófiatörténet az egyik legfeltáratlanabb terület. A bostoni értelmiségiek közvetlen 

kapcsolatban álltak a brit művészeti és irodalmi körökkel. Az élénk kölcsönhatás 

eredményeként az amerikaiak körében is érdeklődést váltottak ki a briteket foglalkoztató 

esztétikai kérdések. A Harvard Egyetem oktatási struktúráját a brit példák alapján 

formálták. Erre a korszakra tehető a felsőoktatást érintő egyik legátfogóbb reform, mely 

átrendezte az antik szerzők megismerésének a lehetőségeit. Linda Dowling szerint az angol 

nyelvű forrásokat tekintve, a tizenkilencedik század klasszikusokkal szembeni 

magatartását kétféle úton vizsgálhatjuk. Egyrészt Benjamin Jowett felől, aki Platón-

fordítóként és diákok tömegeinek tutorjaként a keresztény teológia alternatívájaként a 

hellenizmusban egy transzcendens értékrend alapját akarta megteremteni, vagy Walter 

Pater és John Addington Symonds felől, akik a görög művészet és kultúrtörténet 

ismerőiként nem rendszerteremtő filozófusként, hanem érzékeny művészként tekintettek 

Platónra, és A lakomában, valamint a Phaidroszban felfedezett  görög szerelemfelfogás 

legitimálására törekedtek.
18

 Pater és Symonds művei olyan kultúrtörténeti tényekre 

világítottak rá, melyek az antik szerzők írásainak értőbb megközelítését tették lehetővé, és 

egy új recepciót előkészítve új színben tüntették fel a művészet- és filozófiatörténet 

nagyjait. Lesley Higgins szerint míg Jowett, teljes Platón fordítását hozzáigazította korának 

heteroszexista elvárásaihoz, Pater új jelentést tulajdonított Platón műveinek, egy egyre 

jobban kibontakozó homoerotikus szexuál-esztétikai diskurzusban,
19

 melynek teljes 

áttekintésére csak az elmúlt évtizedekben nyílt lehetőség. A tizenkilencedik századi Platón 

recepció kiváló ismerőjeként Linda Dowling Hellenism and Homosexuality in Victorian 

Oxford című művében rámutat, hogy a nagy angol egyetemreform időszakában fellángolt 

viták mögött ott húzódott az a tény is, hogy értelmiségi körökben már mindenki tisztában 

volt a görög tanulmányokban foglaltak homoszexuális kódként való használatával. Mikor 

Symonds elméleti munkáiban felvetette, hogy van-e a modern embernek bármiféle 

                                                           
17

 George Santayana: The Life of Reason or the Phase of Human Progress, Reason in Art, 220.o., Archibald 

Constable & Co. Ltd., London, 1906 
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 Linda Dowling: Hellenism and Homosexuality in Victorian Oxford, xiii.o., Cornell University Press, New 

York, 1996 
19

 Lesley Higgins: Jowett and Pater. Trafficking in Platonic Wares, 44-45.o., In.: Victorian Studies, 43-72.o., 

Autumn 1993 
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módszere a hellén tradíció álomszerű állapotának a megszüntetésére, hogy élővé és 

éltetővé tegyen egy olyan szellemiséget, melynek egyik fő alapelve az önszabályozásban 

áll, már konkrétan a görögök szerelemfelfogására gondolt.
20

 Olyan erényeket látott volna 

szívesen a 19. század végi közösségekben, melyek a totális önsanyargatás és 

önmegtartóztatás keresztény szigora helyett egy korábbi, szabadabb, letűnt korszak világát 

idézik meg. Bár Symonds minden művét a görög eszmék kifejtésének szentelte, úgy látta, 

hogy a görögök szellemének szabad követésére – előítéletes és konvenciókkal átszőtt 

világában – nincs lehetőség.  

 Ernesto Grassi szerint Xenophón Szümpozionja oly erővel, átéléssel és 

szenvedéllyel mutatja fel a szépség erejét és hatalmát, mely a mai ember számára 

meghökkentő, mivel „a szépben – mint esztétikaiban – ezt a közvetlen módon kényszerítő, 

egzisztenciálisan megigéző hatást többé már nem tapasztaljuk.”
21

 Úgy vélem, hogy a 

szépség erejének, hatásának a felismerése, és a mód, ahogy az ember képes magát átadni 

az elragadtatott állapotnak, majd pedig megfogalmazza a tapasztalatait, nem korfüggő. 

Nem fogadhatjuk el, hogy a szépségnek ez a rendkívül intenzív átélése meghalt az ókorban 

a kereszténység megszületésével. Mindig kidob magából a történelem néhány olyan 

embert, aki identifikálódni akar a platóni, xenophóni dialógusok korával és világával, 

akiknek az élet legfőbb vezérmotívuma a szépség és tökéletesség csábítása. A 

következőkben olyan gondolkodók kerülnek bemutatásra, akik közvetlenül az ókori 

életvitelhez kapcsolódnak, választott hivatásuk, vagy írásaik segítségével. Ők azok, akik 

magukra vették a Phaidroszban leírt típust, a valódi létre vonatkozó tudást megismerő 

lélekét (248d), aki „leendő filozófus magvába” juthat, vagy „szépet szerető, vagy pedig 

múzsai erotikus férfiéba”. „Lovers and philosophers at once” – szól az angol fordítás: e két 

szó összekapcsolása az 19. századi angol esztéticisták körében kultuszt teremtett.  

A 19. századi amerikai gondolkodást nagymértékben a pragmatizmus uralta, Új-

Angliában pedig meghatározó volt a puritán örökség. Éppen ezért különlegesnek 

számítanak azok az életművek, melyek a szépség világot uraló erejének az átragyogtatására 

törekedtek, verseken, prózákon, művészeti alkotásokon, vagy teljes filozófiai rendszereken 

keresztül. A 19. század vége az Amerikai Egyesült Államok fénykorának is tekinthető. Az 

1890-es évekre a szén-, olaj- és acéltermelésben az ország, a világ vezető hatalmává vált. 

Teljesen új iparágak születtek, százezrével bocsátották ki a hivatalok a szabadalmakat, az 
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 John Addington Symonds: The Genius of Greek Art, 389.o., In.: uő.: Studies of the Greek Poets II., 363-

391.o., Harper and Brothers, Publishers Franklin Square, New York, 1880 
21

 Ernesto Grassi: A szépség ókori elmélete, 47.o., ford.: Pongrácz Tibor, Tanulmány Kiadó, Pécs, 1997  
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új találmányok komfortosabb életet kínáltak a rohamtempóban növekvő lakosság számára, 

kb. negyven év alatt hatszorosára nőtt a vasútvonalak hossza, és a „fejlődés” szinte az 

ország és a lakosság varázsszavává vált.
22

 A modernizmus vívmányai azonban nem 

elégítettek ki mindenkit. Bár a fejlődés kiváltotta hangulat mámorossá tette az üzleti szféra 

kiválóságait, az értelmiség nagy részében éppen ellentétes érzelmeket váltott ki ez a nagy 

átrendeződés. A „hagyományos” Amerika-képünkkel – mely egy önbizalomtól duzzadó 

társadalmat mutat, s amit a 19. század közepétől kezdve folyamatos gazdagodás és fejlődés 

jellemez – talán nehéz összeegyeztetni azoknak a korán jelentkező lázadását, akik már a 

19. század közepén elkezdték megkérdőjelezni a kapitalista, ipari társadalom alapját 

képező ideológiát és azt a modern etikát, ami figyelmen kívül hagyta a körülöttük levő 

természet világát és az Én belső világát. Egyre többen kerestek menedéket az ókori, 

középkori vagy keleti kultúrákban, a kulturális élet sivárságának érzése pedig sokakat 

emigrációba kényszerített, s az Európába áttelepültek nehézségei és lelki problémái 

hamarosan regények lapjain köszöntek vissza. Van Wyck Brooks még 1915-ben is úgy 

érezte, hogy „Amerikában az emberi természet két, szigorúan elkülönülő síkon működik, a 

puszta intellektus, illetve a puszta üzlet síkján”, ami a belső száműzetés és az emigráció 

közti választásra kényszeríti az amerikai művészeket.
23

  

 George Santayana és Edward Perry Warren azok közé tartoznak, akik több 

évtizednyi amerikai lét után Európát választották, mert nem érezték magukat otthonosan az 

amerikai miliőben. Európa iránti tiszteletük a régi hagyományok, kulturális javak és 

műalkotások csodálatával magyarázható. Mindannyian megtalálták azt az eszmét, melynek 

feltétlen követésétől remélték életük kiteljesedését. Santayana szerint az embernek 

mindenképpen szüksége van „egy végső ideálra”, mellyel megközelítheti a tökéletességet. 

Az ideált a szemlélődés öröméhez és a szerelemhez kötötte, ugyanúgy, ahogy Warren.
24

 

Az eszme, az ún. „hellén eszme”, melyben a görögség mitológiájának, vallásának, 

filozófiájának, férfias hős-kultuszának, barátság- és szerelemfelfogásának idealizálása 

mellett kardinális szerepet tölt be a szépség tudásra csábító, felfelé hívogató ereje, és az 

élet egészét behálózó hatalma. Az eszmét mindhárom szerző esetében Platón Phaidrosza és 

Lakomája táplálta. A lakoma dialógusait homoerotika hatja át. A testiségtől való 

eltávolodás eszményítése Szókratész és Diotima párbeszédéből bontakozik ki, bár az égi és 
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a földi Erósz elkülönítése már Pauszaniasz beszédében is jelen van. Santayana, Day és 

Warren esetében a homoerotika vonzása nem hagyható figyelmen kívül. A férfiasság iránti 

imádatuk intenzitása és kinyilvánítása a külvilág felé azonban eltérő. Mindhármuk 

esetében igaz, hogy a fizikai szépségtől elragadtatott állapotba kerülnek, de érzelmi életük 

teljességéhez szükségesnek tartják a továbblépést a szellemi felé. Éltető energiaként, 

libidóként használják a testi szépséget, melynek versben, prózában, képben vagy 

szoborban hódolnak. Santayana és Warren is kiemeli, hogy a görögség a vallási eszméket 

gyönyörű emberi formákba helyezte, melyekkel az istenekhez akartak közelebb kerülni.25 

A görögség meztelenséghez való viszonya iránti érdeklődés Day-nél az akttal – saját 

testével – való képi kísérletezéshez vezetett. Homoszexualitásuk alapvetően határozta meg 

a platóni szépség- és szerelemfelfogáshoz való viszonyukat, ezért nagy figyelmet 

fordítottam a 19. század végének „görög szerelem”-mel foglalkozó elemzéseire, valamint a 

témában fellelhető legfontosabb kortárs szakirodalmak bemutatására. A Magyarországon 

már ismert Michel Foucault és Kenneth James Dover mellett olyan kitűnő szerzők 

könyveit és tanulmányait használtam, mint például John Boswell, Richard Dellamora, 

David J. Getsy, David Hilliard, Stefano Evangelista, Elisabeth Prettejohn, Linda C. 

Dowling, D. H. Mader, Whitney Davis, Michael Matthew Kaylor vagy Douglass Shand-

Tucci. A Davis által 2010-ben publikált Queer Beauty. Sexuality and Aesthetics from 

Winckelmann to Freud and Beyond-dal szerzője célja az volt, hogy teret adjon olyan 

pszichológiatörténeti, művészet- és esztétikatörténeti, filozófiatörténeti és antropológiai 

vizsgálódásoknak, melyek valamilyen módon az esztétika és a szexualitás határvidékéhez 

kapcsolódnak. Olyan kutatási irányokat határozott meg, mint a szexualitás az esztétikában, 

az esztétika, mint szexualitás stb. Nagy hangsúlyt fektet az esztétika és a homoerotikus 

szexualitás, a szexuális tapasztalat, és a szexualitástörténet metszéspontjainak 

felmutatására, s bár említi, végül nem elemzi az angol és amerikai filozófusok és művészek 

közti szellemi kölcsönhatást.26 Elemzéseimben nagy hangsúlyt helyezek a Stefano 

Evangelista által „esztétikai platonizmus”-nak nevezett, Angliában elsősorban Walter Pater 

és John Addington Symonds által képviselt irányzatra, melyet általában csak 

esztéticistának szokás minősíteni. Az írás során többször is szükségessé vált e fogalom 

vizsgálata.   
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 Az értekezés három fő fejezete: George Santayana kísérlete egy esztétikai 

ontológia megalapozására; Beauty Is Truth – Fred Holland Day képbe komponált 

létezésesztétikája és A platóni, égi Erósz dicséretéből kidolgozott férfiasság-ideál 

spiritualizálása Edward Perry Warren életművében. Értekezésem Santayana 

gondolatrendszerét a mai, esztétikai életvitelt és önművelést hirdető filozófiai eszmék – 

Rorty, Shusterman, Nehamas stb. – előfutáraként és az ókori, a lélek gondozásával 

foglalkozó tanítások örököseként mutatja be. Santayana esetében felmutatható egy 

boldogságra és tökéletességre törekvő kontemplatív életfilozófia, melynek mozgatórugója 

a vágyakozás. Azt állítom, hogy – bár Santayana naturalista módon közelíti meg a 

szépérzék vizsgálatát –, filozófiájában kimutatható egy mindent átható platonista attitűd, 

mely a szerelemfelfogásból kiindulva az idealizáció segítségével vallássá nemesedik. 

Santayana munkássága példa arra, hogy a filozófián belüli önálló esztétika elutasításának 

fenntartásával is lehetséges egy olyan esztétikai ontológia megteremtése, mely a platóni 

szépségfelfogásra alapoz. A költészet, a vallás és a filozófia összekapcsolása műveiben 

szintén az ókori görög felfogást visszhangozza. Mivel Santayana szerint a szépség pozitív, 

belső és objektiválódott érték, olyan gyönyör, mely egy dolog minőségének tekinthető, 

filozófiájának megismeréséhez a gyönyörhöz való viszonyának a feltárásán keresztül vezet 

az út. Filozófiájában az imagináció elsőségének az elfogadása nélkül nem értelmezhetők az 

esztétikai értékekről vallott nézetei, ezért külön fejezetben tárgyalom az imagináció és 

asszociáció szerepét a szép érzékelésében. Tanulmányom minden korábbi Santayanával 

foglalkozó elemzésnél nagyobb hangsúlyt fektet a szexuális szenvedély életműre gyakorolt 

hatásának a bemutatására. Az amerikai filozófus maga hívta fel rá a figyelmet a Love című 

esszéjében, hogy „a szerelemnek van egy animális alapja, [és] egy ideális tárgya.”
27

 Ezt a 

megjegyzést rendkívül fontosnak tartom ahhoz, hogy Santayana esetében is bizonyítható 

legyen a fizikaitól a szellemi felé való irányultság jelentősége. A szépség, szerelem, vágy, 

vallás elméleten belüli összekapcsolódásának példáit nem csak a korai művekben, de egy 

1913-as cikkében is sikerült feltárnom, ahol azt írja: 

 

„…ha van valami morbid a platóni szerelemben, az nem a természetellenes hidegsége, hanem az aránytalan 

izzás, odaadás, az öngyilkos önfeladás; a platóni szerető számára a szerelem olyannyira vallásos, hogy 

szerelmének aktuális tárgya, és önmaga fölé kell emelkednie.”
28
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Úgy vélem, hogy a pragmatista esztétika és az esztétikai életvitellel kapcsolatos 

gondolkodás történetéből is kihagyhatatlan fejezet George Santayana életműve, vizsgálata 

pedig különösen fontos eredményeket hozhat Magyarországon, ahol írásairól még egyetlen 

átfogó tanulmány sem jelent meg és az esztétikai elméletének alapját képező korai művei 

sem olvashatók magyar nyelven. Az egyetlen Santayanával foglalkozó fejezet Erdős Pál 

Lajos A modern angol és amerikai esztétika útja Grant Allentől a szürrealizmusig című 

könyvében olvasható, 1937-ből. A könyvben azonban egyetlen hivatkozást sem találunk az 

eredeti szövegrészekre, így inkább csak ízelítőül szolgálhat Santayana munkáinak a 

vizsgálatához.  A szépérzék és a szépséghez való viszony értelmezése érdekében átfogó 

elemzést nyújtok az 1896-os The Sense of Beauty tartalmi és formai jellegzetességeiről. A 

korai, imaginációval és asszociációval kapcsolatos elgondolásaihoz szükségesnek éreztem 

az 1900-as Interpretations of Poetry and Religion és az 1910-es Three Philosophical Poets 

vizsgálatát. A filozófiai művek állításainak értelmezését Santayana önéletrajzai is 

segítették, ezért számos fejezetben találhatók hivatkozások a három kötetes műre. (Persons 

and Places, The Background of my life, My host the world, The Middle Span) Az 

értekezésben, a bibliográfiában található összes Santayana-műből szerepelnek 

Magyarországon elsőként fordított és vizsgált részletek. Nem tárgyalom a politikai témájú 

és az időskori filozófiatörténeti esszéket. A tanulmány nem a teljes életmű 

filozófiatörténeti áttekintésére törekszik, hanem Santayana esztétikai viszonyulásának a 

feltérképezésére és arra, hogy egy önálló koncepció keretében bemutassa a Santayana 

műveiben továbbélő platóni gondolatok egyedi formálódását. A szekunder irodalom 

tartalmazza a legfontosabb életrajzokat és elemzéseket, valamint a Santayana Társaság 

által kiadott tanulmányok egy részét.   

Fred Holland Day a 19-20. század fordulójának egyik legizgalmasabb fotóművésze 

és a műfaját tekintve újdonságnak számító első amerikai fotóesztétikai írások szerzője. Day 

egy új látványvilág legitimálásáért küzdött, a férfiakttal szembeni vélekedések korlátait 

feszegette. Az ókori görögök szépségfilozófiáját teljes mértékben John Keats, Oscar 

Wilde, Yeats és az angol esztéticisták írásai alapján értelmezte. Életművének legfontosabb 

darabjaként értékelem a Beauty Is Truth című kompozícióját, melyről az amerikai 

szakirodalomban sem található olyan részletes elemzés, mely feltárná a két – témájában 

látszólag teljes mértékben eltérő – fotó összekapcsolásának lehetséges okait, és a görög 

témájú kép szimbólumainak a jelentését. Úgy vélem Day alkotása egyedülálló a 

fényképezés történetében és készítője általa képi szimbólumrendszerré formálhatta a 
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létezését legerőteljesebben meghatározó eszméket. Állításom szerint a kompozíció akár 

oltárként is értelmezhető, mely a benne foglalt ideálok előtti tiszteletadás megtestesítése. 

Day képi világának bemutatásához felhasználtam a legfontosabb korabeli elemzéseket. A 

magyarországi fotóesztétikai kutatások számára érdekesek lehetnek Sadakichi Hartmann 

írásai, aki a századfordulós fotókritikai irodalom egyik legfelkészültebb szerzője volt. 

Emléke sajnos mára elhomályosult, pedig tanulmányainak témái egyaránt kötődnek 

Európához, Amerikához és Japánhoz. Day művészetének elemzéséhez elsőként hívom 

segítségül Georg Edward Woodberry írásait, aki fontos alakja volt a Charles Eliot Norton 

köré csoportosult, fiatalokból álló egyetemi diákságnak. Véleményem szerint Woodberry 

műveit ismerve Day alkotásai új értelmezési lehetőségekkel gazdagodnak. Fred Holland 

Day emléke Estelle Jussim Slave to Beauty. The Eccentric Life and Controversial Career 

of Fred Holland Day, Photographer, Publisher, Aesthete című, 1981-es könyve révén 

került vissza méltó helyére az amerikai fotótörténetben. Nem büszkélkedhet sok 

retrospektív kiállítással, de férfiaktokat ábrázoló munkái miatt kezd visszakerülni a 21. 

századi képtörténetbe. A 2013-ban Párizsban – a Musées d’Orsay-ban – megrendezett 

Masculin című kiállításon több alkotása is szerepelt, köztük az általam is elemzett Beauty 

Is Truth felső része, a The Genius of Greek Art.
29

 

A platóni égi Erósz erejének legradikálisabb dicséretét – a vizsgált korszakban – 

kétséget kizáróan Edward Perry Warren nyújtotta, az 1928 és 1930 között megjelent A 

Defence of Uranian Love című három kötetes művében. Warren személyes kapcsolatban 

állt Santayanával és Day-jel, de élete nagy részét angliai birtokán, Lewes House-ban élte 

le. Warren elméletének minden korábbitól eltérő vonása, hogy Platón Lakomájának 

szavaira egy erőteljes férfiasság-ideált alkot, melyet a kereszténység által felmutatott 

feminin értékek ellenében magasztal. „Akiket ez az Erosz ihlet meg, a férfinem felé 

fordulnak, azt szeretik, ami a természettől fogva erőteljesebb és értelmesebb.”30 E sorok 

jelentik Warren számára az ókori görögséggel való identifikálódás vágyának fő 

mozgatórugóját. Warren egész életét a phaidroszi és Lakoma-beli dialógusoknak rendeli 

alá. A platóni eszméket követi a szerelemmel, szépséggel, férfiassággal kapcsolatos 

elgondolásaiban, csak a művészet értékének a meghatározásában nem. A 19. századi 

homoszexuálisokat ért vádakat ignorálva – melyek a nőiességre, „fordult nemre” stb. 

hivatkoztak –, egy hősies, erős férfiasság-ideált mutat fel, melynek gyökere az ókori görög 

                                                           
29

 v.ö.: Guy Cogeval (szerk.): Masculin. L’Homme nu dans l’art de 1800 á nos jours, Musée d’Orsay, 

Flammarion, Paris, 2013 
30

 Platón: A lakoma (181c,d), 958.o. 
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areté fogalomhoz vezet vissza. Warren elmélete, az uranizmus filozófiai szempontú 

dicsérete. Úgy vélem, Edward Perry Warren a tisztán filozófiai alapokon nyugvó uranista 

identitás elméletének a kidolgozója, akinél oly nagy jelentőséggel bír a pauszaniaszi égi és 

földi Erósz elkülönítése, hogy esetében nem is vizsgálható a modern homoszexuális 

identitás kibontakozása. A 21. századi esztétikai, szociológiai, művészeti szakirodalomban 

gyakran találkozhatunk olyan elemzésekkel, melyek a modern, homoszexuális identitás 

gyökereit keresik a 17-18-19. századi szerzők esetében. Úgy vélem, Warren esetében ez 

nem járható út, mint ahogy Santayanánál sem. Annamarie Jagose, 2003-ban megjelent 

könyvében rámutatott, hogy az elméletírók túlnyomó többsége „határozottan 

megkülönbözteti egymástól a homoszexuális viselkedést, amely mindenütt előfordul, és a 

homoszexuális identitást, amely meghatározott történelmi körülmények között jön létre”.
31

 

Jeffrey Weeks szerint: 

 

„A szexuális identitások kialakulásához összetett társadalmi és politikai feltételekre van szükség annak 

érdekében, hogy létrejöhessen egy közösségi tapasztalat, s a kollektív erőfeszítés akarása. Ehhez, úgy tűnik, 

öt feltétel kell: hogy nagyon sokan legyenek ugyanabban a helyzetben; hogy földrajzilag egy területre 

koncentrálódjanak; hogy legyen mivel szembeszállniuk; váratlan társadalmi események vagy változások; és 

megfelelő intellektuális vezetés, közérthető célokkal.”
32

 

 

Warren számára nem volt elég, hogy boldog párkapcsolatban éljen – műveiben nem is 

foglalkozik a korabeli ellehetetlenítő brit törvényekkel. Mintha időn és téren kívül állna. 

Minden idegszálával az ókoriakra koncentrált, a szeretők viszonyát nem tudta nagyra 

értékelni a pederasztikus kapcsolatok lényegének tekinthető nevelő funkció nélkül. Mivel 

Warren tökéletesen ismerte az ókori szokásokat, elemzésemben kitértem a legfontosabb 

„görög szerelem”-mel kapcsolatos tényekre és 19-20. századi irodalmi utóéletükre. Warren 

egyik nagy álma egy önálló, művészetre és filozófiára alapozó iskola létrehozása volt, 

melyet oxfordi élményei motiváltak. Úgy vélem, Warren elméletének megalkotásában 

kulcsszerepet játszott az oxfordi oktatási tradíció ismerete és tisztelete, ezért összefüggést 

feltételeztem az egyetemi tutoriális rendszer és az antik szerzők olvasásának kedveltté 

válása között a „görög szerelem” iránt fogékony ifjak körében. A Traktáriánus Mozgalom 

bizalmasságra épülő tutoriális módszeréből a 19. század végére kifejlődött, vallástól 

elszakadó, de még mindig a férfi összetartásra alapozó módszer alapvetően hozzájárult a 

korabeli maszkulin öntudat megerősödéséhez. Mivel Warren fő tevékenysége az írás 

                                                           
31

 Annamarie Jagose: Bevezetés a queer-elméletbe, 25.o., Új Mandátum Könyvkiadó, Budapest, 2003 
32

 i.m.: 41.o. 
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mellett a műgyűjtés volt, az ún. hellén eszme segítségével összekapcsolta a winckelmanni 

hagyományokra visszavezethető rajongó műértelmezést és a görögség testkultuszát.  

 Edward Perry Warren életművéről még soha nem készült olyan átfogó elemzés, 

mely részletekbe menően tárgyalta volna a Defence állításai, a versek és a görög 

szobrászathoz kapcsolható esztétikai elméletek összefüggéseit. Az amerikai szakirodalom 

mostohán bánt Warren hagyatékával. A pederasztia témáját érintő művei az amerikai 

digitális könyvtárakban hozzáférhetetlenek. Kis példányszámban, álnéven, 

magánkiadásban jelentek meg, ezért az eredeti példányok fellelhetetlenek. Hosszú évek 

után, 2013-ban a Bodleian Library digitális adatbázisában sikerült rálelnem a három kötet 

teljes szövegére, mellyel értékes primer irodalomra tettem szert az égi Erósz dicséretének 

témakörében. Warrennel három életrajz foglalkozott összesen az elmúlt évtizedekben. 

Burdett & Goddard
33

 Edward Perry Warren. The Biography of a Connoisseur című 

munkája – mely a világ egyik legrosszabb életrajzaként van nyilvántartva, a szerkesztettség 

hiánya és a szabad forráskezelése miatt –, Martin Green The Mount Vernon Street 

Warrens
34

 című írása, mely a bostoni kulturális miliőbe ágyazza a Warren család 

történetét, és David Sox Bachelors of Art
35

 című kötete, mely leginkább Warren 

tanítványaira koncentrál. A Warrennel kapcsolatos vizsgálódások történetében 

meghatározó lesz a Matthew Michael Kaylor nevéhez kötődő – a csehországi Masaryk 

Egyetemen végzett – kutatások eredményeként megszülető Defence-újrakiadás, melyről 

eddig még csak néhány internetes megjegyzés árulkodik. Úgy vélem, Edward Perry 

Warren életművén keresztül teljesen új szemszögből vizsgálható a 19. századi angol 

nyelvű Platón-recepció és a winckelmanni esztétika 19. századi brit és amerikai művészeti- 

és esztétikai gondolkodásra gyakorolt hatása. 

 George Santayana, Fred Holland Day és Edward Perry Warren életrajzából 

kronológiai áttekintés olvasható az VI. fejezetben. 

 A filozófiai szakirodalmak első fordításai megkívánták, hogy időnként feltüntessem 

– a magyar szakirodalomba még be nem ágyazódott fogalmak angol megfelelőjét. 

                                                           
33

 A két szerző még személyesen ismerte Warrent, és feltehetően maga az életrajz ötlete is Warrentől 

származott. Burdett halála után azonban Goddard egészen más stílusban folytatta a könyvet, melyben 

egyébként is különböző szerzők visszaemlékezései és Warren emlékiratai is beékelődtek a fejezetek közé. 

Minden esetlensége ellenére e könyv mégis értékes forrásanyagnak számít. lásd: Osbert Burdett & E. H. 

Goddard: Edward Perry Warren. The Biography of a Connoisseur, 333.o., Christophers, 22 Berners Street, 

W. I., London, 1941 
34

 Martin Green: The Mount Vernon Street Warrens. A Boston Story 1860-1910, xv.o., Charles Scribner’s and 

Sons, New York, 1989 
35

 David Sox: Bachelors of Art. Edward Perry Warren & The Lewes House Brotherhood, 83.o., Fourth 

Estate, London, 1991 
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Bizonyos nevek, fogalmak eltérő írásmódjának oka, hogy a már meglévő magyar 

fordítások idézésekor meghagytam a fordító által javasolt írásmódokat. A címben szereplő 

Erósz nevének írásmódjával és a szó eredetével kapcsolatban Kenneth James Dover 

állításaira és könyvének magyar fordítójára hagyatkoztam.
36

 

 

 

  

                                                           
36

 Dover összegyűjtötte az „erosz-szócsalád” legkorábbi szavait a görögben: 

1) „erosz (rövid o-val)”: Homérosznál, az Iliászban, „vágyat” jelent nőre, ételre, italra 

2) „Az erannosz, erateinosz, eratosz, eroeisz melléknevek”, „csodálatos”, „vonzó” emberekre, helyekre, 

tárgyakra, tevékenységekre; 

3) Kr. e. 7. századtól: eran – (eraszthai) ige,  „vágyni (vkire vagy vmire)”, „szeretni (vkit)”; elbeszélő 

múltban: eraszthénai, „elkezdett vágyat érezni (vki vagy vmi után)”; „A klasszikus és hellénisztikus korban 

ezen szócsoport konnotációi olyan gyakorisággal szexuálisak, amelynek alapján feltehetjük, hogy az egyéb 

használatokat is szexuális metaforáknak tekinthetjük. Erósz isten, akit a képzőművészetekben fiatal, szárnyas 

férfiként ábrázolnak, annak az erőnek a megszemélyesítése, amely – akár akarjuk, akár nem – , szerelmet 

ébreszt bennünk más személyek iránt.” v.ö.: Kenneth James Dover: Görög Homoszexualitás, 60-61.o., ford.: 

Dupcsik Csaba, Osiris Kiadó, Budapest, 2001 
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II. George Santayana kísérlete egy esztétikai ontológia 

megalapozására 

 

„Jobb dolog érzékelni a szépséget, mint megérteni, hogyan válik érzékelhetővé. Imaginációval és ízléssel 

rendelkezni, a legjobbat szeretni, a természet szemlélésétől az eszményiben való hitig jutni – mindez több, 

sokkal több, mint amit bármely tudomány ígérhet. A költők és a filozófusok, akik kifejezésre juttatják ezt az 

esztétikai tapasztalatot és minket is ugyanerre sarkallnak a saját példájuk által, nagyobb szolgálatot tesznek 

az emberiségnek és több tiszteletet érdemelnek, mint a történelmi igazságok felfedezései.” 

(George Santayana)
37

 

 

 

„Fejleszd az imaginációd, szeresd és formáld vég nélkül, de ne hagyd, hogy megcsaljon. Élvezd és utazd be a 

világot, ismerd meg az ösvényeit, de ne hagyd, hogy visszatartson! […] Akkor szenveded el a legkevesebb 

sérelmet és éred el a legnagyobb megelégedettséget, ha a javak terhétől mentesülve szabadon élsz az eszmék 

között.  Az emberek és minden más dolog távol tartásának egyetlen tiszta módja, ha csak gondolatban 

birtoklod őket – fizikai birtoklásuk teher és csapda.” 

(George Santayana)
38

 

 

 

Mikor Whiteheadet megkérdezték, hogy ki lesz a legolvasottabb filozófus a kortársai közül 

a jövőben, azt felelte, hogy George Santayana.
39

 Ma már sokakat meglep ez a kijelentés, a 

huszadik század első felében azonban Santayana írói pályája magasra ívelt. Önéletrajza, a 

Persons and Places (1944), és egyetlen regénye, a The Last Puritan (1936) bestseller lett, 

utóbbit Pulitzer-díjra is jelölték, három kötetes teljes önéletírását pedig a korszak 

legmeghatározóbb irodalmi műveivel hasonlították össze. Életműve rendkívül sokszínű, 

érdeklődése szertágazó. Newton P. Stallknecht szerint Santayana filozófusi munkája során 

kifejtett elméleteit nem jellemzi radikális eredetiség. Az amerikai filozófia akadémiai 

történetében kisebb figyelmet kapott, és szerényebb pozíciót foglal el, mint kortársai, 

William James, C. S. Pierce, vagy John Dewey. De ha Santayana egész munkásságát, 

széles látókörű gondolkodását és az általa alkalmazott irodalmi műfajok sokaságát 

tekintjük, akkor oly gazdag adománnyal találjuk szembe magunkat, mint századunk 

egyetlen gondolkodójánál sem. Stallknecht, korának „legnagyszerűbb humanistája”-ként 

                                                           
37

 George Santayana: The Sense of Beauty, Being the Outline of Aesthetic Theory, 8-9.o. 
38

 George Santayana: My host the world, 13.o., Charles Scribner’s and Sons, New York, 1953 
39

 Irving Singer: George Santayana Literary Philosopher, 7.o., Yale University Press, New Haven & 

London, 2000  
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gondol Santayanára,
40

 akit ellentmondásos naturalizmusa mellett – a kortársak morális 

szemléletének elutasítása, valamint a nyugati civilizáció kritikája jellemezte, mely a görög 

és keresztény etika összebékítésére irányult. Kiállt az önmegvalósítás eszméje valamint az 

egyén tehetségének a támogatása mellett. „Valójában, bármihez nyúlt, azt filozófiává 

alakította” – írta Stallknecht.
41

 Az írás iránti elköteleződése része lett önmegváltása 

megvalósításának. Thomas Alexander szerint nem fogadhatjuk el azt a kritikát, mely rossz, 

vagy irodalmár filozófusnak bélyegzi Santayanát, amiért letért a professzionális akadémiai 

filozofálás útjáról. Pontosan tudta, hogy mit akar. Amint tehette, 1912-ben, feladta a 

karrierjét és az addigi életét, hogy a „spiritual life”-ot választhassa, ahogy ő nevezte.
42

 

Személyiségének legmeghatározóbb vonása, korlátozhatatlan szabadságvágya – ez 

motiválta utazásait és ez irányította személyes kapcsolatait. Egész életét a filozófiának, 

költészet- és művészet élvezetének szentelve képes volt megőrizni szellemi szabadságát. 

Önteremtő, autonóm értelmiségi lét képviselőjét tisztelhetjük benne, akár Rorty-i 

értelemben.  

Ebben a fejezetben Santayanát a mai, esztétikai életvitelt és önművelést hirdető 

filozófiai gondolatok előfutáraként és az ókori, a lélek gondozásával foglalkozó tanítások 

örököseként mutatom be, aki egész életét a szépségben való gyönyörködésnek, korai 

munkáit pedig az eszményi tökéletesség kutatásának szentelte. Ez a valamikor széles 

körben olvasott szerző sokak számára ma már csak egy régi vágású, konzervatív író, akit 

jobb híján irodalmár filozófusnak, vagy filozofikus költőnek neveznek. Messze az 

akadémiai köröktől, a bostoni bohém közösségekhez kötődve, nem egyetlen művel, hanem 

életével és esztétikai problémákat érintő műveivel, valamint verseivel és regényével 

létrehozott egy boldogságra és tökéletességre törekvő kontemplatív életfilozófiát, melynek 

előterében az imaginációval és kreativitással segített érzéki észlelés áll. Kísérletet teszek 

annak bizonyítására, hogy Santayana – Matthew Arnold-i, Walter Pater-i és antik 

örökségével – sokkal közelebb áll az ízlés posztmodern etikájához, mint bármely kortársa. 

Richard Shusterman szerint az ízlés posztmodern etikája megkísérli eggyé olvasztani az 

esztétikai és az erkölcsi szférát, „azáltal, hogy gyanakvással tekint filozófiai elkülönítésük 

hosszú tradíciójára”.
43

 Pontosan ezt láthatjuk majd Santayana esetében is.  Biztos vagyok 

                                                           
40

 Newton P. Stallknecht: George Santayana, 6.o., University of Minnesota Press, Minneapolis, 1971 
41

 i.m.: 13.o. 
42

 Thomas Alexander: Santayana’s Sage: The Disciplines of Aesthetic Enlightenment, 329.o., In.: 

Transactions of the Charles S. Peirce Society, March 1, 1997 
43

 Richard Shusterman: Pragmatista esztétika. A szépség megélése és a művészet újragondolása, 432.o., 

ford.: Kollár József, Kalligram, Pozsony, 2003; A lét esztétizálásának kérdései időnként feltűnnek egy-egy 

kortárs tanulmányban, melyek némelyike új kutatási irányvonalak kijelölésére is kísérletet tesz. Ezek közé 
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benne, hogy Santayana életműve kihagyhatatlan a pragmatista esztétika történetéből, mint 

ahogy az esztétikai életvitelről szóló gondolkodás történetében is helyet kell kapnia. A 

szépség kereséséről szóló írásai nem elszigetelt elméleti munkák, hanem életének, titkolt 

gondolatainak és motivációinak költőien megkomponált önkifejeződései. Szenzitív 

esztétikai megismerésével egy különleges életformát alakított ki. Esztéticizmusa radikális 

aszketizmussal elegyített, mely a vágy mindent átható jelenléte nélkül definiálhatatlan.  

 

 

1. Esztétika versus egy esztétikai lét tana 

 

 Santayana számára a filozófia feladata egy olyan erkölcsi álláspont kidolgozása, 

melynek középpontjában a világhoz való viszonyunk áll. Erkölcs- és 

társadalomfilozófiájának egyik alaptétele pedig az, hogy a világhoz való 

legintellektuálisabb viszony, az esztétikai. Santayana a morális és az esztétikai értékeket 

egyként kezeli. Nem tart lehetségesnek egy, a morális problémáktól függetlenített 

esztétikát, sőt, a művészeti alkotótevékenységet és a művészet élvezetét is a morális 

szférába tartozó témaként tárgyalja. A harmónia – mondja, melyet esztétikai princípiumnak 

szokás nevezni, az egészség princípiuma is, ahogy az igazságé és a boldogságé is. A 

művészet és a filozófia Santayana jó életről szóló filozófiájának két meghatározó 

alkotóeleme.
44

 Mikor 1988-ban megjelent Santayana műveinek kritikai kiadása, Arthur C. 

Danto a neves amerikai művészetteoretikus azt írta az előszóban, hogy Santayana lehozta a 

                                                                                                                                                                                
sorolható a 2003-ban megjelent Pragmatista esztétika című könyv is, Richard Shustermantól. A Temple 

University filozófiaprofesszora, a párizsi Collége International de Philosophie programigazgatója, A 

posztmodern etika és az élet művészete című fejezetet az etika esztétizálásának szentelte, mondván: „az 

esztétikai megfontolásoknak alapvetőnek, sőt talán a legfontosabbnak kellene lenniük abban a tekintetben, 

hogy miként irányítjuk és alakítjuk az életünket, és hogyan tudjuk megállapítani, milyen a jó élet.”
 
 (431.o.) 

Az etika esztétizálását „posztmodern korunk domináns tendenciájának” tekinti. Néhány Foucault-ra és 

Nietzshére tett utalás után kijelenti, hogy őt elsősorban „korunk angolszász filozófiája”, s elsősorban Rorty 

érdekli, az „esztétikai élet”-tel és a „személyes tökéletesedés”-sel kapcsolatban. Ennek megfelelően a 

következő oldalakon bemutatja Rorty erre a témára vonatkozó gondolatait, az Esetlegesség, irónia és 

szolidaritás, valamint a Heideggerről és másokról című Rorty-műveken keresztül. Shusterman állítása szerint 

Rorty mindent egybevetve „nagyon szegényes képet rajzol” arról, hogy „mi kell az önteremtéshez és az 

esztétikailag kielégítő élethez.”
 
(451.o.) Éppen ezért pár gondolat erejéig megemlíti az esztétikai életvitel 

„másik két formájának”, a szépség élvezetének szentelt életet – ami számára elsősorban a Bloomsbury-

körhöz köthető – és Oscar Wilde szépségelméletét. Felmerülhet azonban a kérdés, hogy az esztétikai életvitel 

témakörében nincs-e közelebbi rokona Rorty filozófiájának, nincs-e előzménye az amerikai 

filozófiatörténetben? Mivel Shustermant ezzel a témával kapcsolatban „korunk angolszász filozófiája” 

érdekli elsősorban, nem vizsgálja a 19-20. század fordulójának amerikai eszmetörténetét, melyben meglepő 

módon már feltűntek olyan „magánjellegű filozófiák”, mint például George Santayana érzéki észlelést 

előtérbe helyező, szemlélődő életfilozófiája, mely egy olyan életforma (way of life) kidolgozására 

koncentrált, mely az észen alapul és az imagináció valamint a kreativitás segítségével, boldogsághoz 

vezethet.   
44

 Willard E. Arnett: Santayana and the Sense of Beauty, viii.o., Indiana University Press, 1957 
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szépséget a földre, azzal, hogy a tudomány számára érdekes területként kezelte, központi 

szerepet tulajdonítva neki az emberi viselkedésben. Danto az érzelmek kiemelése és a 

szépség naturalizálása miatt magasztalta a The Sense of Beauty-t, s hozzátette, hogy ez a 

naturalista megközelítésmód igazán az 1905-ös Reason in Art című írásban bontakozott 

ki.
45

 Santayana szépségfelfogása azonban nem értelmezhető pusztán egy naturalista 

megközelítésmód kísérleteként. Ha párhuzamosan kezdjük el olvasni az életmű különböző 

műfajú műveit, rájövünk, hogy vannak bizonyos gondolatok és motivációk, melyek 

rendszeresen feltűnnek, vagy legalábbis feltételezhetők a sorok mögött. El kell fogadnunk 

Danto naturalizmussal kapcsolatos megjegyzéseit, hisz Santayana valóban naturalista 

módon közelíti meg a szépérzékre és a szépségre vonatkozó elemzéseket. Mindezek 

mellett azonban jelen van egy mindenhova betüremkedő platonista attitűd, mely egy, a 

szépség – vagy inkább Erósz – által kormányzott, felfelé törekvő lét megélését segíti egy 

olyan filozófiával, melyben a vallás, a költészet és a szerelem, melyek között az 

imagináció a kapocs, egyetlen célt szolgálnak, a boldog élet elérését.  

 A jó élet leírására művészi és esztétikai terminusokat használ. A jó élet 

műalkotásnak, megvalósult tökéletességnek tekinthető, amennyiben rendezett és 

harmonikus egész, és örömet okoz minden olyan szabad szellemnek, mely a teljességgel és 

harmóniával szimpatizál. A jó élet látomásként, lehetőségként öncél is, amennyiben 

esztétikailag megörvendeztet. Az eszményi víziója az életben való megvalósulásának 

lehetőségétől függetlenül is élvezetes. Santayana annak az antik görög hagyománynak a 

folytatója, mely a jó élet gyakorlásának művészetét és a róla szóló elmélkedést 

összetartozókként kezeli.
46

  

 Bár Santayana – ahogy William James is – elutasít egy esztétikának nevezhető 

területet a filozófián belül, egész filozófiája az emberi létezés esztétikai ontológiája felé 

mutat – állítja Thomas Alexander, aki szerint a bölcsesség tudománya Santayana számára 

valami olyasmi, melyben  morális megfontolásainkra nagy hatást gyakorol a koncentrált 

esztétikai érzékelés –, vagy ahogy Santayana a későbbiekben nevezni fogja, az „intuíció”.
47   

„...nem fogadok el egy esztétikának nevezhető, elkülöníthető dolgot a filozófián belül;  a művészetfilozófia, 

mint elnevezés pedig, ahogy a történetfilozófia is, számomra csak felesleges szószaporításnak tűnik. A 

művészet gyakorlati oldalához a kézügyesség és a szakmai tradíció köthető, míg a kontemplatív oldalon áll a 

lényeg tiszta intuíciója, azzal az elmaradhatatlan intellektuális vagy fényűző (luxurious) örömmel/gyönyörrel, 
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mely a tiszta intuíció velejárója. Nem tudok éles határt húzni az akadémiai programok számára a morális és 

esztétikai értékek közé: a szépség, mint jóság, egy a morális jóval; az alkotóművészet és a művészet élvezete 

pedig – ahogy minden gyakorlat és élvezet –, a morális szférába esik [...].”
48

  

 

Santayana úgy véli, hogy a szépség birodalma tudományosan nem elkülöníthető terület. 

Szublimált tapasztalatok tere – ahogy a vallás is –, különböző tudományterületek által 

keresztezve, de teljesen egyik által sem lefedve. Megoldhatatlannak minősíti azokat a 

kérdéseket, melyek azt firtatják, hogy az esztétika a pszichológia részének tekinthető-e, 

vagy inkább egy különálló filozófiai diszciplína. Egyik álláspontot sem tudja elfogadni.
49

 

Úgy véli, hogy bár a pszichológia egy része esztétikai témákkal foglalkozik, nem tudja 

teljes mértékben feldolgozni őket: „Egy különálló és teljes esztétikatudomány – naturalista 

vagy idealista – pusztán egy árnykép a barlang falán, vagy skolasztikus kiméra” – 

mondja.
50

 Santayana egy 1904-es rövid írásában (What is Aesthetics?) adományként 

jellemzi az esztétikai érzékenységet és a művészi ihletet is, melyek jól elkülöníthetők 

egymástól és más emberi képességektől is, mégsem büszkélkedhet senki olyan 

érdeklődéssel, mely minden mástól függetlenül alakul ki, mert ez felérne az „önként vállalt 

bolondság büszkeségével”. Az esztétikai szféra megvetésével járna, ha megpróbálnánk a 

többi érdeklődéstől elkülönülten vizsgálni az esztétikai érdeklődést.
51

 John McCormick 

kitűnő Santayana-életrajzában azt állította, hogy  

 

„Santayana nem úgy gondolt az esztétikára, mint a filozófia elfajult unokatestvérére, hanem mint minden 

emberi tevékenység és hit központi elemére, mely magában a természetben gyökerezik.”
52

  

 

Ha a szépség lényegének magyarázatához speciális tudományként rendeljük hozzá az 

esztétikát, szembekerülünk az ókori felfogással. A szép dialektikája a Phaidroszban és a 

Lakomában „ontológiai és nem esztétikai”. Ernesto Grassi Xenophón műveiből kiindulva 

demonstrálta, hogy Xenophónnál és Platónnál a szépet „semmilyen esztétikai jelentőség 

sem illeti meg, mivel átfogja az egész emberi egzisztenciát.”
53

 A szépség egy magasabb 

rendre utaló megnyilvánulás, melynek éppen az ismeretlen, isteni kiválóság legyintése adja 
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meg az ellenállhatatlan varázst. Egy szép arc vagy test által elragadtatott lélek 

visszaemlékezik a szép ragyogására, mikor még a magánvaló létezőt szemlélte. 

Elragadtatása szerelemhez és barátsághoz vezet, „a szerelem képezi az érzékiből az 

etikaiba, vagyis egy magasabb valóságba való átmenetet.” A szerelem a szépre irányul, „a 

cél pedig, melyet a szerelem a testtel és a szellemmel történő megtermékenyülés során 

maga elé állít, a halhatatlanság.”
54

 A lét fokozatain való feljebbjutás, egy látszatvilágból a 

valós lét felé vezető létrán való felkapaszkodás. A szép az isteni terület felé vezet. Grassi 

az ókori és a reneszánsz szépségfelfogás szembeállításakor rámutatott, hogy a reneszánsz 

teóriában a szépség áthelyeződött a művészet területére, egyben a művészet céljává vált, 

létrehozása pedig a művészek segítségével valósul meg:  

 

„A szép esztétikai felfogásából végül az következik, […] hogy a széppel, mint egy művészi teljesítmény 

eredményével mindig szemben állunk, mint >nézők<; a mű látványosságként áll előttünk.”
55

  

 

Santayana múzeumellenessége is levezethető az ókori szépségfilozófiából, hisz a múzeum 

eloldja a műalkotást a hozzá tartozó tértől és időtől. Nézőként nem tapasztalhatjuk az 

eredetileg hozzátartozó szférát. Santayana a Marginal Notesban amellett foglalt állást, 

hogy egy humanizált társadalomban a ruhák, a beszéd, a modor, sőt még a kormány is 

önmagában örömöt és ösztönzést hordozó műalkotás. Sajnálattal konstatálta, hogy az 

amerikaiak véleménye szerint a műalkotások helye a múzeumokban van:  

 

„De a múzeumok mauzóleumok, a halott művészet őrzői, ahol csak a művészek szellemei röpködnek. A 

halhatatlan művek létrehozásával azonosított művészkép is csak arra jó, hogy a művészet idegenné váljon, 

modorosságra és sterilitásra ítéltessen.”
56

  

 

A cikk, melyben Santayana több dolgot is számon kért az amerikai társadalmon, a Dial 

1922. júniusi számában jelent meg. Sokkolta a lap munkatársait és az olvasókat, ingerült 

hangvételűnek és mogorvának érezték.
57

  Kicsit több, mint egy évtizeddel később, John 
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Dewey szinte azonos gondolatokkal tört utat egy új esztétika számára. Richard Shusterman 

szerint: 

 

„Dewey esztétikai naturalizmusa, amelynek célja, hogy „helyreállítsa az esztétikai tapasztalatnak és az élet 

normál folyamatainak kontinuitását, annak a törekvésnek a része, hogy megtörje „a szépművészet 

elkülönítésének” fojtogató uralmát, az esztétikának azt a régi és intézményesen bebetonozott filozófiai 

ideológiáját, ami élesen megkülönbözteti a művészetet a valós élettől, és „egy különálló tartományba” 

száműzi: a múzeumba, a színházba és a hangversenyterembe.”
58

  

 

Santayana már 1896-ban azzal indította a The Sense of Beauty Bevezetését, hogy  

 

„az esztétikai érzék az emberek minden választásában jelen van, ez határozza meg lakóhelyük és ruháik 

kiválasztását is. Kell, hogy legyen a természetünkben valami nagyon radikális tendencia a szépség 

megfigyelésére és értékelésére. [...] Az, hogy az esztétikai elmélet olyan kevés figyelmet kap a világtól, az 

nem a lényegtelenségének köszönhető, hanem az elmélkedésre való hajlandóság hiányának és az ezzel 

elérhető siker mennyiségének.”
59

  

 

 

1.1 A szépérzékre vonatkozó tudásunk Santayana olvasatában 

 

 A The Sense of Beauty az amerikai esztétikatörténet egyik első, s újdonságából 

fakadóan is meghatározó, esztétikai témákkal foglalkozó kötete. A mű igazi jelentősége 

akkor mutatkozik meg, ha összevetjük Santayana két évvel korábban megjelent 

verseskötetével és a későbbiekben kiadott esztétikai és művészeti témájú munkáival. A 

költészet és vallás kapcsolatának részletes kifejtését csak az 1900-as Interpretations of 

Poetry and Religionben valósítja meg, ahogy az imagináció fogalma is csak ebben a 

kötetben tisztul le. A The Sense of Beauty valójában egy kirándulás a pszichológia 

területére, az emberi tapasztalás egy típusának a jellemzésére tett próbálkozás. De azt is 

mondhatnánk, hogy az esztétika pszichológiában gyökerező alapjának a magyarázatára tett 

kísérlet. Nem esztétikai főműnek készült, hanem inkább az 1892 és 95 között megtartott 

esztétikatörténetről szóló egyetemi előadásain elhangzott gondolatok összefogására, 
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melyek a naturalista pszichológia inspirációjára alakultak rendszerré.
60

 A mű négy fő 

fejezetének a címei: I. A szépség természete, II. A szépség anyaga, III. Forma, és IV. 

Kifejezés.
61

 Santayana nem akar rövid definíciót adni a szépségről, inkább arra törekszik, 

hogy rájöjjön, miért, mikor és hogyan tűnik fel a szépség, milyen feltételek mellett 

tekinthető egy dolog szépnek és természetünk mely alkotóelemei tesznek bennünket 

érzékennyé a szépség iránt, mi a kapcsolat a tárgy felépítése, valamint a rá vonatkozó 

fogékonyságunk intenzitása között. „Kevesebbel nem definiálható a szépség és nem 

érthetjük meg, hogy mi is az az esztétikai „megítélés” (appreciation)” – mondja. Ebben az 

értelemben a szépség definiálása adja a könyv egész anyagát.
62

  

 Santayana úgy véli, hogy a szépségről szóló írásokat két csoportba lehet osztani: az 

egyikben a filozófusok saját metafizikai elveik tükrében értelmezik az esztétikai tényeket, 

a másikban pedig a művészek és a kritikusok a filozófia mezejére merészkednek és 

általánosítják az érzékeny megfigyelő megjegyzéseit. Ezért aztán, a téma tárgyalása 

egyszerre direkt és teoretikus módon nagyon ritka, hisz a természet és a morál problémái a 

gondolkodókat vonzzák (reasoners), a szépség kreációjában és leírásában pedig a 

művészek mélyednek el. Mindezeket végiggondolva Santayana szerint látható, hogy az 

esztétikai tapasztalattal kapcsolatos elgondolás, mely e kettő között létezhetne, 

inkoherens.
63

 A Bevezetésben azt állítja, hogy az etika és esztétika három fő elemét 

különböztethetjük meg, és három fő utat, „tárgyunk megközelítéséhez”: az első, az erkölcsi 

és esztétikai adottságok gyakoroltatása és a vélemény kinyilvánítása, mely nem az 

ismeretektől, hanem a személyiségtől, az elragadtatástól, illetve az érzékelés és az 

érzelmek kifinomultságától függ. Esztétikai, vagy morális tevékenység. A második 

módszer a művészet történeti magyarázatában áll, itt, a művészetet az antropológia 

részeként kezelik. Követői megpróbálják feltárni a különböző személyiségjegyeket, 

igazságelméleteket, kritikai-, és művészeti iskolákat, melyhez nagy segítségükre vannak az 

esztétikai írások. A művészetfilozófia tárgya gyakran sokkal csábítóbb, mint az 

ízlésfilozófiáé, különösen azoknak, akiket nem az önmagában való szépség, hanem az 

ember művészi ösztönének különös problémája, és történelemben való 

megnyilvánulásainak sokszínűsége foglalkoztat – állítja Santayana. A harmadik módszert 

pszichológiainak nevezi, mely ellentétben a másik kettővel nem didaktikus és nem 

történeti. Morális és esztétikai ítéletekkel, mint az elme jelenségeivel és a mentális fejlődés 
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eredményeivel foglalkozik. Egy ilyen jellegű sikeres vizsgálódás megmagyarázhatná, hogy 

miért gondolunk bármit is helyesnek vagy gyönyörűnek, rossznak vagy csúnyának; 

feltárhatná az ízlés származását az emberi természetben és lehetővé tenné, hogy 

megkülönböztessük a múlékony vonzalmakat és ideálokat azoktól, melyek azon 

összetevőkből származnak, melyekben mindannyian osztozunk, melyek tartósak és 

egyetemesek.
64

 Santayana leszögezi, hogy a tanulmányt az esztétikai ítélet elemeinek és 

természetének vizsgálatára korlátozza.
65

 Mivel nem veti el teljes mértékben a szépség 

definiálásának lehetőségét, a történelmi elnevezésekhez fordul útbaigazításért:  

 

„A múlt század írói közül sokan Kriticizmusnak nevezték a szépség filozófiáját és a szó még ma is a 

műalkotások észelvű megítélésére (reasoned appreciation) szolgál. Nehezen tudnánk beszélni kriticizmusként 

a természet élvezetéről. A naplemente nem bírálható; érezhető és élvezhető. A „kriticizmusban”, mint 

szóban, túlságosan kihangsúlyozódik az átgondolt vélemény és az irányelvekkel (standardokkal) való 

összehasonlítás.”
66

  

 

Santayana szerint ennek tudható be, hogy a tudomány és a „szakkifejezések kora” egy 

sokkal tudományosabb szót adaptált, az esztétikát, mely az érzékelés vagy az érzékenység 

teóriája:  

  

„Ha a kriticizmus fogalma túl szűknek bizonyul, mivel kizárólag csak a mesterséges ítéleteinkre mutat rá, az 

esztétika túl átfogónak tűnik – magában foglalja az összes örömöt és fájdalmat, ha nem mindjárt minden 

érzékelést. [...] Ha összekapcsoljuk egymással a kriticizmus és az esztétika etimológiai jelentését, a szépség 

teóriájának  két lényeges minőségét fogjuk egyesíteni. A kriticizmusba beletartozik az ítélet, (judgment) 

az esztétikába pedig az észlelés. Hogy közös elvi síkra jussunk, a kritikai  észleléstől vagy az ítéletektől, 

melyek észlelések (percepciók), ki kell szélesítenünk az átgondolt kriticizmusról alkotott fogalmunkat, azért, 

hogy belevegyük azokat az értékítéleteket, melyek ösztönösek és azonnaliak, s hogy beletartozhassanak az 

örömök és fájdalmak; ugyanakkor szűkítenünk kell az esztétikáról alkotott fogalmunkat, azért, hogy 

kizárhassuk mindazokat a percepciókat, melyek megítélések  (appreciations) és a tárgyukban nem találnak 

értéket. Így elérhetjük a kritikai vagy elismerő észlelés/percepció területét, mely alatt nagyjából azt értjük, 

amivel foglalkozunk. S hogy megtartsuk az „esztétika” fogalmát, ami nem általánosan elterjedt, mondhatjuk, 

hogy az esztétika az értékek észlelésével foglalkozik. Legelőször tehát az érték jelentését és feltételeit kell 

megfontolnunk.” 
67
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a) A morális és esztétikai értékek  

 

 A The Sense of Beauty első fejezetének harmadik paragrafusától az esztétikai és a 

morális értékek kerülnek nagyító alá: 

 

„Az esztétikai és morális ítéletek, a szépség és a jóság szférája közti kapcsolat szoros, de fontos a 

megkülönböztetésük. A megkülönböztetés egyik eleme, hogy míg az  esztétikai ítéletek főleg pozitívak, a jó 

percepciói, addig a morális ítéletek alapvetően negatívak, a rossz percepciói. A megkülönböztetés másik 

eleme, hogy a szépség percepciójában az ítéleteink szükségszerűen belsők (intrinzikusak), és a pillanatnyi 

tapasztalat jellegén alapulnak, és soha nem a tárgy lehetséges hasznosságának az  ideáján. A morális 

értékekkel kapcsolatos ítéletek, éppen ellenkezőleg, valami távolabbi, hasznos célt szolgálnak.”
68

 

 

Az erkölcsi és esztétikai értékek közti különbséget a munka és a játék fogalmának 

szokásos szétválasztásával illusztrálja, mely egyben erőteljes kritika is lesz az általánosan 

elterjedt nézettel szemben. Úgy véli, hogy ha a munkát és a játékot – objektív módszerrel – 

hasznos és haszontalan tevékenységként különítjük el, „játéknak hívhatunk minden 

haszontalan tevékenységet, gyakorlatot, melyek fiziológiai impulzusokból származnak, 

felszabadítják mindazokat az energiákat, melyeket az élet szükségletei nem hívtak elő”.
69

 

Ezek alapján munkának tekintünk  minden olyan tevékenységet, mely szükséges és 

hasznos az élethez. Ebben az esetben a munka dicsérő, a játék pedig becsmérlő terminussá 

válik – mondja. Így, a játék, a komolytalanság jelzőjét is megszerzi, mert a gyermekkorhoz 

tartozik, mikor a test és a lélek még nem eléggé kész arra, hogy a környezetével 

együttműködjön. De egy ilyen gondolatmenet szerint abba is bele kellene nyugodnunk, 

hogy a játék felnőttkorban nem helyénvaló, idős  korban pedig egyenesen szánalmas, 

mert az emberi természet visszafejlődésére utal.  Mindazokban, akik ebben az értelemben 

használják a játék fogalmát, ellenérzés fog kialakulni, a társadalmi örömök – a művészet és 

a vallás – játék fogalma alá való sorolásával – állítja Santayana, ezért a következőket 

javasolja:  

„Többé nem gondolhatunk munkának mindent, ami hasznos, hanem csak azt, amit a szükség ösztönzésére 

végzünk. Játéknak ezentúl nem az eredménytelen dolgokat, hanem a spontán módon és önmagukért 

végzetteket fogjuk hívni, akár van későbbi hasznuk, akár nincs. Így a játék lesz a leghasznosabb 

elfoglaltságunk.”
70
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Santayana itt tagadja, hogy a szépség szeretetének vagy a művészetnek lenne valami 

haszna – éppen azt emeli ki, hogy bár az emberek többsége gyerekségnek vagy 

szánalmasnak tartja, ennek kellene az egyik legfontosabb elfoglaltságunknak lennie. A 

szépség értékelése által szabadulhatunk ki a gonosz árnyékvilágból és a félelmek 

szolgaságából. Kihangsúlyozza, hogy a szépség nem függhet a haszontól. A gyakorlati 

előny megvetésével, és az imagináció által konstituálódik.
71

 Az elemzett paragrafus 

olvasása során felmerülhetnek bennünk a filozófiatörténet híres játékelméletei, bár 

konkrétan egyikre sincs a műben utalás. A köznapi tevékenységekben fel nem használt 

erőfelesleg levezetésének elmélete már Spencernél is megtalálható, aki Schiller téziseire 

támaszkodott. Spencer szerint  

 

„a játék és az esztétikai tevékenység közös vonása, hogy egyik sem áll semmilyen direkt módon az 

életfenntartás szolgálatában. Minél jobban felszabadul egy érzék az élet közvetlen szolgálata alól, annál 

magasabb esztétikai értéket nyer.”
72

  

 

A művészetet a játék egyik sajátos fajtájának tekintő játékelméletek közül talán Schilleré a 

legismertebb, akinél a játékösztön a művészet alapja, mely belsőleg szabaddá képes tenni 

az embert. Amíg ugyanis az ember egy műalkotást élvez, nem nehezedik rá az élet terhe. 

Ha azonban az ember ezt a belső szabadságot tartósan fenn akarja tartani, magának is 

műalkotássá kell formálnia magát. Mindehhez azonban tudnunk kell, hogy Schiller a 

játékösztönt az ún. esztétikai embernek tulajdonítja, akit a természeti ember és az ész-

ember között képzelt el. Ernst Cassirer a játékelméletek vizsgálatakor arra hívta fel a 

figyelmet, hogy Schiller, Darwin és Spencer nézetei alapvető tendenciájuk szerint 

„nemcsak hogy különböznek egymástól, hanem egyenesen összeférhetetlenek is.”   

 

„Schilleré egy transzcendentális, idealista teória; Darwiné és Spenceré viszont evolucionista alapvetésű, 

naturalista. Darwin és Spencer a szépségre általános természeti jelenségként tekintenek, míg Schiller a 

szabadság világával hozza összefüggésbe. [...] A játékelmélet összes naturalista variációjában az állati 

játékösztön kifejeződéseit az emberével párhuzamosan figyelték meg. Schiller ezt soha nem fogadta volna el. 

Számára a játék nem egy általános organikus tevékenység, hanem olyan, ami kizárólag az emberre 

jellemző.
”73
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„Az ember csak akkor játszik, amikor a szó teljes értelmében ember, és csak akkor egészen ember, amikor 

játszik.”
74

  

  

 Az esztétikai örömökről szólva Santayana kijelenti, hogy „minden öröm 

belső/magáért való és pozitív érték, de az örömök nem mind a szépség percepciói.”
75

:  

 

„Az esztétikai örömnek fizikai feltételei vannak, a szem, a fül, az emlékezet és az agy egyéb fogalomalkotási 

funkciói által.”
76

  

 

Csak a második, A szépség anyagai című részben derül ki, hogy mire is gondol pontosan: 

„A szem, a fül, a képzelet és az emlékezés örömei objektiválódnak a legkönnyebben és 

válnak ideákká”, de Santayana szerint megbocsáthatatlan sietségről árulkodna, ha a 

szépség kizárólagos anyagaiként tekintenénk rájuk, mert testünk olyan gépezet, melyet 

bizonyos életfunkciók tartanak össze. Ezek felelősek az egészségért; olyan energiatöbbletet 

képesek adni, melyből játékra, művészetre és gondolkodásra is futja. Az öröm, amit 

magukba foglalnak, nem kapcsolható tárgyakhoz. Az életfunkciók esztétikai értéke, nagy 

mértékben különbözhet.
77

 Santayana teljes mértékben elveti az objektív szépség-

kritériumokat, mikor kijelenti, hogy teljesen abszurd azt állítani, hogy ami szép valaki 

számára, annak szépnek kell lennie mások számára is. Csak teljesen azonos adottságokkal 

lehetne azonos minőségeket észlelni, ám nincs két ember, akik azonos adottságokkal 

rendelkeznének, s a dolgok sem rendelkezhetnek teljes mértékben azonos értékekkel két 

ember számára:
78

 

 

„Mikor azt mondjuk, hogy másoknak is látniuk kellene azt a szépséget, amit mi látunk,  arra gondolunk, 

hogy azok a szépségek magában a tárgyban vannak, mint a színe, az arányossága vagy a mérete. [...] A szép, 

mint láttuk, érték; független létezőként nem elgondolható. [...] Kizárólag a percepcióban létezhet.” 
79

 

 

Valószínűleg az első rész végén álló tízedik paragrafus miatt sorolják Santayana művét az 

asszociációs elméletek közé, a tizenegyedik paragrafusban foglaltak pedig a hedonista 

esztétika képviselői közé emelték a szerzőt. Az asszociáció és a gyönyör fogalmai nélkül a 

szépségről sem tudnánk beszélni. A külső tárgyak egyszerre több érzékszervünkre hatnak, 
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benyomásaink asszociációkat keltenek. Mivel egy tárgy ismételt megtapasztalása a 

korábbiakhoz hasonló benyomásokat kelt, az asszociációk is eszerint alakulnak. Mindazon 

emlékek és reakciók, melyek egyetlen külső tárgynak köszönhetik a létüket, egyetlen 

perceptummá állnak össze, mely nem azonos azokkal az egyéni tapasztalatokkal, 

melyekből kibontakozott. A perceptum állandó, míg amazok változékonyak. Az így 

létrejött új fogalom valósággá válik, míg alapanyagai csupán látszatok. „Egy adott dolog 

hatására kialakult benyomásainkat, annak tulajdonságaiként kezeljük”
80

 – írja. A 

tizennyolcadik században – mely az asszociációs esztétika első korszakának is nevezhető –

számos olyan mű született, melyek a befogadó hangulatától és az asszociációjától tették 

függővé az esztétikai értéket, s ezzel szubjektivizálták a szépséget. Ehhez az irányzathoz 

sorolható például Hutcheson, de említhetnék Hume-ot, Burke-öt, vagy Smith-t is. A korai 

asszociációs esztétika kihagyhatatlan alakja Joseph Priestley, aki a kellemes vagy 

kellemetlen asszociációk függvényeiként definiálja az esztétikai ítéleteket, de e kor 

szülötte Alexander Gerard is, aki úgy vélte, hogy az asszociáció kapcsolja össze a dolgokat 

és képeket, melyek hangulati tartalmukat átviszik egymásra, s így, az ízlést a képzelet 

befolyásolja. Az asszociációk fontosságát felismerve a szép általános elméletének 

megalkotására tett próbálkozások háttérbe szorultak. Az esztétikatörténeti szakirodalom 

Santayana esztétikáját legtöbbször az asszociációs elméletek közé sorolja, olyan szerzők 

mellett, mint Ziehen, vagy Lotze – akinek az okfejtése nyomán Fechner a kísérleti lélektani 

esztétika egyik fő metódusává tette az asszociációkutatást, és akinek a műveit szerzőnk is 

kitűnően ismerte, hisz Lotze-nak szentelte doktori disszertációját. Lotze gondolatai több 

művében is visszatükröződnek, például a vallás, művészet és tudomány harmonikus 

egységének tanában.
81

  

 Fechner újra uralkodó szerephez juttatta az asszociáció elvét az esztétikában. Az 

asszociációk centrumaként vizsgálta az embert és ötletszerűen példákkal illusztrálta, ahogy 

az asszociáció átalakítja és kiegészíti az érzéki képet. „Kombinatív hatásnak nevezi azt a 

hatást, mely a tárggyal kapcsolatban érzéki benyomásból és a hozzá fűzött képzetekből 

tevődik össze.”
82

 Freud az Önéletrajzában bevallja, hogy „fontos pontokban” Fechner 

eszméire támaszkodott.
83

 Fechner nézete szerint minden olyan benyomás esztétikusnak 

nevezhető, mely közvetlen élvezetet okoz, az esztétikus élmény és a pusztán érzéki élvezet 
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között azonban a „pszichikai totalitás” állapotával tesz különbséget, mely az az állapot, 

amikor a képzelet, az érzelmek és az akarat is egyformán befolyásolják a tudatot, nem csak 

az érzékszerv kellemes vagy kellemetlen benyomásai.
84

  

 Santayana az asszociáció hatalmának elemzése után, az első rész végére érkezik el 

a szépség definíciójához. A szépség pozitív, belső és objektiválódott érték, olyan gyönyör, 

melyet egy dolog minőségének tekintünk:  

 

„Egy érzés, akarati és értékelő természetünk affekciója. Egy tárgy nem lehet szép, ha senkinek sem okoz 

örömet, egy szépség, ami iránt minden ember közömbös,  önmagában ellentmondás.”
85

  

„Ez az öröm vagy gyönyör nem lehet az adott dolog hasznosságának a következménye, hanem csakis a 

hirtelen percepcióé. [...] A szépség valami végső jó, ami szellemünk alapvető igényeit elégíti ki.”
86

 

 

„A szépség, valami elmondhatatlan. [...] a lélek affekciója, az öröm és biztonság tudatával, egy nyilallás, 

álom, tökéletes gyönyör, mely magyarázat nélkül vonja be tárgyát, bár kérdésekre sincs szükség. Az általa 

bearanyozott vízióval önmagát igazolja; [...] tapasztalat; [...] az összes dolog közül a szépség szorul 

legkevésbé magyarázatra.”
87

 

 

Az értékek teóriájának bevezetésénél azt állította, hogy az értékek az alapvető impulzusok 

azonnali és megmagyarázhatatlan reakcióiból, valamint természetünk irracionális részéből 

származnak.
88

 A későbbiekben látni fogjuk, hogy a szépség, mely hozzájárul szellemünk 

alapvető igényeinek kielégítéséhez, összefügg a szerelem képességéhez kapcsolódó „izzó 

vággyal” mely nélkül „a szépség sem manifesztálódhatna.”
89
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b) Az imagináció és az asszociáció szerepének pontosítása 

 

 Santayana szerint nincsenek állandó értékek és ideálok, istenkép vagy bármilyen 

abszolútnak tekinthető igazság, hisz úgy véli, hogy az emberiség számára megélhető új 

tapasztalatok képesek felülírni a korábbi ideálokat. Egyetlen dolgot tart örökérvényűnek: 

az imagináció kreativitását:
90

  

 

„Mint Descartes egy más összefüggésben megjegyezte, az akaratunk végtelen, de az értelmünk véges; a 

dolgokról való elképzeléseinkben szorosan a tapasztalás nyomában járunk s még Tündérország berendezése 

is szomorúan hasonlít a földéhez; de szenvedélyeink rugalmassága határtalan, szeretjük magunkat királynak 

és koldusnak, szentnek és gonosztevőnek, fiatalnak és öregnek, boldognak és boldogtalannak képzelni. Úgy 

tűnik, végtelen fejlődőképesség van mindegyikünkben, melyet az élet körülményei szűk csatornába 

kényszerítettek és szeretjük álmainkban kárpótolni magunkat a ránk erőszakolt korlátozásért.”
91

 

 

Az álmaink többet és érdekesebbet teremtenek, mint a gondolatainkban összeolvasztott 

tapasztalat képei. Santayana szavaival: 

 

„Az imagináció létrehoz és elvonatkoztat, továbbá megjegyez, összekapcsol és töröl, de egyben álmodik 

is.”
92

 

„A természetesség mértéke szubjektív, képzeletünk törvényei határozzák meg s így érthetjük meg, hogyan 

válhat az elme spontán teremtménye megkapóbbá és élőbbé, mint a valóság, vagy a valóság absztrakciója.”
93

  

 

Néha, a költő képzelete által teremtett alakok élőbbek, mint az igaziak; a költött jellemek 

természetesebbek. A képzeletteremtette alakok szépsége nem attól függ, hogy 

hasonlítanak-e a valósághoz, hanem hogy az olvasó képzelőtehetsége mennyire tudja a 

benne foglalt szintézist reprodukálni. Végtelen a költő szívének kincsesbányája, ha fel 

tudja rázni és napfényre tudja hozni kincseit. Nem kell emberek közé járnia mégis nagy 

emberismerő lehet, jellemei egyéniségek lesznek anélkül, hogy a valósághoz tartoznának, 

és szépek is, mert gyönyört okoznak, mint rejtett vágyaink és képességeink megtestesítői – 

írja Santayana.
94

 Vannak bizonyos helyzetek, melyekben az ember könnyen el tudja magát 

képzelni, s már önmagában a gondolat is örömmel tölti el. Santayana természetesnek 
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tekinti például az ember repülési kedvét, szárnyak iránti vonzódását: „a szárnyas ember 

egy olyan forma, melyet általában szépnek tekintünk” – mondja,  

 

„bár előfordulhat, ahogy Michelangelo esetében is, hogy az emberi test valódi alakja iránti 

nagyrabecsülésünk túlságosan szenvedélyes és meghatározó, semhogy megengedje egy ilyen elbűvölő túlzás 

elképzelését.”
95

  

 

Mivel Michelangelóról egyetlen további megjegyzés sem olvasható ebben a részben, 

meglepő egy ilyen példában való említése. Az ellenreformáció idejének képvitáiból 

tudhatjuk, hogy Michelangelo Sixtus-kápolnában található Utolsó ítélete ellen az egyik 

kifogás éppen az angyalok szárnyak nélküli ábrázolása miatt fogalmazódott meg. 

Feltételezhetjük, hogy e tényeket Santayana is ismerte. Az angyalábrázolások iránti 

vonzalma tagadhatatlan, mióta nyilvánosságra kerültek volt diákjainak az előadásokon 

készült jegyzetei. 1893-ban Santayana arról értesült, hogy korábbi hallgatója, Horatius 

Bonar Hastings oly részletes és alapos jegyzeteket készített az esztétikáról tartott kurzusán 

– Aesthetics, Philosophy 8 című –, melyek alapján rekonstruálni tudná készülő könyvéhez 

az órákon elhangzott téziseit. 1893. április 14-én kelt levélben kérdezte meg Hastingset, 

hogy másolás céljából kölcsön tudná-e adni a feljegyzéseit. Kérését azzal indokolta, hogy ő 

csak vázlatot készített az órákhoz, ezért a teljes anyag nagy segítségére lenne a könyvírás 

során, sőt, Hastings jegyzeteit egyenesen „felbecsülhetetlen”-nek nevezi.
96

 A fiú egy olyan 

kis noteszt juttatott el Santayanához, melyben szerepeltek az általa kihagyott órák anyagai 

is.
97

 A jegyzetfüzet képeket is tartalmaz, olyan műalkotásokról, melyeket Santayana a félév 

során elemzett, vagy megemlített. A képeken épületek homlokzatai és angyalábrázolások 

láthatók.
98

 Az építészethez kapcsolódóan elsősorban katedrálisokról, de bekerült a 

válogatásba az Eiffel-torony is. Témájában kivételes, és a The Sense of Beautyhoz nem 

kapcsolható az október huszonhatodikai előadás, melyet Santayana az angyaloknak 

szentelt. Hallgatóival Filippino Lippi, Perugino, Donatello, Sir Joshua Reynolds, Carlo 
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Crivelli, Tintoretto, Tiziano, Murillo, Carlo Dolci és Michelangelo alkotásait elemezte.
99

 

Ettől az egy alkalomtól eltekintve, az előadások szerkesztésmódja megegyezik a publikált 

munkáéval. Érdekes, hogy Santayana sokkal pontosabban idézte a forrásait, és reflektált a 

különböző filozófusok műveire az óráin, mint a könyvében, ahol bizonyos témáknál 

teljesen elhagyta a referenciákat. A legnagyobb jegyzetapparátust az angyalokról tartott 

előadásában vonultatta fel, ez a téma teljes egészében kimaradt a publikált könyvből,
100

 

leszámítva a fent idézett különös megjegyzést a szárnyas alakokról. A 2011-ig publikált 

dokumentumok alapján sajnos nem lehet megállapítani, hogy miről szólhatott az a két 

előadás,
101

 amit a dekadencia művészetének szentelt, bár a címek alapján úgy tűnik, 

ezekben van a kulcs Santayana formáról szóló fejtegetéseinek motivációihoz.
102

 „Néha a 

látható alakokat is képzeletbeli teremtményekké formázzuk. Aktivitásunk eredetisége 

azonban ezekben a helyzetekben messze elmarad az álmunkban vagy az ébrenlét 

időszakaiban tanúsított fényűzésétől: folyamatosan új szituációkról álmodunk, extravagáns 

kalandokról és szélsőséges szenvedélyekről.”
103

 – írta a The Sense of Beautyban. 

 Santayanánál az imagináció kreatív tevékenysége eredményezi a legnagyobb 

esztétikai értékeket. Az amerikai filozófia finomkodó hagyományában is azt hangsúlyozta, 

hogy az ember a  

 

„képzeletével újraírja a dolgokat: ezeket a képeket megőrzi magában, s inkább e belső tájkép érdekessége és 

szépsége, mintsem önnön testének való világbeli hányattatása az, aminek igazi boldogságát köszönheti. Az 

embert szellemének hatóköre, minősége és alkata alapján ítéljük meg, mert egyedül szellemünknél fogva 

vagyunk emberek, ezért lehetünk többek puszta energiatermelő akkumulátoroknál. Vállaljuk hát ember 

voltunkat. Érjük be a szellem életével.”
104  

 

Az imagináció fogalmára épül az 1900-ban megjelent Interpretations of Poetry and 

Religion című kötete, melyben azt írja, hogy az elmélyült elme folyamodik az 

imaginációhoz, mert ez az, mely képes felfogni az emberi élet problémáinak nagyságát és a 

megértés alkalmatlanságát.
105

 „Az ember előrehaladása biztosított, és gyorsabb a 
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képzelőereje segítségével.”
106

 A korábbi műben azonban ott vannak az ún. egységek, 

melyek fontos szerepet játszanak a körülöttünk levő világ értelmezésében. Az imaginatív 

aktivitásunk segítségével szintetizáljuk a tapasztalataink anyagait és olyan egységeket 

hozunk létre, melyek függetlenek a valóságtól. Az ész élete és a kontempláció öröme teljes 

mértékben ezeknek az egységeknek a létrejöttétől és egymásközti viszonyaiktól függ:
107

  

 

„Nemcsak látható egységeket és felismerhető típusokat alkotunk magunknak, hanem tudatában vagyunk ezek 

bizonyos kapcsolatainak, amelyek sokszor nem is láthatók. Olyan minőségeket, tulajdonságot látunk, melyek 

nem is tartoznak hozzájuk, hanem valamilyen más tárgyhoz, amellyel egyszer asszociáltuk. Ezeknek az 

asszociált érzéseknek a lecsillapodott visszaverődései tovább élnek az agyunkban és megváltoztatják 

jelenlegi benyomásainkat. Színessé teszik a képet, mely figyelmünket leköti. A tárgyaknak ezt az asszociáció 

útján szerzett tulajdonságát nevezzük kifejezőképességnek (expression)”.
108

  

 

A kifejezések nem választhatók le minden esetben az anyag minőségéről vagy formájáról, 

mert nem mindig emlékszünk az ideára, melyhez a kifejezés kapcsolódott. Minden 

kifejezésben két fogalmat kell különválasztanunk. Az egyik, a tulajdonképpeni szemlélt 

tárgy, szó vagy kép, vagyis a kifejező dolog (expressive thing). A másik, amelyre utal, a 

felidézett gondolat, érzés vagy kép, vagyis a kifejezett dolog (thing expressed). Mindkettő 

jelen van a gondolatainkban, és egyesülésük alkotja a kifejezést. Ha az érték teljes 

egészében az elsőre esik, a kifejezés nem jöhet létre.
109

 Santayana példája szerint, ha egy 

szaracén emlékmű dekoratív feliratait nem értjük, legfeljebb csak az anyag és a forma 

szépségében gyönyörködhetünk – ezek alapján feltételezhetjük, hogy Santayana szemében 

ez a fajta befogadás nem lehet teljes és tökéletesen élvezetes.
110

 

 Santayana professzorai közül Charles Eliot Norton kiemelt szerepet szánt 

elméletében az imagináció fogalmának, de nem az egyén önteremtési folyamatának 

részeként, hanem egy kulturális eszközként, egy megfelelő eszmerendszerben a 

társadalmat is mozgósítani képes erőként.
111

  Norton a polgárháború után minden 

energiáját a társadalmi imagináció helyreállításáért folytatott munkának szentelte. Úgy 

gondolta, hogy Amerika imaginatív hatalmának az expanziója csak akkor valósulhat meg, 

ha az irodalom és a művészet központi jelentőségre tud szert tenni az amerikai kultúrában, 
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teret nyerve a hétköznapi életben. Hitte, hogy az imagináció határozza meg az egyének 

céljait és állandó motivációt biztosít cselekedeteikhez, szimpátiáik forrása és a szerelem 

inspirálója. A szimpátia-elv kiterjesztésének egyik lehetséges eszközét látta a 

művészetben.
112

 Bizonyos tekintetben a művészet Santayana számára is eszköz, hisz a 

szépség keresésével együtt a művészetre is úgy tekint, mint amely lehetőséget ad egy 

harmonikus, boldog, totális élet megéléséhez. Az imagináció elvének tizenkilencedik 

századi térnyerése azoknak az íróknak és reformereknek – Dickens, Stowe, J. S. Mill – 

köszönhető, akik példaként tekintettek Adam Smith közel száz évvel korábbi életművére, 

különösen a Theory of Moral Sentiments-re.
113

 Amerikában a polgárháborúig, Thomas 

Reid, Adam Ferguson és John Millar munkásságán keresztül Adam Smith szimpátia-elvét 

is a skót felvilágosodás nagyjainak örökségeként kezelték. Progresszív szellemű, optimista 

gondolatai prédikációkon, tananyagokon és az önművelést elősegítő előadásokon hatoltak 

be az amerikai tudatba. A népszerűsítők közt találjuk Archibald Alisont, Hugh Blairt és 

Dugald Stewartot. Stewart Element of the Philosophy of the Human Mind című műve 

például a kötelező olvasmányok közé tartozott a Harvardon Norton diákévei alatt az 1840-

es években. Linda C. Dowling szerint Smith erkölcsi érzelmekről szóló teóriájának széles 

körben való elterjedése Angliában és Amerikában az irodalmon keresztül tudott 

megvalósulni.
114

  

 Matthew Arnold a pogány és keresztény vallási érzületet összehasonlító esszéjében, 

a vallás új, kortárs formájaként beszélt az imaginatív észről (imaginative reason), mely 

legteljesebb és legfényesebb időszakában a költészetben jelentkezett, például Szophoklész, 

Pindarosz és Aiszkhülosz műveiben. Úgy gondolta, hogy kora költészetének is e nagy 

elődöket kellene követnie,
115

 mivel az igazi irodalmi alkotások képesek csak áthatni az 

ember egész lényét és harmonikus egységbe szervezni a gondolatait, érzéseit. Nemesedési 

folyamatként jellemezte azt a neveléssel megvalósítható átalakulást, melynek legfőbb 

eszköze a lassanként a vallás és a filozófia örökébe lépő irodalom lehet. Arnold 

elméletének egyik legfontosabb tézise, mely szerint a költészet el fogja foglalni a vallás 

helyét, a huszadik század legelején Santayanánál is feltűnt, sőt korai esztétikai műveiben 

rendszeresen visszatért a költészet-vallás-filozófia hármasságának problémáihoz.
116

 A 
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huszadik század második felében egyértelműen Richard Rorty filozófiájában tért vissza 

ugyanez a gondolat, vagyis a vallás és filozófia helyét átvevő irodalmi kultúrára vonatkozó 

elmélet.  

 

 

c) A költészet, a vallás és a filozófia kapcsolatának santayanai interpretációja 

 

 A The Idler and His Works című önvallomásában Santayana komolyan 

végiggondolta, hogy miként látja életművét. Úgy érezte, hogy pályáját két szálon lehet 

vizsgálni: egyrészt a költői, másrészt az elméleti vonalon. Elismeri, hogy tudományos 

munkáiban olykor „költői vonások”-at és „felelőtlen szárnyalások”-at is találhatunk, mint 

ahogy költészetében is feltűntek komoly filozófiai problémák. „A verseim és a 

magánjellegű elmélkedések, hozzám tartoznak, kifejeznek és valójában senki máshoz nem 

szólnak. Elméleti munkáimat a körülmények hozták és alakították” – írta.
117

 Irving 

Singer
118

 – Santayana életművének egyik legelismertebb kutatója –, irodalmár 

filozófusként írt róla, 2000-ben megjelent munkájában. Singer szerint Santayanának 

sikerült egyesítenie az irodalmi és a filozófiai írásmódot.
119

 Az elhíresült mondás, mely 

szerint Santayana filozofikus költő volt és nem költő filozófus, pedig, Richard Butlertől 

származik.
120

 Santayana hitte, hogy a filozófiai elmélkedés alapvetően irodalmi 

tevékenység.
121

 Soha nem tudta magában éles határral elkülöníteni a filozófusi és a költői 

tevékenységet. Egyik verseskötetének előszavában írja: 

 

„E versek témájáról annyit, hogy egyszerűen ez a filozófiám. […] Nem látom okát, hogy miért kellene egy 

filozófusnak zavarban lennie. Látja, amit lát; egyebet nem tud; tudatlanságának érzete […] tudásának és 

érzelmeinek meghatározó vonása. A filozófia nem valami szabadon választható dolog, amivel időnként 

elfoglalhatja magát. Számára ez az egyetlen lehetséges létezés…”
122

 

 

Ebből is látható, hogy Santayana számára a filozofálás életforma, s az egyén saját 

filozófiája életének szerves része, mely különböző művekben, műfajokban, 
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cselekedetekben nyilvánul meg. „A költők valamiféle filozófia után kutatnak? Vagy a 

filozófia nem más, mint költészet? Meg kell fontolnunk ezt a helyzetet!” – jelenti ki a 

Three Philosophical Poets elején.
123

 Egész életében e kérdések körül keringett: 

 

„Ha az igazsághoz vezető vizsgálódásként tekintünk a filozófiára […], nem találunk benne a költészettel 

rokon vonásokra. Semmi költői nincs Epikurosz, Szent Tamás, vagy Kant műveiben; Lucretiusnál és 

Danténál pedig olyan passzusokat is találhatunk, melyekben a versmértéken kívül semmi költői nincs.”
124

 

 

Mikor Santayana egy „elfogadható”
125

 definíciót próbál adni a költészet fogalmára, azt 

mondja, hogy „egy önmagáért és önmaga kellemességéért való beszéd”, melyben az 

eszköz és a jelentés egyformán számít, a vers pedig olyan a közönséges prózához képest, 

mint a színes üvegablak a hétköznapi ablakhoz képest. Míg utóbbi csak a fény 

átengedésére szolgál, előbbi már önmagában is figyelemfelkeltő, bonyolultsága révén 

megbabonáz.
126

 Santayana szemében a költészet magasztos funkciója, hogy megragadja a 

szokványos ideák felszíne alatti érzelmek valódiságát és hogy igazi hajlamainknak 

megfelelően építkezzen. Létünk alkotóelemeihez való leszállásunkat a későbbi felszabadult 

felemelkedés reménye igazolja. Leromboljuk a konvenciókat, hogy ideálokat teremtsünk:  

 

„A magasztos költészet lényege egy ilyen analízis, a teremtés érdekében.”
127

  

 

Egészen döbbenetes azonosságok figyelhetők meg Freud A költő és a fantáziaműködés 

című tanulmánya és Santayana gondolatai között. Freud egy 1907-ben megtartott előadás 

nyomán 1908-ban írta le a művészi kreativitás problémájával foglalkozó nézeteit, mely az 

ilyen témájú írásai sorában az elsők közé tehető. A freudi szöveg középpontjában a tudatos 

és tudattalan folyamatok viszonya állt. Az alkotó élményvilágára, valamint a befogadóban 

keletkező érzésekre fektette a hangsúlyt, mellyel irányt adott a pszichoanalízis korai 

szakaszára jellemző művészetértelmezésnek.
128

 Freud szerint a költő titka, ars poeticája, 

hogy hogyan tudja elmesélni nekünk az ábrándképeit úgy, hogy számunkra ne pusztán egy 

totális kitárulkozásnak tűnjön. Úgy játssza vagy meséli el, hogy mi gyönyörűséget érzünk:  
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„A költő az álmodozások egoista jellegét változtatásokkal és leplezésekkel enyhíti, és megveszteget minket 

tisztán formális, azaz esztétikai örömjuttatással, amelyet fantáziájának megfogalmazásával nyújt. Az ilyen 

örömnyereséget, amit azért ad el nekünk, hogy a mélyebb pszichikus forrásokból eredő nagyobb gyönyör 

felszabadulása lehetővé váljék, csábítási juttatásnak vagy előörömnek hívják. Az a véleményem, hogy […] a 

költői alkotások tulajdonképpeni élvezete a lelkünkben lévő feszültségek felszabadításából ered. Talán nem 

kevéssé járul hozzá ehhez az eredményhez az, hogy a költő olyan helyzetet teremt számunkra, amelyben 

végre minden szemrehányás és szégyenkezés nélkül élvezhetjük a magunk fantáziatermékeit is.”
129

 

 

Santayana szerint a költő azzal a céllal építi újra a képzeteit, hogy harmóniát teremtsen 

velük. Nem tekinti tökéletesnek az olyan költőt, akinek az imaginációja nincs 

összehangolva teljes mértékben és a tapasztalatai nincsenek egyetlen szimfóniába 

komponálva.
130

 A költő páratlanságának a fokmérője, hogy „a világa meddig ér”. Ha 

igazán páratlan, víziója – Dantéhoz hasonlóan – mindig „a csillagokhoz nyújtózkodik”.
131

 

Úgy látja, hogy Homérosz és Dante elméjében a töredékes tapasztalatok tökéletes képpé 

állnak össze, mert egy kozmoszban élnek és univerzumuk totális:  

 

„Homérosz a görög vallás legfőbb letéteményese, Dante pedig a katolikus vallás odaadó közvetítője.”
132

  

 

Shakespeare világát nem érzi vallásosnak, nem egy meghatározott és megdönthetetlen 

keret szerint épül fel. Figyelme az evilági dolgokra irányult, a szenvedély és szépség 

világát érdekesebbnek találta, mint az üres elveket és dogmákat. Santayana nagyra értékeli 

Shakespeare-ben, hogy közvetlen imaginatív reprezentációkkal operál és nem 

szimbólumokkal: „A teoretikus teljességhez nem ez vagy az a rendszer szükséges, hanem 

valamilyen rendszer. Az értéke nem az igazságértékében rejlik, hanem a győzedelmes 

imaginációban. A koncepció egysége esztétikai érdem.” – állítja. Shakespeare érdemének 

azt tartja, hogy imaginatív hatalma segítségével egy egységes rendszert alkot, mely se nem 

keresztény, se nem pogány, de a koncepcionális egysége miatt fenséges, ami esztétikai 

érdem.
133
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 Santayana úgy látja, hogy az az igazán jó költészet, mely azoknak a 

tapasztalatoknak a jelentésébe vezet be bennünket, melyeket már megéltünk.
134

 E költészet 

legnemesebb példájaként a vallást említi:  

 

„A költészet, a legmagasabb szintre emelkedve, azonos a vallással, megragadva annak legmélyebb igazságát. 

Eggyé válásuk esetén elérik a lehető legnagyobb tisztaságot és jótékony hatást; a költészet elveszíti 

felületességét, […] míg a vallás feladja illúzióit és felhagy az ámítással.”
135

  

 

Santayana az Interpretations of Poetry and Religion című kötetben olyan írásokat 

jelentetett meg, melyek korábban már napvilágot láttak különböző folyóiratok hasábjain. 

Szándéka az összefogásukkal az volt, hogy egy olyan eszmét közvetítsen, melyet a 

Bevezetőben a következőképpen foglalt össze:  

 

„Ezen eszme szerint a vallás és a költészet lényegében azonos, s pusztán abban különböznek, ahogy a 

gyakorlati dolgokhoz kapcsolódnak.”
136

 

 

Santayana a szemlélődő elmélkedést jelöli meg a költészet és vallás inspirálójaként. 

Kizárólag az imaginációból húzhatók elő a messze ható nézetek és a mélyebb harmóniák:  

 

„Az imaginációnak fel kell nőnie a valláshoz és a metafizikához…”
137

 

  

 Az Interpretations of Poetry and Religion második fejezetét Santayana a homéroszi 

himnuszok vizsgálatának szenteli. Úgy véli, hogy generációjának tagjai kiéhezve 

tekintenek a régi vallásokra és a vallásos imádat különböző formáira, miközben látják, 

hogy a valamikor elfogadott mesék és misztériumok már csak gyenge, szimbolikus 

jelentőségűek. A sok-sok nézetet figyelve felmerülhet a kérdés, hogy volt-e valaha igazán 

alapvető különbség a vallás és a költészet között – írja. Mind a költészet, mind a vallás 

kapcsán megfigyelhető, hogy az imagináció mit adott az ismereteinkhez, a történelemhez 

és az erkölcshöz. Mivel az emberek állandó küzdelemben állnak a természettel, figyelik, de 

dramatizálják is a természet életét. Az imagináció beburkolja a materiális világot. 

Santayana egyértelműen költészetnek tartja a görögök vallását.
138

 Az istenek dicsőségét 

zengő, a feldolgozott mítoszokon keresztül az istenek géniusza által vezetett költő művei 
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már nem pusztán költemények. Ilyen esetben már vallásról kell beszélnünk – mondja. 

Olyan költészet, melyben hinni lehet, mely megszépíti és igazolja őseik istenimádatát és a 

társadalmi összetartozást. A költészettel ellentétben viszont a vallás hűséget és bátor 

kiállást követel tőlünk. Nem csak békét ad, és szemlélődést az ideális harmóniákban, 

hanem munkát és harcot.
139

 Santayana Demeter és Perszephoné mítoszára hivatkozva 

állítja, hogy a görögök költészete abban a korban nem pusztán költészet, de vallás volt. 

Walter Pater Demeter és Perszephoné mítosza című tanulmányában sokkal részletesebben 

tárgyalva a témát, arra a következtetésre jutott, hogy ez a mítosz a görögök vallásának 

hatalmát illusztrálja, költője pedig egy korszak egész korszelleme.
140

 A vallásos 

imagináció jelentősége Santayanánál már az 1896-os Sense of Beautyban is 

megfogalmazódott: 

 

„…a legszebb jellemek nem egy ember agyában és lelkében, hanem évszázadok generációjának 

fantáziájában születtek.” 

„A költői képzelet legnagyobb jellemei is érdektelenek és valószerűtlenek az istenek elképzelése mellett – 

olyannyira így van ez, hogy az emberek a végén elhitték, hogy isteneik objektív valóságok.”
141

 

 

Charles Waldstein amerikai archeológus 1912-es Greek Sculpture and Modern Art című 

nagy hatású előadását arra a szembenállásra építette fel, melyet az antik görögség 

megfigyelésre és szemlélődésre alapozott kultúrája és saját korának irodalomra és az írott 

szóra alapozott modern kultúrája között vélt felfedezni. Úgy vélte, hogy a görögök, képi 

gondolkodásuk segítségével, általunk képzeletbelinek tartott lényekkel népesítették be az 

életüket. Egy magasabb rendű világ jelent meg a művészetükben, mely képekre alapozott 

gondolkodásukban nem pusztán lehetségesként, hanem ténylegesen létezőként kapott 

helyet. Ezek alapján Waldstein kijelentette, hogy a modern művészet lényegét tekintve egy 

minden realitást nélkülöző szubjektív kreáció, az athéni idealizmus viszont, a képekben 

való gondolkodás szokására és a fix asszociációra alapozva megtestesítette a test és lélek 

harmonikus szépségét, az élő embernél is valóságosabb formában. Waldstein, korának 

meghatározó tudósaként, művészeti és filozófiai kurzusokon hirdette, hogy a 

szubjektivitáson alapuló modern művészet nem találhatja meg befogadóit, mert már 

hiányzik az a közös, pontosan kirajzolódó értelmezési séma, mely a görögök istenekhez és 
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mitológiai lényekhez fűződő viszonyában egyértelműséget eredményezett. 
142

 Santayana 

egy, a görögök vallásáról szóló rövid esszéjében szintén szembeállította korának 

keresztény vallásosságát az antik görögség eszmerendszerével: 

 

„Ha a görögök vallásának legjellegzetesebb vonására gondolunk, melyben különbözőségük rejlett, példa 

nélküli idealitásukat, elfogulatlanságukat és esztéticizmusukat említhetnénk. […] Bűneink, szentségeink, 

szerelmünk és könyörületességünk számukra ismeretlen. A görögségnek [...] a vallás az istenek társaságának 

a megidézésével, történeteik ismétléseivel, ragyogó kiváltságaik átérzésével és gyönyörű, emberi formákba 

helyezésükkel annak a vágynak a kifejeződése, mely az istenekhez való felnövésre törekszik. […] A 

halandóság az ember sajátja, míg az isteneké a halhatatlanság. Az egyik, kiegészítette a másikat.”
143

 

 

Az amerikai filozófiatörténet szempontjából az Interpretations of Poetry and Religion 

egyik legfontosabb fejezete, az Emersont tárgyaló rész. Ebben Santayana nagy tisztelettel 

beszél Emerson szelleméről és arról az atmoszféráról, melyet jelenléte és beszédei 

teremtettek a hallgatósága számára. Tekintélyét nem a tantételeinek, hanem 

temperamentumának, és kivételes bölcsességének köszönhette – írja. Emerson nyitott volt 

a különféle filozófiai hatásokra; a tudomány és a költészet által egy szabad és személyes 

vallást munkált ki magában:  

 

„Nem abban különbözött a többiektől, hogy jobban ismerte a dolgokat, hanem abban, hogy több utat ismert a 

megismerésükre.”
144

  

 

Santayana azokat a vonásokat emeli ki Emerson életművéből, melyek számára is 

meghatározóak. Nagy hangsúlyt fektet az imagináció és az idealizáció emersoni 

jelenlétére: 

 

„Állandó refrénje az imaginatív gondolkodás mindenhatósága, mely hatalma révén először megteremti a 

világot, majd megérti, végül pedig felülemelkedik rajta.”
145

 

„Az idealizáció képességét értékelte. Számára a filozófia nem komoly és igazolható doktrínák egysége, 

hanem inkább erkölcsi energia…”
146

 

„Emersoné nem egy vallásba átforduló filozófia, hanem egy vallás, mely filozófiaként nyilvánul meg […];  
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Egy puritán, akinek a vallása költészet, egy költő, akinek az egyetlen öröme a gondolkodás.”
147

 

 

„Kontemplatív természete, vallásos képzése, olvasmányai távol tartották a világtól, még akkor is, ha közben 

jóindulatú figyelemmel tanulmányozta annak jelenségeit. A szíve az örökkévaló dolgokhoz kötötte, nem volt 

kora és országa prófétája. Természeténél fogva azoknak a jámbor lelkeknek a titokzatos társaságába tartozott, 

akik mindenfelé szétrebbentek a történelemben, bár nem minden összeköttetés nélkül. Rokonságot érzett a 

hindukkal és a perzsákkal, a platonistákkal és a sztoikusokkal.” 
148

 

 

Úgy érezhetjük, hogy Santayana kapcsolódási pontokat keresett saját nézetei és Emerson 

gondolatai között. Harvardi diákként már megküzdött Emerson nagyságával, mikor 

megfogalmazta The Optimism of Ralph Waldo Emerson című írását, majd Victor Cousin 

álnéven benyújtotta a Bowdoin Prize versenyre. Egészen fiatal volt még, mikor Emerson 

meghalt és azzal szembesült, hogy mindenki csak a legnagyobb tisztelet hangján szól az 

emersoni örökségről. Santayana célja az volt, hogy félretegye a nagyságnak járó tiszteletet, 

hogy megvizsgálhassa Emerson gondolatait és a sokszor „őrjítően zavaros” esszéit, 

valamint előadásait. Írása erőteljes kritikát tartalmaz, Emersont Amerika termékének 

nevezi, aki aranyat ígér és rezet termel. A santayanai fogalmazás sokáig a harvardi 

archívumban pihent, csak az 1960-as években került a nyilvánosság elé. John McCormick 

szerint kivételes munka egy hallgatótól. A bíráló megjegyzések ellenére azt sugallja, hogy 

Santayana vonzónak találta Emerson stílusát. William James „az emersonizmus 

mintaképé”-nek nevezte Santayanát, és úgy gondolta, hogy a The Life of Reason-nel 

Emerson első riválisává és örökösévé vált.
149

 William James először professzoraként, majd 

kollégájaként figyelte az ifjú spanyol tevékenységét. 1900-ban kelt, George H. Palmer-nek 

címzett levele arról tanúskodik, hogy nagyra értékelte Santayana írói stílusát. Harvardi 

kollégájának a következőket írta:  

 

„Az elmúlt időszakban életem nagy eseménye volt Santayana könyvének az elolvasása. [Interpretations of 

poetry and religion]. Bár teljes mértékben elutasítom a platonizmusát, szó szerint visítottam a gyönyörűségtől 

rendíthetetlen perfekcionizmusán, mellyel oldalról oldalra lefektette az álláspontját és boldog voltam, amiért  

felkavarta a harvardi atmoszférát...Most már értem Santayanát, az embert. Azelőtt soha nem értettem. […] 

Üdítő érzés látni a haldokló latinság felemelésének képviselőjét, aki korholást intéz hozzánk, barbárokhoz, 

győzelmünk óráiban.”  
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A levél egy kéréssel zárul, James, Palmeren keresztül szeretné eljuttatni a véleményét 

Santayanához:  

 

„ő egy rendkívül disztingvált író. Köszönet a létéért!”
150

 

 

Santayanát zavarba hozták William James dicséretei. Önéletrajzában őszintén beszél a 

mesterhez fűződő érzelmeiről:  

 

„Soha nem kételkedtem a jóindulatában és a kedvességében, melynek számtalan bizonyítékát adta, de biztos 

voltam benne, hogy soha nem értett meg igazán, s mikor velem beszélt, mondandóját egy, a képzeletében élő 

figurához intézte, akit G. S.-nek hívnak. Nem kétséges, hogy számomra előnyös volt ez az illúzió, mert 

biztos, hogy kevésbé szeretett volna, ha igazán megért; de ez az illúzió lehetetlenné tett köztünk egy 

mesterkéletlen barátságot. Kényelmetlenül éreztem magam a jelenlétében.”
151

 

 

Idősebb korában Santayana gyakran emlegette, hogy a vallás az imagináció játéka és 

felidézte édesapja szavait, aki mindig azt mondta neki, hogy a vallás olyan, mint a versek. 

Lucretius, Dante és Agustin Santayana egyaránt befolyásolták a szellemfejlődését.
152

 Az A 

Brief History of My Opinions című önvallomásában így emlékezett: 

 

„Soha nem élt bennem feltétlen hit egyetlen dogma iránt sem, és gyakorló katolikus sem voltam. Aligha lett 

volna lehetséges. Anyám – ahogy az apja is –, deista volt: biztos volt Isten létezésében – ki más teremthette 

volna a világot? De Isten túl kiváló ahhoz, hogy az emberek elgondolhassák: az áldozást, az imákat, a 

templomokat, a halhatatlanságról szóló történeteket hitvány papok találták ki, hogy uralkodhassanak az 

ostobákon. Az apám – a deizmust leszámítva –, ugyanezen a véleményen volt.”
153

  

„Így, bár megtanultam az imákat és a katekizmust, ahogy ez akkoriban Spanyolországban kikerülhetetlen is 

lett volna, tudtam, hogy a szüleim minden vallást az emberi imagináció termékének tartanak: mindig is 

egyetértettem velük. De számukra ez olyan implikációkkal járt, melyek ellen már ösztönösen lázadtam: nem 

tudtam elfogadni, hogy az emberi imagináció munkája rossz. Nem! – mondtam magamnak már fiatal fiúként: 

egyedül az imagináció jó; anélkül a valós világ csak keserű szájízt hagy maga után. Azokkal a családtagokkal 

szimpatizáltam, akik áhítatos hívők voltak.”
154

 

 

Santayana gondolatait tükrözik vissza tanítványának, a híres költőnek, Wallace Stevensnek 

a sorai, aki egy valláson túljutott világban kereste a „legmagasabb rendű” irodalmat: 
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„Ha már az ember nem hisz Istenben, akkor a költészetnek kell betöltenie helyét az élet megváltójaként. […] 

olyan érzésem van a világgal kapcsolatban, melyet a költészeten kívül semmi más nem tud kielégíteni.”
155

 

 

Santayanát és Stevenst is megfertőzte Matthew Arnold elméletének – kultúrtörténeti 

szempontból – legfontosabb tézise, mely szerint a költészet el fogja foglalni a vallás helyét. 

George Howgate Santayanáról szóló könyvében azt állítja, hogy Santayana fényűzéshez, 

iparhoz, atlétikához, s általában az élethez való viszonyulásának szinte azonos nyelvezetű 

megfogalmazását már Matthew Arnoldnál megtalálhatjuk.
156

 Howgate szerint Arnoldhoz 

elméleti szinten Santayana állt a legközelebb, mert fiatal korában nagy hatást gyakorolt rá, 

bár az is igaz, hogy későbbi műveiben már kritikusan szemléli az arnoldi örökséget.
157

 

Arnold lelkesedése a költészet próféciaként való hirdetéséért, a nyárspolgársággal 

szembeni megvetése, mély hódolata a görögség iránt, valamint az irónia használata és 

érvelésének líraisága is visszaköszön a santayanai életműben.
158

 Idős korában Santayana 

egy római beszélgetés alkalmával „a vallás mint költészet ideája”-val kapcsolatban azt 

mondta Van Meter Amesnek:  

 

„A vallás, mint költészet – olyan, mint egy reklám. […] Matthew Arnoldtól vettem az ötletet, aki fiatalságom 

idején nagy hatással volt rám. Ez már egy régi könyv, de nem vonom vissza.  Az igazi vallás költői.”
159

 

 

 

2. Egy tökéletes létezés felé törekedve 

 

 A The Sense of Beauty befejezése Santayana életfilozófiájának sűrítményeként is 

felfogható. Felszólít bennünket, hogy tisztázzuk magunk előtt az ideáljainkat! Vigyünk 

életet a tökéletességről alkotott vízióinkba! Úgy érzi, hogy még az ateizmus sem olyan 

szörnyű, mint egy végső ideál (ultimate ideal) hiánya, az emberi természettel pedig 

ellenkezik a morális imagináció sikertelensége, mely az egészséges élettel teljesen 

összeegyeztethetetlen. Képességeink, szokásaink, impulzusaink teremtenek alapot egy 
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mindig bennünk élő értékmércének, mely ítéleteinket és érzéseinket befolyásolja. Bennük 

rejlik az ideál. Egy olyan feltételek közti életben keresendő a tökéletesség, mikor 

képességeink a legszabadabban bontakozhatnak ki, a számukra legszimpatikusabb 

környezetben:  

 

„Az az igazán boldogtalan ember, akinek soha, még egy pillanatra sem villant fel a tökéletesség fénye, 

akinek sem a szerelem eksztázisában, sem a szemlélődés örömében nem adatott még meg, hogy azt 

mondhassa, megleltem! Az ihletettség ezen pillanatai a művészet forrásai, melynek nincs magasabb 

funkciója, mint e pillanatok felfrissítése. Így, minden műalkotás egy-egy rövidke időszak emlékének 

monumentuma lesz, egy vízió örök emléke.”
160

 

 

Úgy véli, hogy a feltárulkozó tökéletesség természetünktől és képességeinktől függ – ha 

nem így volna, nem képviselne számunkra értéket. Bár csak rövid pillanatokra mutatkozik 

meg, nem tekinthető ingatagnak. Öntudatunk sem lehet zavartalan; fizikai állapotunk, 

környezetünk, legfőbb szenvedélyeink és legmélyebb meggyőződéseink sem lehetnek 

minden pillanatban egészen a mieink. „Miért csodálkozunk hát, hogy nem lehetünk 

állandóan annak a tökéletességnek a teljes tudatában, mely vágyainkhoz tartozik?” – 

kérdezi. Csak részleteiben látjuk, ahogy a szenvedély és a percepció is egymás után 

különböző tényezőkre irányítják a figyelmünket. Bár – Santayana szerint – vannak 

köztünk, akik soha még csak meg sem próbálják egészében átgondolni a tökéletesség 

természetét, kijelenthetjük, hogy  

 

„egész életünk ennek a megnevezhetetlen istenségnek az imádata; képmásai elé helyezzük 

könyörgésünket.”
161

  

 

Ameddig csak létezünk, arra kell törekednünk, hogy megismerjük a bennünk rejlő ideált, 

melyből tökéletesség képződhet, s mely csak akkor semmisülhet meg, ha mi magunk 

romboljuk le:  

 

„Az emberi természettől és annak változásaitól független abszolút tökéletesség a metafizikusok területe, de a 

művész és a többi ember megelégszik a tudattól elválaszthatatlan tökéletességgel, mivel ez a képzelet 

természetes látomása, és racionális cél az akarat számára.”
162
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Az 1880-as, 1890-es években Santayanára a kortárs angol írók és költők gyakorolták a 

legnagyobb hatást: 

 

„Nem szabad elfelejteni, hogy nem sokkal Ruskin, Pater, Swinburne és Matthew Arnold után jöttünk: 

hangulatunkat a vallásos rajongásból vagy vallásos szomorúságból ihletet merítő költők és a szépség 

éjjelünkön és nappalunkon uralkodó jelenléte vagy fájdalmas hiánya határozta meg.”
163

   

 

Pater stílusának egyedisége Santayanát is megérintette. Korai verseiben és egyetlen 

regényében, a The Last Puritanben felfedezhetők a párhuzamok, még ha időskori 

visszaemlékezéseiben tagadta is az esztéticizmus bárminemű jelenlétét az életműben. A 

némi eroticizmussal átitatott aszketikus ideál pateri interpretációjának hátterében ott áll 

Platón, Pater legfőbb ihletője. Pater Platón-kurzusainak felépítését az oxfordi barátok révén 

Santayana is ismerhette, mindenesetre biztosan tudható, hogy ugyanúgy, ahogy Pater, az 

óráin rendszeresen művészeti témájú kitérőket tett az esztétikai kérdések tárgyalásakor.  

 Walter Pater Platónt nem rendszerteremtő filozófusnak, hanem érzékeny 

művésznek tekintette, akit a szépségből származó benyomások egy magasabbrendű 

szépség felé vezetnek. A pateri platonizmus elsősorban a művészi érzékenység egy típusa, 

amit Dante, Montaigne és Shelley írói mivoltában is felfedezett, s akiket előadásaiban 

rendszeresen elemzett. Platón gondolatait kívül helyezte az antik görög kontextuson, 

egyetemes érvényességet tulajdonított neki, a filozófiai hagyományt összekapcsolta az 

irodalmi imaginációval.
164

 A Plato and Platonism című kötete különleges helyet foglal el 

az életművében – ebből pontosan rekonstruálhatók az oxfordi diákoknak tartott előadásai. 

Ezt az 1893-ban megjelent munkát a késő-viktoriánus gondolkodás fordulópontjaként is 

emlegetik, R. M. Ogilvie szerint Platónt az esztéták hősévé és az agnosztikusok istenévé 

avatta.
165

 Megszülettek a Platón nélküli platonisták, és a szellemiségükben platonista, de a 

platóni dialógusoktól független művek. Pater a platóni művek esztétikai vonatkozásait 

hangsúlyozta, a platonizmus „leckéjét” az etikából az esztétikába való átfordulásban 

látta.
166

 Santayana, a The Sense of Beauty végén olvasható jellemzése az igazán 
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boldogtalan emberről
167

 hangulatában legszorosabban Pater Reneszánszának a 

Zárószavához kötődik, melyben ez áll: 

 

„A filozófiának, a spekulatív műveltségnek értéke az emberi szellemre nézve abból áll, hogy fölébreszti, 

fölrázza állhatatos és éles megfigyelésre. Minden pillanatban megtalálja valamely forma tökéletes képét egy 

kézen vagy arcon; az egyik színárnyéklat a dombokon vagy a tengeren finomabb a többinél; egy pillanatnyi 

hangulat, mélységes betekintés, értelmünk föllobbanása ellenállhatatlanul igaz és vonzó ránk nézve – éppen 

csak ebben a pillanatban. Nem a tapasztalat gyümölcse, hanem maga a tapasztalás a cél. [...] Mindig az erős, 

gyémántos lángban égni, örökké ez eksztázisban lobogni, ez az élet igazi sikere. [...] Míg lábunk alatt minden 

széjjelfolyik, mégis megragadhatunk röptében egy finom érzetet, a megismerés egy-egy adalékát, ha egy 

pillanatra széjjellebben a függöny, kitisztul a látóhatár: ilyen a fölindulás, valamely érzékeinkre gyakorolt 

hatás, különös színek és hangok, új és finom illat, művészkéz alkotása, egy vonás barátunk arcában. Ha nem 

ismerünk meg minden pillanatban egy szenvedélyes felhevülést, egy jelentős mozdulatot azoknál, akik 

közöttünk vannak, a tragikus okszerűséget fényes tehetségeikben, akkor estének előtte már elaludtunk a 

fagynak és napnak e rövid napján, amelyet életnek nevezünk.”
168

 

 

A későbbiekben világhírűvé vált Zárószónak ki kellett maradnia A renaissance c. kötet 

második kiadásából, mert a cenzorok attól tartottak, hogy „némely ifjú lelket hamis 

következtetésre csábíthatna.”
169

 Ami az ifjakat elcsábíthatta, és el is csábította, az inkább 

az a szabadgondolkodás volt, ami Pater minden esszéjében megfigyelhető. Könnyedén, 

súlyos erkölcsi ítéletek nélkül szól Michelangelo és Leonardo ifjak iránti rajongásáról,  

„Sonettjei plátói nyugalma mögött élénk érzékiség lappang, telve édes gyönyörűséggel, […] Ő az, aki 

annyira leplezetlenül beszélt az emberi képzelőtehetség hatalmáról, valószínűleg nem volt mindig csak a 

platonikus szerelem híve.”
170 - írja előbbiről, Leonardónál pedig hosszasan elemzi, hogy mi 

alapján választotta ki segédeit, munkatársait. Winckelmann jellemének megrajzolásakor 

kiemeli, hogy „lángoló romantikus barátságot tartott fiatalemberekkel”.
171

 Pater műveinek 

egyik ihletője, az ókori görögök szerelem- és szépségfelfogása, amit a 19. század 

fiúiskoláiban minden klasszikus műveltséget szerzett diák ismerhetett. Santayana ezer 

szállal kötődött ezekhez a témákhoz, különösen a versekben, de Michelangelónak, a 

platóni szerelemnek és a barátságnak hosszabb esszéket is szentelt. John Morley 1873-ban 

írta meg híres ismertetőjét Walter Pater Reneszánsz-kötetéről, melyben azt állította, hogy 

„soha nem volt még ebben az országban olyan próbálkozás, mely ilyen közel hozta volna a 

hétköznapi élethez az esztétikai elemet (aesthetical element)”. Egy új szekta feltűnéseként 
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beszélt az esztétikai mozgalom megjelenéséről, melyben Pater az ideológiai vezető.
172

 

Pater lelkesítő stílusa és egyedi hangulata azokat is magával ragadta a kortársak közül, akik 

filozófiájukban egyébként egészen más utakat jártak be. Bertrand Russell egy 1894-es 

levelében írta feleségének, Alysnek:  

 

„azért vett erőt rajtam…az álmodozó hangulat, mert Patert olvasgattam: rendkívül mély hatást gyakorolt rám, 

mi több: úgy tűnt nekem, ennél szebbet tán sose olvastam”.
173

  

 

Russelt még évekkel korábban, amerikai sógora, Logan Pearsall Smith oltotta be a Pater 

iránti rajongással, aki Santayanával együtt évtizedekkel később állandó vendége volt 

Bernard Berenson firenzei villájának.  

 Santayana a játék és szabadidő összekapcsolásának példáját is megtalálhatta 

Paternél, aki szerint szenvedéllyel és az élet minden apró rezdülésének a figyelésével egy 

olyan játék részeivé válhatunk, „mely sok esetben legjobb erőinket költi életre, de azért is, 

mert hogy ilyen pillanatok elkövetkezhessenek, arra lelkünknek föl kell szabadulnia a 

mindennapi élet nyűge alól, hogy befogadja azokat a benyomásokat, amelyeknek átadnunk 

magunkat oly végtelenül jó érzés.”
174

 A kérdés csak az, hogy fel tudjuk-e ismerni a 

„valódi” szenvedélyt. A válasz Santayana számára kifejezetten kedves lehetett, mivel Pater 

szerint „ebből a bölcsességből a legtöbb van a költői rajongásban, a szép utáni 

vágyódásban, a művészetnek a művészetért való szeretetében.”
175

 

 Santayana értelmező szótárában a tökéletesség és a szépség nem szétválasztható 

fogalmak, s mivel a szépség megtestesült gyönyör, a gyönyörérzés adja a tökéletesség 

érzetét: mikor a képzeletünk és az érzékeink megtalálják amit követelnek, s mikor a világ 

és az elménk közti kapcsolat tökéletes, akkor az érzékelés gyönyör. A konfliktusok 

alapjául szolgáló kettősség eltűnik, a belső mértékek nem kerülnek szembe a külső 

tényekkel. Értelmünk és lelkiállapotunk, valamint esztétikai érzékünk is ilyen 

egységesülésre vágyna, bár ezen a téren kevés sikert érünk el. A töprengés és a szerelem 

hevében megérezhetjük a tökéletességet, de megbízhatatlansága miatt az ész és a szív 

elégedetlen lesz. A szem viszont, szilárdabb és teljesebb kielégülésre lelhet a természetben, 

vagy egy páratlan művészeti teljesítmény láttán. „A szépség a tökéletesség legtisztább 
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megtestesülése és lehetőségének legfőbb bizonyítéka.” – írja.
176

 A tökéletesség 

szeretetéhez járuló legfőbb tényezőkként korábban Matthew Arnold is a szépséget, 

valamint az intelligenciát társítja, vagy, ahogy leggyakrabban nevezi, a sweetness-t és a 

fényt.
177

  

 Gerald Monsman esztétának nevezi Santayanát, kinek szépérzéke Ruskin és Pater 

miliőjében formálódott és korai műveiben a pateri „materialista platonizmust” 

naturalizmussal ötvözte, a költészetet pedig a vallás helyébe emelte. Ezek a vonások 

Wallace Stevens költészetét is alapvetően befolyásolták, aki ezekben az években 

Santayana hallgatósága közé tartozott a Harvardon. To an Old Philosopher in Rome című 

költeményében Stevens tisztelettel adózik Santayanának, s olyan érzésekkel és 

hangulatokkal festi meg a halál közelségét, mint Walter Pater a Marius the Epicurean-ben 

Marius betegségét.
178

 

 

 

2.1 Egy fiatalkori életfilozófiai ideálból (ún. „vital philosophy”-ból) 

kikristályosodó személyiségetika 

 

 Freud szerint a ránk mért élet nehézségeit csak úgy viselhetjük el, ha valamilyen 

csillapítószert alkalmazunk. Három félét különböztet meg: a nagymérvű 

kikapcsolódásokat, „melyek nyomorunkat alacsonyra értékelik”, a pótkielégüléseket – ide 

tartozik a művészet a fantázia segítségével –, és a kábítószereket, „melyek érzéketlenné 

tesznek” saját nyomorunk iránt, de ezek sajnos „testi felépítésünket [is] befolyásolják”.
179

 

Minden ember boldogságra törekszik, örömökre vágyik, de legalább a fájdalom távollétét 

kívánja – mondja Freud. Az esszé további részét annak szenteli, hogy bemutassa az ember 

számára lehetséges kínkerülési stratégiákat. Elsőként, a szándékolt magányosságot, a 

másoktól való tartózkodást nevezi meg, mellyel nyugalmat, és az emberi kapcsolatokból 

adódó bajok elkerülését nyerhetjük.
180

 A kínkerülés másik, Freud által ajánlott módja, 

pszichológiájának egyik legfontosabb elméletéhez, a libidóelmélethez tartozik. Ez, a 
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libidóeltolások felhasználása, az ösztöncélok áthelyezése. Az ösztönök szublimációjához a 

következő kielégüléseket sorolja:  

1. „a művészek öröme az alkotásban” 

2. a kutatók öröme a problémák megoldásában 

3. „művészeti alkotások élvezete” 

4. a valóság eszelős átalakítására tett kísérletek – Freud ide sorolja a vallásokat 

5. szeretet – az ember azon igyekezete, hogy „szeressen és szeressék” 

6. életörömök keresése a szépség élvezetében – „mindenhol, ahol csak megnyilvánul 

érzékeinknek és ítéletünknek, az emberi formák és kifejező mozgások szépségében, 

természeti jelenségekben és tájakban, művészeti vagy éppen tudományos alkotásokban”
181

 

 

Santayana már idős volt, mikor Sigmund Freud pszichológiája teret nyert, de a húszas 

években fontosnak tartotta, hogy lejegyezze a véleményét Freud örömelvvel foglalkozó 

művei kapcsán. Biztosan állíthatjuk, hogy fiatalkori írásait nem befolyásolhatta a 

pszichoanalízis, éppen ezért különlegesek a szerelemmel, vággyal, szublimációval 

kapcsolatos megjegyzései, melyek mind a magánleveleiben, mind pedig a szépséggel 

foglalkozó írásaiban fellelhetők. A teljes életművet és Santayana magánéletét ismerve 

pedig kijelenthetjük, hogy a freudi kínkerülési elmélet mintapéldája lehetne, hisz az önként 

vállalt magányosságtól kezdve a szépség élvezetének kereséséig mindent 

elkövetett/kipróbált azért, hogy egy védett, és szabad életet építsen fel magának, az ókori 

filozófusoktól megismert módokon, elsősorban a mértékletességre és a harmóniára 

törekedve. A szabad pillanatok felszabadításának lehetősége szerepet kapott a művészetről 

kialakított nézeteiben, önteremtő, önmegvalósító filozófiája pedig a költészetről és 

vallásról megfogalmazott gondolataiban köszön vissza. Fiatalkori vágyait versekbe 

fojtotta, mindennapi cselekvéseit pedig kontemplatív magatartása határozta meg. A Dante, 

Goethe, Michelangelo, Shakespeare és Lucretius-művek elemzéseiben ott vannak azok a 

szerelemmel és szenvedéssel kapcsolatos kérdések és lehetséges válaszok, melyek 

fiatalkori leveleinek témáit adták.  

 Van Meter Ames, 1937-ben megjelent, Proust and Santayana – The Aesthetic Way 

of Life című könyvében – Marcel Proust és George Santayana alakján keresztül – olyan 

témákat vesz nagyító alá, mint az esztétikai életvitel, az élet esztétikus megélése és az 

esztéta társadalomban betöltött szerepe. A Santayanával foglalkozó rész alapvetően egy 
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1932-es beszélgetésen alapul, amit Ames felesége folytatott Rómában, az akkor 69 éves 

Santayanával. A könyv megszületését a szerző Proust és Santayana művei iránti rajongása 

motiválta, de már néhány sor elolvasása után érezhető, hogy a mű célja – mindkét író 

esetében – az életmű és a magánélet közti kölcsönhatás vizsgálata. Ames szemében Proust 

és Santayana is a szemlélődés képessége miatt léphetett egy olyan útra, mely az esztétikai 

életvitel felé vezette őket. Ames az esztétikumnak szentelt életet a vallásos élethez 

hasonlítja – amolyan vallásos hit nélküli, „kétes ígéretektől mentes” boldogságérzésről 

beszél, melyben „a szépség az isteni”. Az esztétikum ösvényén keresgélő zarándokot a 

szépség szerelmesének nevezi, aki ugyanolyan áhítattal olvassa a Bibliát, mint az istenfélő, 

hívő ember, érzi a szent helyek szentségét és leborul az emberi értékek oltára előtt. A 

szépségben találja meg a mindenséget, bárhol tűnjön is az fel. Számára a szépség, 

elegendő, s amiért él, az nem igényel hitet, hisz ott van előtte, csak néznie és értékelnie 

kell. Így, a beteljesülést éli meg a szépség iránti szeretetben.
182

 A keletiek és nyugatiak 

kontemplációra való hajlandóságának összehasonlítása után Ames megállapítja, hogy az 

esztétikai életvitel nem fogja eltörölni a társadalmi igazságtalanságokat, nem lakatja jól az 

éhezőket és nem segít a beteg gyermekeken, nem vet véget a nemzetek közti versengésnek, 

a társadalmi problémák kezelése közben mégsem feledkezhetünk meg a művészetekről és 

az intellektuális örökségről, mert később, csak fájdalmasan tudjuk feléleszteni a civilizált 

állapotot.
183

 Santayana a The Sense of Beautyban, a művészet haszontalanságának vádján 

töprengve állapította meg, hogy  

 

„ha az élet minden haszontalan elemét kivágnánk az alkalmazkodás folyamatában, az evolúció nem 

gazdagítaná, hanem inkább elszegényítené természetünket. Talán ez az evolúció iránya és a barbár őseink 

erőfeszítéseik és háborúik közepette lángoló szenvedélyükkel és mitológiáikkal jobb életet éltek, mint 

amilyen a mi jól alkalmazkodott utódainknak van biztosítva.”
184

  

 

Ames a meditáció és kontempláció által elérhető bölcsességre irányítja rá a figyelmünket, 

és azt tartja a társadalom egyetlen reményének, ha az emberek a privát profit felől a privát 

élvezet felé fordulnak. A gyermekkortól tartó, szemlélődésre való nevelésben látja a 

megoldást, zenehallgatással, képek nézegetésével, a költészet megismerésével, valamint 

múltbeli élmények, érzések felélesztésével és álmodozással. Az iskola segítheti és 

bátoríthatja a gyereket, olyan érdekességeket kell megismertetni velük, melyek az 
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önfejlesztést szolgálják.
185

  Santayana oly erőt tulajdonított az esztétikai érzékenységnek, 

mely a szorgalmas erénynél hatékonyabban képes elősegíteni a társadalomban a jót, mert 

„sokkal szilárdabb és magával ragadóbb.” A tisztelet, hitelesség, tisztaság kapcsán azt 

mondja, hogy ha ezeknek az erényeknek a hiánya ösztönös undort vált ki – ahogy ez jól 

nevelt embereknél lenni szokott – akkor a reakció lényegében esztétikai, mert nem 

elmélkedésen vagy jóindulaton alapul, hanem érzékenységen:  

 

„Ez az esztétikai érzékenység pedig morálisnak is nevezhető. [...] Ez a kalokagathia, a morálisan jóra 

irányuló esztétikai igény, s talán az emberi természet legszebb virága.”
186

 

 

 A szellem kiművelését Santayana az építészethez hasonlította, mondván, ha pusztán 

a gyakorlati felhasználhatóságot tartjuk szem előtt, nem lesz szükségünk az építészet 

mesterműveinek számító díszes templomokra és palotákra. Ugyanezt a gondolatot 

alkalmazhatjuk az oktatásra is: ha csak olyan tantárgyakat tanítunk, melyekre egy 

üzletembernek közvetlenül szüksége van a munkájához, nem ismeri meg azokat a 

tudományokat, melyek szellemében szabaddá tehetnék.
187

 Hozzátehetnénk, hogy ezek 

megismerése nélkül azt sem fogja tudni, hogy mi hiányzik az életéből. Ames a rivalizálást 

és a versenyszellem felélesztését sem tartja helyesnek az oktatásban. Úgy véli, hogy a 

dolgokat önmagukért kell szeretni és művelni.  

 Ames gondolatai számos ponton összecsengenek Richard Rorty önteremtésről, 

önkiterjesztésről szóló elméletével, s még abban is azonos véleményen vannak, hogy a 

tökéletes értelmiségi mintapéldánya Marcel Proust. Proust lényeg-fogalma Santayanára is 

nagy hatást gyakorolt. A könyv megjelenésekor 1937-et írtak és Ames aggódva 

figyelmeztet a kommunista és fasiszta diktatúrák által elveszíthető egyéni szabadság 

fontosságára.
188

 Mikor azt állítja, hogy a „to live aesthetically” az egy vallás nélküli vallás, 

melyben az áhítat, a tisztelet és a hála a legfőbb tényezők, akkor jogosan merülhet fel 

bennünk, hogy a szépség vallását hirdeti meg, melynek hívei felfokozott érzelmekkel 

vágynak a szépre, kifinomult érzékeik révén képesek felfedezni valami különlegeset az élet 

leghétköznapibb dolgaiban is, rácsodálkoznak a természet csodáira és valami belső békével 

és boldogsággal a lelkükben járkálnak a többi ember között.
189

 „To live aesthetically” nem 
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jelenti Santayana vagy bárki más példájának a követését, aki szépérzékkel rendelkezik, 

nem követeli meg, hogy valaki külföldön vagy elefántcsonttoronyban éljen; nem jelenti 

szükségképpen, hogy valaki a szépművészeteknek szentelje magát és nem foglalja magába 

a mesterkéltséget, ami oly gyakran az „esztéták” sajátja – mondja Ames.
190

 De vajon nem 

lesz-e egy ilyen embernek a többiektől eltérő még a megjelenése is? Vajon nem kelti-e fel 

mindjárt azok érdeklődését és gyanakvását, akik nem éreznek hasonlóképpen, s nem ők 

látják-e elsősorban „mesterkéltnek” vagy nem e világon élőnek azt, aki másként szemlél 

mindent, mint az emberek többsége? Az elefántcsonttoronyba vonulás sokszor talán éppen 

a rengeteg negatív élménynek köszönhető – mintha feladták volna annak reményét, hogy 

képesek kommunikálni az emberekkel. Az aktivitás háttérbe szorítása a szemlélődés 

kedvéért magába foglalja a passzivitás megélését, a passzív szemlélő pozíciójába 

helyezkedést, mely ha pontos megfigyeléssel és logikus következtetéssel párosul, igazi 

veszélyforrásnak tűnhet a „megfigyeltek” számára. Örök példa lehet Szókratész esete. S 

még ha aszketizmussal párosul is ez a magatartás, a külső szemlélő számára legtöbbször 

semmittevésnek, élvezkedésnek, haszontalan időtöltésnek tűnik.   

 Ames szerint Proust és Santayana Schopenhauerrel együtt ahhoz a tradícióhoz 

köthetők, mely a kontemplációt a cselekvés fölé helyezi:  

 

„E tradíció képviselőit gyakran az a vád éri, hogy arisztokratikus tartózkodásukkal nem veszik ki a részüket 

abból a demokratikus együttműködésből, mellyel a „világ munkája” elvégezhető lenne, bár sokan kezdik 

felismerni, hogy a modern élet hajszája csak olyan pillanatokkal kiegyensúlyozható, mikor 

visszavonulhatnak a megfigyelő ősi magatartásához.”
191

  

 

Santayanával kapcsolatban megjegyzi, hogy az ő esztéticizmusa aszketizmussal színezett, 

mert rájött, hogy egy ilyen életforma kedvéért az embernek sok mindent fel kell adnia, de 

nagy megnyugvással töltheti el az elmúlt dolgokon való merengés szabadsága.
192

 Ames 

hosszú, költői, de sokszor következetlen elemzései mellett e téma kapcsán meg kell 

vizsgálnunk Alexander Nehamas véleményét, aki a huszadik század végén visszahozta az 

amerikai filozófiai gondolkodásba „az élet művészetének filozófusai” terminust, s 

következetesen alkalmazta is The Art of Living, Socratic Reflections from Plato to 

Foucault című művében. Bár Santayana életművét nem tárgyalja, számtalan azonosságot 

fedezhetünk fel az említett filozófusok és Santayana jellemében és filozófiájában. 
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Nehamas szerint egyetlen olyan életmód sem létezik, mely mindenki számára egyformán 

megfelelő, s a filozofikus élet is csak egyetlen, a számtalan lehetséges közül; de el kellene 

fogadnunk, hogy létezik olyan filozófiai koncepció, mely valójában az élet művészete. Az 

„élet művészetének filozófusai” (philosophers of the art of living) – mondja, gyakran 

kettős szerepet játszanak: „az írásaikban létrehozott szereplők és azon írások szerzői, 

melyben személyiségük egzisztál.” Alkotók, s egyben alkotottak, teremtettek is.
193

 Olyan 

filozófusok, mint Montaigne, Nietzsche és Foucault olyan életmódot mutatnak fel, amit 

nagyon kevesen képesek követni. Az utánzásnak nem is lehet értelme, hisz az önteremtő 

filozofikus lét lényege éppen abban rejlik, hogy mindenki a maga útját járja, s ehhez maga 

kell, hogy megtalálja a megfelelő eszközöket.  Nehamas szerint az esztéticista életvitel fő 

példaképe Szókratész:  

 

„Szókratész utánzása, önmagunk teremtése – szókratészi értelemben –, de egyben önmagunk minden korábbi 

mintától eltérő megalkotása.”
194

  

 

Santayana eszközei a teljes élet elérésére a szabadságkeresés, a vallással egyenértékű 

költészet, a művészet, a vágyódás a tökéletesre, melyben szerelem és barátság az 

ideálteremtés és vágy szempontjából egy. Nehamas elmélete szerint azok, akik 

életművészetként tekintenek a filozófiára, kutatás és kriticizmus, valamint filozófiai 

nézetek megalkotása során formálják a személyiségüket.
195

 Olyan problémák tükröződnek 

vissza az írásaikban, melyek önmaguk megértését segítik, műalkotás létrehozásában 

fedezik fel igazi életüket.  A Richard Rorty elméletében szereplő újraleírás fogalmát azzal 

a nehamasi gondolattal lehetne rokonitani, mely szerint az élet művészetének filozófusai is 

hozott anyagból dolgoznak:  

 

„még ha gyakran bevezetnek is új kérdéseket, inspirációik minden esetben az általunk már elfogadott 

filozófiai tradícióból származtathatók.”
196

  

 

1989-ben, Rorty az Esetlegesség, irónia és szolidaritás első fejezetében csak annyit mond, 

hogy Heidegger, Foucault és Nietzsche azok, akikben uralkodik az önteremtés és a 

személyi autonómia utáni vágy, s ezért a szocializációt úgy látják, mint valami mélyen 

bennünk élő ellentétét. Kierkegaard, Nietzsche, Baudelaire, Heidegger, Nabokov és Proust 
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lesznek a példái arra, hogy „milyen lehet a személyes tökéletesedés, mint önteremtő, 

autonóm emberi élet”.
197

  

 

Rorty tudja, hogy Dewey és Habermas a személyes tökéletesedés utáni vágyat 

irracionalizmusnak tartja, de nem akar választani a szemben álló nézetek között, hanem 

különböző célokra akarja őket használni. Filozófiájának kardinális fogalmát, a 

szolidaritást, örökre összemérhetetlennek tartja az önteremtés fogalmával, bár egyformán 

érvényesnek gondolja őket. Az önmegvalósítás szótára magánjellegű.
198

 Egy ideális, 

liberális társadalomban a társadalmi szerveződés célja az lenne, hogy esélyt kapjon 

mindenki, a „képességei szerinti önteremtésre”.
199

 Az iróniát veszi a védelmébe, és azt a 

magatartást, ami az irodalomkritikát vezető intellektuális tudományágnak tekinti. Amint 

írja:  

 

„Védelmem a magánjellegű és a nyilvános határozott megkülönböztetésén alapul.”
200

  

 

Ezekben a kijelentésekben ott van a santayanai, matthew arnoldi hagyomány. Rorty szerint 

Proust azzal teremtette meg önmagát, hogy írt egy könyvet. Azzal a módszerrel vált 

autonómmá, hogy újra leírta azokat, akik leírták őt. Emberekre reagált, valóban élőkre, 

akikkel fizikailag is találkozott. Műve, az ironikus regény paradigmája. Amint Rorty írja:  

 

„az ironikus sikerét egyedül a múlthoz mérheti – nem úgy, hogy aszerint él, hanem úgy, hogy saját 

fogalmaival írja le újra…”
201

 

 

 Az önleírás válik a legfontosabbá. Nincs semmiféle nagy titok, vagy nagy igazság, amit 

fel akarna fedezni, csak újraleírással rendezhető dolgok vannak. Éppen ezért ő a tipikus 

nem-metafizikus. Rorty szerint:  

 

„ha tovább élt volna…, akkor több elrendezendő anyaga lett volna, és így újraleírásai mások volnának,  

azonban a helyes leírás soha nem jött volna létre.”
202

  

 

Az életművészet gyakorlati művészet, és hozzátartozik az írás – mondja Nehamas. 

Másodlagos kérdés, hogy akik gyakorolják, sikeresen alkalmazzák-e, s a legtöbbször 
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lehetetlen is erre választ adni. Nem az a fő kérdés, hogy vajon vannak-e olyanok, akik 

sikeresen követik a megismert életformát, hanem hogy vannak-e, akik maguk is képesek 

önállóan kialakítani egy példaértékű életformát.
203

 Az életművészet: techné tou boiu, élet-

technika, mely a poiéziszre irányul és az életművészet cselekvő, vagyis a praxisra 

vonatkozik.
204

 A fogalmak körüljárása el kell, hogy vesse a passzivitás gyakori vádját. A 

hellenista etika alapján a filozofálás egyik fő motivációja az emberi szenvedés mielőbbi 

kezelése és célja az ember virulása, jólléte, az eudaimonia. Martha Nussbaum szerint az 

eudaimoniát gyakran egyszerűen csak azonosítják a boldogsággal, pedig ez félrevezető, 

mert nem hangsúlyozódik ki benne, hogy az eudaimonia aktív állapotot feltételez, nem 

pusztán az elégedettség állapotát. Arisztotelész az ember lényegét adó tevékenységként írja 

le a gondolkodást, mint boldogságot.
205

 Santayana az antik szerzőkön kívül Kanttól is 

meríthetett, akinek Anthropologie in pragmatischer Hinsicht (1798) című munkájában is 

feltűnik a kozmopolita eszméje. Az antropológia világ- és emberismeretet jelent. Ezt az 

ember utazás és olvasás révén szerezheti meg, írja Kant. Megismer másokat, és ezáltal 

közvetve önmagát is megismeri.
206

 Ezt a gondolatot visszhangozza Rorty és Nehamas is. 

Santayana kritikusai gyakran rámutatnak, hogy nem teremtett filozófiai iskolát, de 

McCormick szerint a hatása talán még nagyobb volt, mint egy „igazi” iskolaalapítónak. 

Magatartásával, gondolkodásával hatott, hallgatói közül többen is emlékeztek nem 

mindennapi megjelenésére és szemléletmódjára. Tanítványai között volt Conrad Aiken, 

Wallace Stevens, Robert Frost, T. S. Eliot, Witter Bynner és számos későbbi professzor, 

író, kiadó és jogász.
207

 Santayana egyedülálló stílust képvisel. „Nem kívánok filozófus 

lenni, ha ezalatt üzenetet hordozó prófétát értünk. Megelégszem a laikus szerepével, aki 

vidéki sétákon vagy tavernákban beszélget a barátaival.”
208

 – állította, mégsem hagyott fel 

az írással, különösen nem 1912 után, mikor tanári karrierjét befejezte. Szellemi életéhez 

szüksége volt az írásra, mely felszabadítóan hatott rá. Nem adta fel a szellemi harmónia 

megteremtésének lehetőségét az univerzális káoszon belül – ez a gondolat, már fiatalkori 

verseiben is jelen van.   
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 Heller Ágnes Nietzsche-tanulmányában írja, hogy  

 

„Nietzsche szerint különböző fajta alkotói tevékenységek különböző fajta személyiségetikát követelnek. A 

filozófus személyiségetikája más, mint a művész személyiségetikája. Egy filozófus például akkor válik azzá 

ami, ha (egyúttal) egyfajta aszketizmust gyakorol; a művész azonban megengedheti magának, hogy érzéki 

legyen. […] Nietzsche szerint élete – végső soron – azonos filozófiájával, és felteszi, hogy így van ez minden 

filozófus esetében.”
209

  

 

A nehamasi értelemben vett „art of living” – filozófusok esetében más nem jöhet szóba, 

csak az írás és élet azonossága, esztétikájuk helyett ezért inkább egy olyan szigorú erkölcsi 

alapállásról kellene beszélnünk, mely kiállja e megterhelő feladat súlyát. Az esztétikus 

életvitellel kapcsolatban gyakran hallhatjuk az aszkézis szükségességét, de az életvitel 

hedonistaként is megfogalmazható. Mindkettőre lehetne példákat mondani, s talán éppen a 

nietzschei gondolat révén lehetne megfogalmazni egy lehetséges magyarázatot, vagyis, 

hogy az esztéták egy része olyan filozófus, akinek az életét a művészet befolyásolja, de 

olyanok is vannak, akik ún. elvetélt művészek, s ezért figyelmüket inkább 

művészetfilozófiai kérdéseknek szentelik, de oly módon, hogy ebben közben érzéki 

örömöket lelnek. Úgy gondolom, hogy az esztétának, a szépségnek szentelt élet a 

filozófiája, s ez csakis tudatos tevékenység lehet, mondhatni, tudatos választás. A művészt 

viszont kényszerei hajtják az önkifejezés felé, ami egy nem tudatos önkiteljesítés részeként 

értelmezhető. Ez viszont ellentmond a nietzschei gondolatnak, mely szerint a filozófus 

megszemélyesíti a filozófiáját, a művész viszont „nincs jelen művében. Létrehozhat 

tökéletesen különböző műveket, s egyik sem testesíti meg vagy fejezi ki személyiségét.”
210

 

Nietzsche szemében a személyiségetika legnagyszabásúbb példái a létezésükkel 

csábítanak.
211

 „A személyiségetika mindig egy személyiség etikája. […] A 

személyiségetikáról lehetetlen értekezést írni. Illusztrálnunk kell ahhoz, hogy 

beszélhessünk róla. Vagyis inkább egy paradigmatikus esetet, egyetlen személyt, egyetlen 

életet kell szemügyre vennünk, hogy lényegét és értelmét példázhassuk”
212

 – írja Heller, 

aki Goethét említi, ahogy Santayana számára is Goethe a csábító. Ő vezette rá arra a 

gondolatra, hogy ha egy filozófus önálló életfilozófiával rendelkezik, akkor képes rá, hogy 

gondolataiban a különböző világnézeteket összehangolja. Saját életfilozófiája akkor vált 
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előtte világossá, mikor az első németországi útja alkalmával Goethe következő sorait 

olvasta:  

 

 „Ich hab’ mein Sach auf Nichts gestellt… 

 Drum ist’s so wohl mir in der Welt.”
213

 

 Nun hab’ ich mein Sach auf Nichts gestellt… 

 Und mein gehört die ganze Welt,”
214

 

 

 „Már én nem vágyom semmire… 

 Azért vagyok víg ennyire. 

 Most semmire se vágyom én… 

 Most az egész világ enyém…”
215

 

 

Santayanát meghatotta az a gondolat, hogy bár fizikai léte jelentéktelen, spirituálisan 

minden kor és minden létezés külső szemlélője lehet. Santayana számára mottóvá váltak 

Goethe szavai, s érzelmeit a szonettjeiben örökítette meg. Elméletileg, csak idős korában 

tudta megfogalmazni a versekben megörökített gondolatokat, mikor megfogalmazta a 

lényegről szóló tanát.
216

 Az önleírás és az újra-leírás kereteinek vizsgálatakor sem 

hagyhatjuk figyelmen kívül Goethe példáját. A Költészet és Valóság élet és mű szerves 

egységének a szintézise. Goethénél a költészet az a formáló erő, mellyel „céljára 

alkalmazhatja” a valóságot. Esetében – ahogy Santayanáéban is – , az írás és a létrehozott 

műalkotás az élet értelmező újraélése. Eckermann 1831. március 31.-i feljegyzésében 

visszaemlékezett Goethe véleményére, aki azt mondta:  

 

„Életem leszűrődése az egész, […] s az egyes esetek, melyeket elmondok, csak arra szolgálnak, hogy 

általános megfigyeléseket, magasabb igazságokat igazoljanak… Úgy vélem, szimbólumai vannak benne az 

emberi életnek. Valóság és költészetnek neveztem a könyvet, mert magasabbra irányulva fölemelkedik az 

alacsonyabb valóság világából… Életünk egy-egy ténye nem aszerint számít, mennyiben igaz, hanem 

aszerint, mennyiben jelentett valamit.”
217

 

 

Santayana valláspótlékként gondolt maga teremtette életfilozófiájára:  
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„Susana nővéremet egész életében aggodalommal töltötte el az a gondolat, hogy „elfordultam Istentől”, pedig 

egyáltalán nem fordultam semerre. […] Soha nem gyakoroltam a vallásomat és nem gondoltam, hogy a 

segítségével a mennyországba juthatok vagy kikerülhetem vele a poklot…Egyszerűen csak egy másfajta 

Weltanschauung követője lettem, mely ugyanazt a funkciót tölti be, mint a vallás: „segít az élet tanulságaira 

koncentrálni.”
218

  

 

A személyiségetika lényege, hogy megélője beteljesítse művét, ez pedig azáltal lehetséges, 

ha műve igenlésével életét is igenli:
219

  

 

„Légy önmagad, légy hű önmagadhoz, legyél azzá, ami vagy – ez a személyiségetika kategorikus 

imperatívusza. Alapértéke és erénye pedig az autenticitás. Az autentikus/inautentikus pár foglalja el a 

jó/gonosz pár helyét.”
220

  

 

 Nietzsche és Foucault nyomán az esztéticista és aszketikus élet definíciója számos 

változatban létezik. J. P. Hattingh 1996-ban megjelent Living One’s Life as a Work of Art 

című tanulmányában a kvietizmus esztéticizmusát és Nietzsche „heroikus aktivizmusának” 

esztéticizmusát hasonlítja össze. A passzív esztéticizmusra Kierkegaard Don Juanját és azt 

a heideggeri megjegyzést hozza fel példaként, mely szerint az autentikus emberi létezés 

velejárója, hogy „költőien” tartózkodjunk a Földön. Az aktív esztéticizmust Foucault 

önmagunkkal törődő filozófiáján és Nietzsche műalkotássá formált életén keresztül 

prezentálja.
221

 Az egyik alfejezetben, mely a Nineteenth century aestheticism as an artistic 

practice and ethical ideal címet viseli, Hattingh azt állítja, hogy az esztéticizmus olyan 

művészeti kolóniák megalapításához vezetett, melyben a művészek az anyagi 

haszonszerzésnek hátat fordítva teljesen átadhatták magukat a kreatív imaginációnak, 

elutasítva a polgári életet, annak minden intellektuális kategóriájával. Teljesen a 

művészetnek és az esztétikai appreciation-nek szentelhették magukat, műalkotásokban 

hozták létre a szépséget.
222

 Hattingh az esztéticizmus, mint művészi gyakorlat alatt egy, a 

világtól elszakadt művészkolónia tevékenységét érti, ahol az alkotók a társadalmi 

normáknak hátat fordítva adják át magukat az esztétikai örömöknek, valamiféle spirituális 
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elitet alkotva, s feltételezhető, hogy az esztéticizmus erkölcsi ideálja alatt is ezt a bizonyos 

távolmaradást, kívülállást érti, bár nem beszél eszképizmusról. Külön alfejezetben említi 

az esztéticizmust, „as a way of life”, és egymás mellé állít olyan élő és fiktív alakokat, 

mint Wilde, Dali, Dorian Gray vagy Des Essenties.  

 Vittorio Stella Esztétika és esztéticizmus Croce gondolkodásában című 

tanulmányának bevezetésében az esztéticizmus szó által közvetített jelentést vizsgálva arra 

a következtetésre jut, hogy az esztéticizmus két dologra vonatkoztatható, „vagy a valóság 

öntudatos szemléletére, azaz egyfajta…filozófiára, vagy bizonyos egzisztenciális 

magatartásmódra (magatartás, szokások, viselkedés, norma, divat), azaz egyfajta gyakorlati 

viselkedésre.”
223

 Gyakorlati viselkedésen, egy a szépség utáni vágy által irányított, 

pillanatnyi gyönyörökre koncentráló életet lát: „Következésképpen a moralitás abban a 

szükségszerűségben oldódik fel, illetve arra szorítkozik, hogy…az élet minden 

mozzanatában megjelenő szépséget létrehozza, bemutassa és tanúsítsa.”
224

  

 Santayana életfilozófiáját egy ókori eszmékre alapozott életművészetként 

értékelem. Egy egész életen át tartó terápia, a lélek gondozása, a szenvedélyekre irányuló 

figyelemmel, de alapvetően, a tökéletességre való törekvéssel, a platóni forráshoz 

megtérve, az istenire irányuló erotikus szenvedély. Santayana a tökéletesség feletti örömét, 

„aesthetic interest”-nek nevezi az Apologiaban.
225

 Esztéticizmusa nem vethető össze a 

hattinghi értelmezéssel. Santayanánál a lélek várának, egy rendíthetetlen erődítménynek a 

kiépítéséről van szó, melynek legfőbb célja a boldogság elérése, egy humanista etika 

értelmében. Erich Fromm szerint  

 

„a humanista etika feltétlenül a legfontosabb erénynek tartja a boldogságot és az élvezetet, ám ezzel az 

emberre nem a legkönnyebb, hanem a legnehezebb feladatot rója: teljes produktivitásának kibontakoztatását 

követeli meg tőle.”
226
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2.2 Egy titkos cél nyomában – csak látni, és szabadon megismerni a világot 

 

 Santayana 1886 őszén Göttingenbe utazott, hogy tökéletesítse német nyelvtudását 

és belekóstoljon a német felsőoktatásba. Kezdetben sok időt töltött olvasással, de mások 

tökéletes megértése ellenére sem volt képes németül beszélgetni. Magára hagyatottsága 

megszűnt, mikor Herbert Lyman meghívására Drezdába utazott, ahol színházba, 

koncertekre járt és kiélvezte építészet iránti rajongását.
227

 Ezek a tényezők is 

közrejátszhattak abban, hogy itt fogalmazta meg magának az életcélját, melyet sokkal 

később némileg meg is tudott valósítani:  

 

„Nagyon jól éreztük magunkat, bár a némettanulásban nem jeleskedtem. Csak olyat tanultam, ami titkos 

célom eléréséhez segíthet, mely magától értetődően vert gyökeret a szívemben. Nem az a célom, hogy jártas 

legyek a nyelvekben, vagy hogy filozófiaprofesszor legyek, hanem hogy lássam és megértsem a világot. 

Drezdai tartózkodásomat – ebből a szempontból – nem pusztán egy jó előkészületnek, hanem egyenesen 

tetőpontnak tartom, életem egyik legboldogabb epizódjának.”
228

  

 

Londoni sétái alkalmával – diákkorában –, teljesen átadta magát a parkok és utcák 

csodálatának:  

 

„Londonban soha nem tanultam, nem olvastam a British Múzeumban (ahogy a Bodleianben tettem), nem 

gyűjtöttem könyveket és nem kötöttem tartós barátságokat. Senkit sem látogattam meg, még a Sturgis-

rokonokat sem. Félreismert vándor voltam, és akartam maradni.”
229

  

 

Átadta magát a helyek, hangulatok, emberek csodálatának: 

 

„Nagyra értékelem a művészetet, ha elragad és felszabadítja az elmét, valamint a szívet: de a természet és az 

elmélkedés nagyobb hatalommal, és gyakrabban teszi ezt. Ha valami, akkor engem igazán a gyönyörű 

helyek, a viselkedés és a szép intézmények bájolnak el: ebből ered a Görögország, Anglia, a fiatalság, a 

sportolás és a mesterkéletlen Amerika iránti imádatom.”
230

  

 

Egész életében utazásokról álmodott, „lehetségesekről és lehetetlenekről; utazásokról 

időben és térben, más testekbe és idegen elmékbe történő utazásokról.”
231

 Fiatal korában 
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ezek az utazások enyhítették azokat a negatív érzelmeket, melyeket kora és körülményei 

iránt érzett. A szülei különböző országokból származtak, egzotikus helyeken jártak, így 

Santayana számára az utazás az élet természetes velejárójának tűnt. Az 1890-es években 

sok helyen járt – Szicíliát, Görögországot, Észak-Afrikát és Palesztinát is felkereste. 

Egyiptomban átadta magát az álmodozásnak, elképzelte, hogy milyen lehetett a karnaki 

templom, mikor még teljes pompájában ragyogott.
232

 Görögországot csalódottan hagyta el: 

 

„Az igazi Görögország halott, elporladt, pótolhatatlan. Csak néhány szó és relikvia maradt, melyek egy 

értelmes emberi életről tanúskodnak.”
233

 

  

Santayana igazi önvallomása a Persons and Places utolsó lapjain olvasható. Itt foglalta 

össze, hogy mi szeretett volna lenni valójában, ha nem köti semmi, hogy milyen életformát 

választott volna, ha teheti: 

 

„Továbbra is diák akartam maradni, főképpen egy utazó diák. Szerettem az önmagáért való töprengést, ahogy 

– tündöklő ragyogásáért [...] – a költészetet is. Tudtam, hogy szeretném a rejtőzködő és szabad életet, régi 

városokban és idegen országokban, a különbözőségükben is bámulatos felfogásokat figyelve. Alkut kellett 

volna kötnöm Mephisztophelésszel, csak nem a fiatalságért, hanem a fiatalság látszatáért/külsőségeiért (for 

the appearance of youth) – a fiatalság ízléséért, a szenvedélyei nélkül. Lehettem volna vándordiák, egész 

életemben: Salamancában, Bolognában, Oxfordban, Párizsban, Benaresben, Kínában és Perzsiában. 

Németország lett volna a kezdet. Az lett volna a legjobb, ha soha nem válok professzorrá! Látnom kellett 

volna a világot! [...] Szabadnak kellett volna lennem a legszebb éveimben!”
234

 

 

A középkori vándordiákok élete vonzotta, de mikor szakmát kellett választania, a nyugodt 

akadémikus lét mellett döntött, „mert ez tűnt a legkevésbé visszataszítónak.” Szerette az 

olvasást, a megfigyelést és a fiatalok társaságát.
235

 Bruno Lind szerint Santayana 

középkorú férfiként olyan volt, mint egy „vagans”. Egyetemről egyetemre és egyik 

katedrális városából a másik katedrális városába utazott – ezért adta a Vagabond Scholar 

címet 1962-ben megjelent könyvének. Lind 1950-ben kezdett el levelezni az idős 

filozófussal, akire mindig úgy gondolt, mint egy ókori bölcsre, aki a modern világ keretei 
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közé kényszerült.
236

 Bruno Lind hosszú heteken keresztül rendszeresen beszélgetett 

Santayanával Rómában. Az idős filozófus nyitott volt Lind véleményére és nem csak az 

éppen készülő műveiről beszélt neki, hanem régi emlékekről és a fiatal korában írt versek 

vagy éppen filozófiai tézisek mögötti gondolatokról is. Mikor Lind elküldte Santayanának 

a róla írt tanulmánya vázlatait, Santayana részletes és kedves levélben üzente meg a 

tanácsait és a véleményét. A levél 1950. október 22-i keltezésű. Mivel Lind a Bohemian of 

the Infinite címmel akarta megjelentetni a könyvét, Santayana a bohémsággal kapcsolatban 

is kiegészíti Lind kéziratát. Santayana szerint a bohémek között is van különbség, és 

legalább két módon lehetne megkülönböztetni őket. Egyrészt vannak azok – mondja, akik 

véletlenül kerülnek olyan helyzetbe, mint például a Párizsban tengődő művész-bohémek, 

akik gyökerek és segítő rokonok nélkül kénytelenek boldogulni, és vannak azok a szabad 

lelkek, akik anyagi problémákkal nem küzdenek, de semmilyen konvenció előtt nem 

hajlandók meghajolni. Példaként, Sir Osbert Sitwellt és bátyját, valamint Dr. Sisterst 

említi, a Noble Essences című könyvükkel, melynek bevezetése az értelmiségiekben, 

pontosabban szólva a művészekben látja a világ megmentőit. Santayana szerint az ő 

bohémsége – ha egyáltalán –, inkább az ókori cinikusok, szkeptikusok és epikureisták 

természetéhez hasonlítható, s ő nem nézi le a konvenciót – különösen nem a művészetben. 

Bizonyos tekintetben tehát, ami a szabad gondolkodást és szellemet illeti, így nevezhető, 

de más dolgokban nem.
237

 

 Santayana már gyermekkorától érezte, hogy fontos számára az egyedüllét. 

Felnőttként az egyedüllétet összekapcsolta a függetlenség, a szabadság érzésével, s ezt 

leginkább az utazások alkalmával tudta megélni:  

 

„Magányra és függetlenségre vágytam, de nem egy angol típusú, nyugodt, vidéki élet formájában, hanem 

inkább az ókori filozófusok stílusában – gyakran számkivetve, de mindig a piac és a színház közelében.”
238
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Velencében – ahol mindig a Danieliben lakott, a nyolcas szobában – azt élvezte, hogy az 

ablakon keresztül része lehet a lüktető városnak, miközben külső szemlélő marad. 

Reggelente írt, délután pedig olvasott. Esténként szívesen sétálgatott a Piazzán, az Olympia 

mellett, ahol rendszeresen zenét lehetett hallgatni. A zene élvezetének ecseteléséből is süt a 

szabadságvágy:  

 

„…egy forró helyre bezsúfolva, az intelligens érdeklődést színlelő tömegben ülve, mesterséges 

megvilágításban, mindig fáraszt a zene. Több a kelleténél, mint egy  protestáns templomban végigülni az 

istentiszteletet. Az operában elfelejtem ezeket a kényelmetlenségeket, az auditív és vizuális benyomások 

miatt, melyek elég erőteljesek ahhoz, hogy fenntartsák az érdeklődésemet. De a tiszta zenehallgatáshoz 

szabadtérre vágyom, magányra, ha lehet, a mozgás és a távozás szabadságával. Az álldogálás csodálatos 

szabadságérzést nyújt [...]. Ilyen esetben a zene és a táj is adomány, nem jeggyel vásárolt kötelezettség. 

Jobban szeretem, ha a szépség váratlanul ér, és szabadon hagy el.”
239

  

 

1911-ben Az amerikai filozófia finomkodó hagyományában azt írta:  

 

„Önmagunk megértése a vigasz klasszikus, az önmagunk elől való menekülés pedig a romantikus formája. A 

zene vagy a táj, módot ad arra, hogy az ember elmenekülhessen önmaga elől; a transzcendentális és a 

naturalisztikus felfogás között így aztán a romanticizmus teremt kapcsolatot. A magányos ego a szelekbe és a 

felhőkbe kapaszkodik; [...] a zene és a táj jelenti a spirituális táplálékot mindazoknak, akik nem tudják, vagy 

nem merik beteljesületlen eszméiket szavakba foglalni.”
240

 

 

 Luciano Zampa volt Santayana egyik olasz fordítója. Egy alkalommal rendhagyó 

túravezetést szervezett az írónak Rómában, de mindenben a vallásos emlékeket kereste. 

Santayana lenézte azokat, akik „esztétikai divat”-ból lelkesedtek egy-egy korszakért, 

például a barokkért:  

 

„E leckék helyett hamarosan visszahúzódtam esztétikai/esztétikus, vagyis inkább költői kagylómba, 

étrendemet pedig vizuális benyomásokra és néhány kiválasztott látnivalóra korlátoztam.”
241

  

 

Úgy érezte, hogy csak magányban lehet szeretni az emberiséget, mert nyílt terepre 

merészkedve csak a harc marad. A világ azoknak való, akik szeretik a háborút – mondta, 

de ő, papnak, költőnek született:  
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„Mindkét oldalt látni akarom, de egyiket sem kerítem a hatalmamba. Gondolatban mindegyiket átfogom és 

szeretem a szép és a jó által felvett különböző formákat, az egyes teremtményekben.”
242

 

 

Idős korában, visszatekintve fiatalkori önmagára, feltette a kérdést, hogy vajon felébredt-e 

már gyermeki álmodozásaiból – melyek egy képzeletbeli vallás és építészet által egy saját 

világban tartották –, mikor elkezdte keresni a helyét és a valós életbe vezető első lépéseket. 

Az önéletrajz megfogalmazása során ébredt rá, hogy sem ébredésről, sem a korábbi elvek 

feladásáról nem tud beszámolni, sőt, nem is volt semmilyen komoly változás a szellemi 

életében. Csak a témák módosultak valamelyest, melyekkel a képzelete eljátszhatott, de az 

a szemléletmód, mellyel a világot figyelte, nem változott.
243

 Az álomvilág megmaradt. 

Nem véletlenül mondta róla Margaret Münsterberg – Santayana pszichológus kollégájának 

a lánya – hogy Santayana „inkább egy álmodozó, sem mint egy tudós filozófus”.
244

 

Tizenöt-tizenhat éves kora körül írta meg az At the Church Door című versét, melynek 

alapérzését későbbi életének különböző korszakaiban is érvényesnek érezte. Mintha soha 

nem lett volna elég bátorsága elszakadni a biztonságot jelentő közegből, mintha soha nem 

mert volna kirepülni. Úgy érezte, hogy örökre a templom ajtajában maradt. A 

biztonságérzet azonban nem kapcsolódott össze elégedettséggel. Egész életében kritikusan 

figyelte a körülötte zajló eseményeket, tisztán látta a fejlődő Amerikai Egyesült Államok 

társadalmában felmerülő problémákat. „A sárban dagonyáztunk, mint egy disznó az ólban, 

és elhitettük magunkkal, hogy valójában élvezzük” – írta.
245

  

 Santayana számára mindig nagyon fontos volt a múlt, és tisztelte a múlt értékeit 

megtestesítő épületeket, helyszíneket. Bár fiatal korában még nem volt rálátása az építészet 

történetére, korán megragadták a különleges formák, melyekben nagy örömét lelte. Egész 

életét meghatározták az avilai templomok és utcák, s a múlt eseményein való töprengés oly 

mértékben kitöltötte az életét, hogy soha nem volt magányos, egyedüllétét pedig nem élte 

meg negatívan. Fiatalkori templomjárása esztétikai színezetű. Idegen nyelven misét 

hallgatott, élvezte a zenét és az emberek énekét – ő maga azonban nem kapcsolódott be. 

Külső szemlélő maradt. A templom atmoszférájára, az üvegablakok színes fényére és az 

épületek fenségességére azonban mindig szüksége volt:  
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„Szabadabban lélegeztem a vallás, mint az üzlet világának atmoszférájában, mivel a vallás, mint ahogy a 

költészet is, sokkal eszményibb, a képzelet által sokkal szabadabb.”
246

  

 

Szépséget a valós életben nem, csak a képzeletében talált, gyermekéveiről a következőket 

írta:  

 

„A valóság csak egy buta rutin volt: reggel felkelni, elsétálni az iskolába, öt órát ott ülni, hazasétálni, enne 

valamit, ami nem az ínyemre való, majd lefeküdni. Unatkoztam. Nem tehettem sokat és nem tanulhattam 

eleget. Az iskolában csak feladatok voltak. […] Fele annyi idő alatt kétszer annyit is megtanulhattam 

volna…A valóság nyomorult volt, csak a képzeletbeli világ lehetett természetes és érdekes.”
247

  

 

John McCormick-nak köszönhető az az észrevétel, mely szerint  

 

„Santayana úgy élt, mintha csak Henry James regényeiből, a The Ambassadors vagy a The Golden Bowl 

lapjairól lépett volna le.”
248

  

 

Ismerősei számára egyértelmű volt, hogy Santayana többre értékelte a szemlélődést a 

cselekvésnél, és az ironikus távolságtartást a zajos közvetlenségnél. Jessie Belle 

Rittenhouse 1904-ben megjelent The Younger American Poet című művében olyan költők 

mellett mutatja be Santayanát, mint például Bliss Carman, Louis Imogen Guiney, vagy 

Richard Hovey. Santayanát merengő filozófusként állítja elénk, akit hidegen hagy, hogy a 

huszadik században és Amerikában él, mert a saját világába zárkózik. Rittenhouse nem 

önkényesen kategorizál – Santayana fiatalkori versei valóban olyan lélekről tanúskodnak, 

mely minden erejével megpróbálja távol tartani magától a külvilágot. Lehet körülötte 

káosz, mint ahogy a There may be Chaos still around the World című művében írja, akkor 

is megmarad a saját kagylójában, megfeledkezve a változó külső széljárásról. Rittenhouse 

szerint a kortárs amerikai költészetben nincs Santayanaéhoz hasonlítható hang: „Az ő 

iskolája, a szépség iskolája” – mondja.
249

 A Rittenhouse-éhoz hasonló vélekedések 

azonban félrevezetőek lehetnek, hisz Santayana nagyon is jól ismerte a világot megrengető 

problémákat, éppen ezért akarta őket távol tartani magától. Kívülállása nem tudatlanságot 

rejt, csak védekezés. Időskori esszéi a fanatizmusról, vagy a diktatúrákról egyértelműen 

bizonyítják, hogy tisztán látta az Európát sújtó ideológiai és politikai harcok 

kilátástalanságát és borzalmait. 
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 Daniel Cory szerkesztésében 1954-ben jelent meg az a kötet, mely Santayana 

korábban nem publikált, vagy a századfordulón született írásait tartalmazta. A könyv, az 

egyik fejezet után a The Idler and His Works címet kapta. Cory – az idős filozófus titkára 

és kedvenc tanítványa – a bevezetőben elárulja, hogy az anyagot a második világháború 

alatt szerkesztették meg, mikor Santayana – római remetesége alatt – minden kapcsolatot 

megszakított a szabad világgal. Őszinte önvallomás ez munkamódszerről, irodalmi ízlésről, 

melyben a pályájára visszatekintő gondolkodó élvezettel számol be írói szokásairól, reggeli 

frissességéről, mikor a szövegei szinte magukat írják. Számára az írás életformává vált. 

Nem folytatott beszélgetéseket fő téziseinek lejegyzése előtt, de mindig sokat olvasott, 

mielőtt gondolatait papírra vetette. Ironikusan jegyzi meg, hogy mennyi tintát és papírt 

pazarolt el.
250

 A második világháború alatt írt időskori napló felerősítve összegzi mindazt, 

amit élete során lejegyzett a szabadságról, függetlenségről és a boldogságról: 

 

„Végül remetévé váltam, nem az emberi fajtól való félelem, vagy undor okán, hanem a  béke és az ismeretlen 

mindenek elé helyezése miatt. A szerencse közönyössé vált  számomra, kivéve az a fajtája, mely lehetővé 

tette, hogy semmibe vegyem a szerencsét és megadta nekem az egyszerű élet lehetőségét valamely gyönyörű 

helyen. Minden  hamis társasággal megszakítottam a kapcsolatot, s csak azokhoz ragaszkodtam, melyek 

őszinte barátságon vagy intellektuális szimpátián alapultak. Festmények és könyvek gyűjtése helyett – amit 

az 1890-es évek elején csináltam – felosztottam a vagyonomat, lemondtam minden ingóságomról, egy önálló 

rezidenciáról, szolgákról, kocsikról, és mindenről, ami az anyagi világhoz láncolt –, vagy kötelezettségekkel 

borított volna be.  Volt idő, mikor jó ételekkel és jó italokkal kényeztettek, de azt hiszem, hogy az ebből 

adódó örömök igézetét inkább a kellemes társaság miatti jó hangulat okozta. E társaságok legtöbbször csak 

csalóka utánzatai voltak az igaz barátságoknak […]. Szinte boldogabb voltam egyszerű, szerény 

körülmények között Avilában az apámnál, vagy a Duval étteremben Párizsban, a londoni teaüzletekben, vagy 

most, mikor e sorokat írom, a háború szigorú viszonyai közepette. […]  Magányom és elkülönülésem 

boldoggá tesz, és a világot megosztó dühöngő pártoskodás sem tud a szívemben gyűlöletet szítani.”
251

  

 

 

2.3 A boldogság lehetősége a művészetek által 

 

 Santayana a szépséget nem a művészetekben kereste elsősorban. Egy laikus vallás 

keretében, eszközként tekintett rájuk, a szellem felszabadítására való törekvésében. 

Művészethez és szépséghez való viszonya megmutatja az élet egészéhez és a 

tapasztaláshoz fűződő viszonyát is. Úgy vélte, hogy az élet művészetének elsődleges és 
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legalapvetőbb célja, hogy az életet a lehető legbiztonságosabbá tegye. Egy kellően 

biztonságos szituáció már lehetőséget teremt az embernek, hogy az energiáit az 

önjutalmazásra koncentrálja, s csak azt tegye, amit akar. „Ekkor az élet szabaddá válik, az 

értékek pedig túlnyomó többségben esztétikaivá.” – írta.
252

 Ezek alapján nem csoda, hogy 

William James szemében Santayana egyik legfőbb jellemvonása az esztéticizmusa, mely 

ellen azonban Santayana többször is felszólalt: 

 

„William James […] megérezte az esztéticizmusomat, és napjaink esztéticizmusával azonosította. […] Éles 

elméjű orvosi sejtése alapján úgy vélte, hogy elvonultságom valószínűleg valamilyen elfojtott kötődésből 

származik, és mivel a valós világ dühít, egy valótlan világot kell szeretnem.”
253

 

 

Az életmű ismeretében el kell ismernünk, hogy William James nagyon ráérzett Santayana 

lelkiállapotára, esztéticizmusa azonban nagyon összetett, és nem azonosítható a korszak 

művészeti megfontolásaival. 

 Santayana a The Sense of Beautyban, a játékelmélet kapcsán fejtette ki, hogy a 

szépség és művészetben való megtestesüléseinek az értékelése olyan tevékenység, mely 

életünk szabadon eltöltött időszakaihoz kötődik, ünnep, mikor megszabadulhatunk a 

félelem szolgaságától és elégtételt kapunk a gonosz árnyékában töltött pillanatokért,
254

 a 

Reason in Art-ban pedig azt olvashatjuk, hogy a találékonyság valamiféle bőségből 

táplálkozik – az érzelmek és eszmék túláradásából. A zsenialitás vagy a megérzés és a 

tapogatózás, ami a művészetben valóvá válik, egyidejűleg valóra váltja azokat az 

eszméket, melyeket a művészet megtestesít; vagy inkább, maguk az eszmék, egy 

automatikusan kifelé irányuló belső mozgás termékei, e kiterjedés pedig megtestesíti az 

ideát.
255

 Santayana értelmezésében a művészet, az ész által alkalmazott technika vagy 

eszköz, az érdeklődésének és ambícióinak megfelelő környezet kialakítására.
256

 Úgy vélte, 

hogy az ember bizonyos mértékig képes kiválasztani azokat az impulzusokat és ösztönző 

erőket, valamint ideálokat, melyeknek engedelmeskedni fog, s amelyeket követni tud. „Ezt 

a tevékenységet, egy kielégítő harmónia érdekében végzett választást, az ész életének 

nevezi (life of reason).”
257

 Számára a tudomány és a művészet különböző ágai, valamint a 

vallások, elsősorban imaginatív termékek, melyek a különböző kultúrák, korok és 
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személyek szükségletei, körülményei és érdeklődései szerint alakulnak.
258

 A művészet, a 

testet meghaladó cselekvés – írja, mely a lélek számára sokkal kellemesebb ösztönzővé 

teszi a világot. Ebben az értelemben „minden művészet hasznos és gyakorlati (useful and 

practical)”.
259

 Ha szem előtt tartjuk ezeket a megjegyzéseket, be kell látnunk, hogy az 

esztéticizmus, mint művészettörténeti fogalom, nem használható Santayanával 

kapcsolatban. Nem fogadja el a l’art pour l’art elvét, ugyanakkor kihangsúlyozza, hogy a 

szépség nem függhet a haszontól, hanem az imagináció által konstituálódik.
260

 A 

műalkotást nem tudja értelmezni a szépség jelenléte nélkül; viszont ha elfogadjuk a 

szépség meghatározásakor tett megjegyzéseit, mely szerint a szépség megtestesült 

gyönyör, és egy befogadó szubjektum és az asszociációi nélkül nem születhet meg – mint 

érték –, akkor azt is be kell látnunk, hogy a szépség teljesen szubjektív marad. Így, senki 

nem jelentheti ki egy adott tárgy vagy műalkotás kapcsán, hogy nélkülözi a szépségre való 

törekvést, vagy az ideál kifejeződését, hisz minden relatív. Santayanánál ugyanis, nincs 

olyan uralkodó arányrendszer a szépség kritériumaként, mint ami létezett a görögöknél. 

Mindenkinek az egyéni asszociációitól és az imaginációjától függ, hogy képes-e egy 

rendezett és harmonikus élet, egy megvalósult tökéletesség létrehozására, akár a művészet, 

akár a barátság, akár a szerelem képessége által: 

 

„Érzékenység és mélyen gyökerező szépség iránti fogékonyság nélkül a művészet nem érhet el mély és 

magával ragadó hatást.”
261

 

 

Egy érzések nélküli világ – legyen bár tökéletesen felépített a józan ész és a 

természettudományok segítségével –, alkalmatlan lesz – állítja Santayana:  

 

„Abban a pillanatban, mikor az emberek felismerik a hiányt, lehetőséget kapnak a művészetek.”
262

 

 

Charles Eliot Norton művészeti előadásainak hallgatójaként valószínűleg beoltódott azzal a 

nortoni alapelvvel, mely szerint: 

 

„nem kétséges, hogy a modern világot gyakorlatias gondolat kormányozza, de hogyan tudná pótolni 

számunkra azt, amiből a költészet és az élet magasztosabb élvezeti fakadnak? Az ésszerűségen és a 

nagylelkűségen túl is vannak még élvezetes dolgok, pl. a gyönyörködés a szenvedélyesen vágyottban, 
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beteljesültben vagy érzékeltben. […] A szépérzék az emberi természet azon része, melyből a legtisztább, 

legkifinomultabb és leglélekemelőbb örömök erednek. […] Úgy tűnik, hogy ez, a legnagyobb mértékben 

kizárólag a szenvedélyes természet, vagy a szenvedélyre fogékony természet számára adatik meg.”
263

 

 

Santayana tisztelettel nézett Charles Eliot Nortonra. Norton, „tíz generációnyi mágnással a 

háta mögött”, „imádta a görög és a keresztény művészetet és kedvelte a kifinomult angol 

életet”:  

 

„Turnert és Ruskint szerette, személyes jóbarátja volt Burne-Jones, Carlyle és Matthew Arnold.”
264

  

 

Santayana felé atyai kedvességgel fordult és bátorította, megjegyzéseit és észrevételeit 

pedig unokaöccsén, Frank Bullardon keresztül juttatta el hozzá: „Attól tartott, hogy túl 

sokat időzöm az álmaimban” – írta Santayana.
265

  

 

 Ha az ember érzékeivel az imaginációja is feléled egy dolog kapcsán, akkor azt a 

dolgot körüllengi az esztétikai, az esztétikai elem pedig nem elválasztható a gyakorlati és 

morális dolgoktól – állítja Santayana a Reason in Art-ban.
266

 Az imagináció során létrejött 

eszmények és képzetek nem pusztán esztétikailag kielégítőek, de szimbolikus kifejeződései 

az emberi szellem (human spirit) állapotának és törekvéseinek.
267

  

 Santayana fiatalkori barátai között nagyon sok a művészetért rajongó, később 

műgyűjtővé váló híresség. Santayana, Bernard Berenson, Charles Loeser és Edward (Ned) 

Perry Warren, Norton előadásait hallgatták művészeti témákról a Harvardon. Warren 

nagyon jó kapcsolatot alakított ki az öt évvel fiatalabb Berensonnal. Levelezésükből 

kiderül, hogy mindkettőjük életében nagy jelentőséggel bírt Walter Pater Marius the 

Epicurean című műve, de rajongással olvasták Ruskint, Arnoldot és Swinburne-t is, akit 

Ned, a „lelke mesterének” nevezett. Ekkori jelszavai „az Isten szeretete, a szépség 

szeretete, a szerelem szeretete, a szenvedély szeretete…”
268

 Santayana, Ned és Berenson 

egyformán jól érezte magát Oxfordban – megtalálták azt, amit a Harvardon soha. Berenson 

a következőket írta Isabella Stewart Gardnernek Bostonba, 1888-ban, Oxfordból: 
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„Szegény Harvard – nem fair összehasonlítani Oxforddal, és különösen nem a harvardi diákokat az 

oxfordiakkal. Amennyire én látom, ők mindannyian okosak, ragyogóak, komolyak […] és jól neveltek, 

legalábbis, akiket én csodálok és imádok. A harvardi fiúkban van valami nyersesség; közönségesek és 

buták.”
269

 

 

Ha nem is ilyen szélsőséges formában, de pár évvel korábban Emerson is lejegyezte az 

észrevételeit a két intézményt összehasonlítva: 

 

„Oxford klasszika-filológusokat gyárt ugyanúgy, mint ahogy a wiltoni üzemek szőnyeget szőnek…
270

 A 

légkör görög szellemmel telített, és […] a görög szellem behatolása emeli ízlés-színvonalukat.
271

 […] 

Továbbá megállapítható, hogy az egyetemeken mindent elkövetnek azért, hogy kialakítsák angol nemzeti 

életük díszét, a jól nevelt úriembert.
272

 Egyetlen más nemzet sem termel ilyen embertípust.
273

 […] Ahogy 

elnéztem e fiatalokat, úgy találtam, hogy már életerejük, megjelenésük és általános magatartásuk is előnyt 

biztosít nekik az amerikai kollégiumokban található kortársaikkal szemben.”
274

 

 

A barátok közül Charles Loeser nagy szerepet játszott Santayana ízlésének az alakításában. 

Képek és könyvek elemzése hozta őket össze az egyetemi évek alatt. Azonnal felismerték 

egymásban a szellemi társat.
275

 Santayanát lenyűgözték azok a ritka könyvek és érdekes 

műalkotások, amiket Loeser mutatott meg neki. Loeser művészet és gyűjtés iránti 

szenvedélye Santayana képzeletét is elragadta:  

 

„Friss anyagot és információt jelentett kiéhezett esztéticizmusom számára – érzékileg kiéhezett, de 

olvasmányokkal nem támogatott...”
276

 

 

Santayana számára úgy tűnt, mintha Loeser mindent látott volna, amit látni érdemes, és 

minden nyelven beszélt volna. Gyakran adott könyveket Santayanának, hogy aztán együtt 

vitathassák meg az olvasottakat. Sokszor együtt mentek színházba, mindig, szigorúan, 

Loeser költségére: „Loeser volt az első ilyen jellegű mecénásom… A meghívásai 

különleges, kivételes alkalmakra szóltak” – írta emlékirataiban.
277

 Mikor Santayana 

egyszer egy festmény előtt állva azt találta mondani barátjának, hogy szívesen festene, 
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Loeser azonnal felajánlotta támogatását. Hirtelen örömében még egy párizsi tanulmányutat 

is finanszírozott volna Santayanának, aki mindig nagy hálával gondolt rá, mert ő volt az, 

aki megismertette Itália múltjával és huszadik századi jelenével, s vele fedezte fel első 

alkalommal Velencét és Rómát.
278

  

 Santayana fiatal korának egyik nagy szenvedélye volt a gótikus templomok iránti 

rajongó csodálat. Avilában is elbűvölte templomuk régi falikárpitja, egy hatalmas vörös 

szőttes, melyben évszázadok emlékei halmozódtak fel. A kárpit egyszer aztán egy amerikai 

milliomoshoz került, mikor Avila elöljárói nem tudtak nemet mondani a húszezer dolláros 

ajánlatra. A „már amúgy is szétmállott” magyarázat Santayana számára teljesen 

elfogadhatatlan volt, már csak azért is, mert úgy gondolta, hogy ez a ragyogó templom volt 

az utolsó, melyben „bensőséges kielégülést érzett a miséket hallgatva.”
279

 Szerette a 

templomok hűvös nyugalmát és üvegablakaik ragyogását.
280

 Már fiatal fiúként is vonzotta 

az építészet, különösen Ruskin Velence köveinek az elolvasása óta. Mikor az USA-ból 

Németországba utazott, útközben megállt, hogy francia és spanyol katedrálisokat 

nézegessen. Ekkor írta a következőt:  

 

“Számomra úgy tűnt, hogy a művészetnek valóságosabbnak kell lennie a természetnél, különben elveszítené 

raison d’étre-jét.
281

  Valóságosabb alatt primitívebbet, egyszerűbbet és tisztábbat értek, ahol a szenvedély, az 

érzés és egy jellegzetesség legbelső lényegéhez idomulva mutatkozik meg…”
282

  

 

Szinte naponta látogatta a múzeumokat, ahol a görög márványszobrok és a korai német, 

valamint olasz festmények között sétálgatott.
283

 Nem ismeretekre, hanem érzelmekre 

vágyott. Boldogsággal telt el, ha egy katedrálisban, vagy egy zenét meghallgatva olyan 

képzettársításai támadtak, melyek egyébként nem születhettek volna meg. Évekkel később 

Bernard Berenson fogalmazta meg, hogy mit is jelent az ún. esztétikai pillanat a 

képzőművészetekben: 

 

„A képzőművészetekben az esztétikai pillanat egy olyan gyorsan tovatűnő, de rövidségében mégis időtlen 

állapot, mikor a néző eggyé válik az általa szemlélt műalkotással, megszűnik önmaga lenni és az adott kép, 
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táj, szobor vagy bármely esztétikai realitás többé már nem létezhet tőle függetlenül, rajta kívül. Idő és tér 

megszűnésével egy entitássá válnak.”
284

  

 

Santayana, a legfőbb gondolatait összefoglaló időskori My Opinions-ben mondta csak ki 

konkrétan, hogy filozófiája azoknak az érzelmeknek az ünneplése szeretne lenni, melyek 

az elragadtatott, kontemplatív pillanatokban szállják meg az embert: 

 

„A jelentéktelenség megölheti a művészetet; a művészet elragadtatásból születik. Másrészt, minden erősen 

kontemplatív pillanatban ott van a szépség, vagy egy, a szépérzékkel rokon elragadó érzés. Az élet csak 

ezekben a pillanatokban nevezhető igazán elevennek, mikor a rutin átadja a helyét az intuíciónak […] 

Filozófiám célja, az intuíciók széles skálájának a megvalósulása és az elmét betöltő érzelmek ünneplése. Ha 

ez a szándék esztétikai és pusztán költői, hát rendben van! De akkor ez egy kijózanodástól/kiábrándultságtól 

ragyogó költészet vagy esztéticizmus és a kendőzetlen igazságra irányul.”
285

 

 

A művészetek közül, talán a zene és az építészet állt hozzá a legközelebb.  Úgy érezte, 

hogy a zene olyan hatalommal bír, mely képes önmagában lekötni az emberek figyelmét, 

és tőle független dolgok szimbólumává válhat. A Reason in Art-ban a zene hatalmát a 

serkentőszerekhez és az ópiumhoz hasonlítja.286 A zene észlelésének leírásakor ugyanazt az 

elvet olvashatjuk, amit már az asszociációk általános elméleténél is megfogalmazott: a 

korábban asszociált érzéseknek a lecsillapodott visszaverődései tovább élnek az agyunkban 

és megváltoztatják jelenlegi benyomásainkat. 

 A The Sense of Beautyban arra is kitért, hogy ha tudományosan közelítünk egy 

műalkotás vagy a természet felé – a történelmi kapcsolatai vagy az osztályozás kedvéért –, 

nem esztétikailag közelítünk. Egy műalkotás időpontjának vagy szerzőjének a felfedezése 

mindazonáltal érdekes lehet, de csak közvetve hat esztétikai értékelésünkre (appreciation), 

azáltal, hogy a direkt hatásokhoz bizonyos asszociációkat rendel. Ha viszont a direkt 

hatások hiányoznak, és a tárgy önmagában érdektelen, a körülmények is lényegtelenek.
287

  

A Reason in Art-ban külön fejezetet szentelt a művészet és a boldogság kapcsolatának a 

bemutatására, de alapvetően a művészre, mint alkotóra, és nem a befogadóra koncentrál. 

Összegzésében azonban megjegyzi, hogy minden embernek boldogságra kellene 

törekednie. Egy szabad elme, a kreatív képzelet örvendezik az ember és a természet között 

                                                           
284

 Bernard Berenson:  Aesthetics and History, 93.o., Doubleday & Company, Inc., Garden City, New York, 

1954 
285

 George Santayana: ’A Brief History of My Opinions’, 21.o. 
286

 George Santayana: Reason in Art, 44.o. 
287

 George Santayana: The Sense of Beauty, 14.o. 



76 

 

létrejött harmónia láttán.
288

 Könyvekben olvasott, vagy tehetséges barátok által kifejtett 

helyes vélemények is segíthetnek felismerni a művészet és a természet szépségeit.
289

 A 

ritka esztétikai pillanatok feltűnésének lehetőségeit kutatva megállapítja, hogy az ízlés csak 

az erős esztétikai érzést kiváltó időszakokban formálódik; értékítéletünk alapjait első 

mestereinktől, finomításukat pedig az első szerelem megtapasztalásából nyerjük: 

 

„Soha többé nem leszünk oly mélyen felkavarva, és meggyőződhetünk, hogy az akkor felfedezett 

fenségességet egyetlen tárgy sem képes megőrizni.”
290

 

 

 

2.4 Vágyterápia  

a) A szexuális szenvedély alaptermészetéből kiindulva 

 

1924-ben kelt levelében Santayana így írt Harry Abbotnak:  

 

„A szerelem soha nem tett tartósan boldogtalanná, sem a szexuális impulzusok nyugtalanná; éppen 

ellenkezőleg: a többé-kevésbé kezelhető formákban rámtörő érzések jókedvvel töltöttek el, felkeltették 

kíváncsiságomat az emberek – és az érzések természetes kiterjedése révén – dolgok, helyek, történetek iránt, 

mint egy vallás,  mely máskülönben tökéletesen hidegen hagy: a szétterjedt erotikus érzések arany fényével 

beborított területek nélküli világ, melyben életem nagy részét élnem kellett volna, önmagában holt és meddő 

lett volna. A közélet, az üzleti élet, a politika, a család és a társaság mindig untatott és undorított. Kizárólag a 

sport, a humor, a barátság és a szerelem felvillanásai tették elviselhetővé.”
291 

 

A jó élet elengedhetetlen összetevőjeként felmutatott szerelem, Santayana filozófiájának 

időről időre visszatérő témája. A halhatatlan szerelem eszméjéből táplálkoznak korai 

szonettjei, a vágyakozás pszichológiájára építette fel a The Sense of Beauty utolsó 

fejezeteit, külön fejezetet szentelt a szerelemnek a The Life of Reason, Reason in Society 

című kötetében és minden költészettel foglalkozó könyvében – a The Interpretations of 

Poetry and Religionben és a Three Philosophical Poetsben – is kardinális szerepet játszik a 

költészet és filozófia kapcsolatának feltárásában a szerelem-vágy-szexualitás hármassága. 

Már 1896-ban megállapította a The Sense of Beauty lapjain, hogy „csak a jó élet képes 
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megnyitni a kaput a szépség textúrájába”.
292

 Ezzel, és a könyv többi fejezetében szereplő 

határozott kijelentésekkel deklarálta a szerelem, a szépség és a jó élet ideális 

együttállásának fontosságát. 

 

 A Love című esszé bevezetésében Santayana arra figyelmeztet,  hogy két dolgot 

soha nem szabad szem elől tévesztenünk a szerelmet vizsgálva:  

 

„az egyik, hogy a szerelemnek van egy animális alapja, a másik pedig, hogy van egy ideális tárgya.”
293

  

 

A szexuális vonzerőnek és a nemi vágynak a The Sense of Beauty-ban szenteli a 

legnagyobb figyelmet. A szerelemben döntő fontosságúnak ítélt idealizáció gondolata itt 

még nem jelent meg. A korábbiakban már utaltam arra a megjegyzésére, melyben azt 

állítja, hogy „a szerelem képessége adja meg szemléletmódunknak azt az izzó vágyat, mely 

nélkül a szépség sem manifesztálódhatna”
294

 –, mely azzal folytatódik, hogy  

 

„esztétikai érzékenységünk teljes érzelmi oldala a finoman felkavart szexuális organizációnktól függ [...]”.
295

  

 

Az egészséges testet jól összehangolt életfunkciók tartják össze, melyeknek az a feladata, 

hogy energiatöbbletet biztosítsanak az embernek. Santayana úgy véli, hogy a nemi ösztön 

félúton van az életfunkciók és a társas/szociális (social) funkciók között. Nem kell nagy 

különbséget feltételeznünk a férfiak és nők között az esztétikai érdeklődés tárgya és 

területe szempontjából, mert az emocionális életben nem az a fontos, hogy egy „animal” 

milyen nemű, hanem hogy van-e neme egyáltalán.
296

 Ha fontolóra vesszük azt a bonyolult 

problémát, amit a természet a szexuális reprodukcióban megold, és az ösztönöknek azt a 

kényes eligazítását mely e folyamathoz szükséges, látni fogjuk, hogy az egyénbe plántált 

fogékonyság mindkét nemnél azonos, ahogy a szexuális organizáció is alapvetően 

mindkettőnél hasonló – állítja.
297

 A szexuális vonzerő hatékonyságával kapcsolatban azt 

írja, hogy nem tudna eléggé hatékony lenni, ha nem az érzékszervekre hatna elsődlegesen. 

Mindkét nemnél megtalálhatók a másodlagos nemi jellemvonások; a nemi érzés különböző 
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másodlagos tárgyakra is kiterjed. A szín, a kellem, a forma, melyek a szexuális szenvedély 

stimulusai, bizonyos önmagukért való szépséghez jutnak, mielőtt betöltenék céljukat. 

Vagyis, nem csak a szaporodás elősegítése érdekében léteznek.
298

 Az érdeklődés e 

másodlagos tárgyai – melyek a szépség legszembetűnőbb elemei –, szexuálisnak 

nevezhetők, mert az általuk kiváltott reakciók nagy mértékben meghatározzák szexuális 

életünket.
299

 „Ha bárki is arra vágyna, hogy a szépség iránti érzékenységgel létrehozzon 

valamit, nem tudna erre a célra jobban kigondolt eszközt kitalálni, mint a szex.” – 

olvashatjuk, de mielőtt radikális naturalistának bélyegeznénk, a szépség anyagait vizsgáló 

részbe becsempészi az érzékszervek vizsgálatát, és arra a következtetésre jut, hogy a szem, 

a fül, a képzelet és az emlékezés örömei objektiválódnak a legkönnyebben és válnak 

ideákká, s bár az érintést, az ízlelést és a szaglást az esztétikaitól távolabb eső, alsóbbrendű 

érzékelésnek nevezik, a művészek folyamatosan ezekhez az érzékekhez folyamodnak. 

Illatos kerteket, ínycsiklandozó húsokat, tömjént és parfümöket, az érzékszerveket ingerlő 

színeket, formákat jelenítenek meg előttünk. Példaként Keatset említi, a „legérzékenyebb 

angol” költőt, „akiben a szépség szeretete mindenek fölött áll”, s kifinomultsága ellenére 

mégis a kevésbé előkelőnek tartott érzékelés dicsőségét zengi.
300

 Mindezek alapján arra 

következtethetünk, hogy a szépséghez vezető út a nemi vágyon keresztül vezet. A színek 

és a formák szexualizálódnak, ha úgy értelmezzük őket, mint amelyek képesek a nemi 

vágy felkeltésére. Értelmetlenség volt Santayana kritikusai részéről az aszexualitás vádja 

egy olyan emberrel szemben, akinél a szépség pozitív, belső és objektiválódott érték, olyan 

gyönyör, melyet egy dolog minőségének tekintünk, s aki a szépség iránti fogékonyságot a 

szexualitásból vezeti le, a szexuálisan érzéketlen embert pedig kirekeszti a szépséget, mint 

gyönyörforrást érzékelők köréből.  

 A freudi szublimáció-elmélet idéződhet fel bennünk annál a résznél, mikor a 

szexuális szenvedély átkonvertálásáról beszél. A szexuális szenvedélynek nem a szex az 

egyetlen tárgya – mondja, mert amikor a szerelem nem találja meg szokványos tárgyát, az 

elfojtott tűz különböző irányokba tör ki – vallásos rajongássá, fanatikus filantrópiává, 

természetszeretetté vagy művészetszeretetté alakulhat, s ekkor, a túlcsorduló szenvedély 

látható módon olyan területeket áraszt el, melyek egyébként nem volnának hangsúlyosak. 

Ezek alapján Santayana azt állítja, hogy ebben az esetben az ember számára minden, a 
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szexuális szenvedély másodlagos tárgyává válhat és e ténynek köszönheti szépségét.
301

 

Úgy véli, az életenergia akkor használódna ki legoptimálisabban, ha minden hímnek csak 

az a nőstény keltené fel a vágyát, mely az utódlásról gondoskodna, s csak annyiszor, 

ahányszor ez a szaporodás szempontjából szükséges volna; így, a hím energiája és 

figyelme felszabadulhatna és másra irányulhatna.302 Arról azonban semmit nem ír, hogy mi 

van a nők „kihasználatlan” vágyaival.  

 Santayana a nyílt beszédet hiányolja a költészetben. Lucretiust dicséri, mert ő a 

legőszintébb, de sérelmezi, hogy nagyszerű őszinteségével nem írta meg „a felébredő 

érzések drámáját”, a „húsbavágó szépség hatalmát”, mely elködösíti az agyat. Kiemeli, 

hogy a nyugati költőknek nem lenne szabad lebecsülniük az ázsiaiak páratlan eleganciájú 

költészetét, a szeretett bámulása feletti öröm, az üldözés és az üldözöttség boldogságának 

kifejezését, valamint a szerelmesek közös szárnyalását.
303

 Olyan szituációkat említ, melyek 

Platónnál, Xenophónnál, Plutarkhosznál a férfipárokkal kapcsolatban kerülnek tárgyalásra 

és valószínűsíthetjük, hogy ő is a férfiszerelemre gondol, mikor azt írja, hogy amennyiben 

az ifjak őszinte szenvedélye undort vált ki, a pletykák miatt zárkózottságra és képmutatásra 

kényszerülnek.
304

 S így, száműzve a nyílt színről, kigúnyolva, a gyönyör szükségszerűen 

rejtett helyeken és kifürkészhetetlen szívekben fog virulni, de ez kettéosztja a világot, 

elkülöníti a belső és a külső életet. Ennek következtében sokan elidegenednek a 

konvencionális, moralizáló világtól, melyet ösztönösen mesterkéltnek és idegennek fognak 

érezni. Egy privát tündérországba menekülnek inkább, melyben nem sejtett örömök várják 

őket. „Álmaik ezeregyéjszakájáért” örömmel elfelejtik azt a kietlen, barátságtalan világot, 

melyben élni kényszerülnek.
305

 E rendkívüli és meglepő eszmefuttatás önvallomás-jellegét 

erősíti az a levél, melyet Santayana az 1880-as évek végén írt a Harvardról ismert 

jóbarátjának, William Morton Fullertonnak. Nagyon komolyan elgondolkodtatták a 

szenvedélyek és az ösztönök, s különös módon, egy levélben fejtette ki a nézeteit a fiatal 

fiúkra nehezedő, szexualitás miatti problémákról. Megdöbbentően személyes hangú és 

nyílt vélemény, de nem tudni, hogy Fullerton hogyan reagált rá. Santayana hat dolgot sorol 

fel, melyek közül a fiúknak választani kell – vagy inkább lehet, ha már nem bírnak a 

fantáziájukkal: „1. éjszakai magömlések/ábrándok és az idegesség, 2. maszturbáció, 3. 

pederasztia, 4. bordélyházak látogatása, 5. csábítás vagy egy szerető, 6. házasság”. A 
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négyest azért zárja ki, mert tudja, hogy egy prostituált mindenkié, tehát a dolognak előbb-

utóbb vége. Úgy vélte, hogy csak a 3-4-5-ösről érdemes beszélni. A négyes árthat az 

egészségnek – mondja, az ötösnek komoly következményei lehetnek – gyerek, jogi 

kellemetlenség stb. Tudja, hogy a hármas kedvelt volt az ókorban és a keleti kultúrákban, 

de ezt is elveti – az indoklása viszont magáért beszél: nem azért lép túl rajta, mert 

erkölcsileg elítélendőnek tartja, hanem mert annyi előítélet övezi, „hogy számunkra szinte 

lehetetlen”.
306

 

 Santayana művei egyértelműen rávilágítanak az esztétika és szexualitás közti 

kapcsolatra, a vággyal és a eroticizmussal kapcsolatban egy olyan mélyreható konceptuális 

nehézséget mutat be nekünk, amit nem csak az esztétikáról és szexualitásról folytatott 

későviktoriánus viták befolyásoltak, de előre jelezték Freud legkorábbi fejtegetéseit a 

kreativitásról és a szublimálásról. Hitte, hogy a szexualitás és az esztétika összefüggő 

fogalmak. Christopher Lane szerint Santayana, ugyanúgy, ahogy Henry James, időnként 

szexualizálta a szépséget és olyan eltérő jellegű illetve hatású gondolkodók műveit akarta 

összekapcsolni, mint Platón, Keats, Schopenhauer, Lotze, Emerson, William James és 

Walter Pater. E munka eredménye a szenvedély és aszketizmus közti izgalmas ingadozása, 

ami a The Last Puritan-ben is megmutatkozik.
307

 Lane szerint McCormick kitűnő 

Santayana-életrajzában megerősíti ezt az olvasatot, mert rámutat, hogy Santayana 

felhasználta a legújabb pszichológiai kutatások eredményeit esztétikájához.
308

 S valóban, e 

téma legfőbb összefoglalása első, elméleti munkája, a The Sense of Beauty lett. Mikor 

Bernard Berenson – a neves műgyűjtő – testvére, Sanda megjegyezte, hogy Santayana 

szépségelméletét a könyvben a szexuális szenvedély túlcsordulásának tartja, Berenson 

megdorgálta,
309

 mert több évtizedes barátságuk alatt talán már megtapasztalta, hogy 

Santayana a fizikai szépség dicséretét – platóni mintára – a magasabb régiókba való 

felemelkedéshez szükséges energia gyűjtésére használja. 
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b) A platóni szerelemfelfogáshoz kapcsolódva –  a szépség érzékelésétől az 

idealizáció vallássá nemesítéséig 

 

„[a szerelem] egy mély és ostoba ösztönös vonzódás, a szívet birtokba vevő megmagyarázhatatlan érzés, a 

világot irányító hatalom. [...] Nagyfokú ostobaságra vall, ha valaki nem hisz a szerelemben.”
310

  

 

Santayana, a platóni szerelemről szóló esszéjében a változó világban állandóságot és a 

„valami abszolútot” képviselő platóni szerelmet nevezi meg a platóni filozófia 

lényegeként.
311

 A dualista felfogás értelmében, az emberek világa és az ideák valós világa 

közti különbséget feltételezve, a szépségben és a szerelemben a hétköznapi ember is úgy 

érezheti, mintha egy jobb világ darabkáiból részesülne, mintha a szépség és szerelem 

látogatása bepillantást engedne neki egy egyébként elérhetetlen világba, az elvesztett 

boldogságba. A félemberek reményteli várakozásával keresi minden fordulóban, minden 

újonnan megpillantott arcon ezt a boldogságot. Bizalommal és várakozással eltelve nem 

tud rajtunk győzedelmeskedni a sikertelenség miatti csalódottság:
312

  

 

„Kizárólag az a szenvedélyes próbálkozás éltet bennünket és az egész világot, hogy visszajussunk a 

tökéletességhez, hogy ismét elveszhessünk Istenben. A szavakkal ki nem fejezhető jó, természetes 

tulajdonunk; [...]  minden elbűvölő dolog mennybéli származásunkat idézi; ha az égbolt távolinak tűnik, az 

idea pedig homályosnak és valószerűtlennek, csak az lehet a magyarázat, hogy még nagyon messze vagyunk 

az önismerettől, mert a lelkünk még az idegen és ártalmas dolgokban való merítkezés foglya.”
313

  

 

A tökéletesre törekvés, és az egész életet átszövő vágyakozás lesz annak az 

életfilozófiának a lényege, mely platóni alapokra építkezve, de az önállóan létező ideákat 

tagadva, a szépséget tartja a legfőbb tökéletességnek. Mivel Santayanánál a szépség egy 

megtestesült gyönyörérzetből születik, a gyönyörérzésre való képességünk alapján dől el, 

hogy részesülhetünk-e a tökéletesség érzetében. Az abszolút ideák elvetése miatt sem 

mondhatjuk, hogy elgondolásából hiányzik a platóni értelemben vett, felfelé törekvő 

dinamika, mert a szerelem eksztázisában és a szemlélődés örömében meglelhető 

tökéletesség által remél felemelkedni a szellemi életbe, melyben már leráz magáról minden 

testet és lelket lekötő világi érzést. Santayana szépség- és szerelemfelfogásában is 

megpróbálja összehangolni az idealizmust a naturalizmus érzékiségen alapuló felfogásával.  
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 1891-ben Santayana kritikát írt William James The Principles of Psychology című 

művéről, melyben egyértelműen tagadja az ideák önálló létezéséről szóló elképzelést:  

 

„Az ideák nem önmagukban létező szubsztanciák, melyek időnként megengedik, hogy rájuk pillantsunk. 

Saját gondolataink teremtményei, áramló életünk buborékjai […]. Amint szem elől tévesztjük őket, 

megszűnnek létezni.”
314

  

 

Anthony Woodward szerint Santayana naturalizmusa tagad mindennemű dualizmust és 

értelmetlen túlságosan ragaszkodni a lényeg-létezés (essence-existence) különbözőségének 

természetét platonistaként vagy dualistaként jellemezni. Nincs két létező világ – mondja, s 

ezt egy Santayana-idézettel támasztja alá, a The Realms of Beingből:
315

 

 

 „Csak egy világ van, az érzékelhető, reális világ, s vele kapcsolatban egyetlen igazság. De ebben a világban 

létezik a szellemi élet (spiritual life), mely nem egy másik világra tekint, hanem azokra a szépségekre és 

tökéletességekre, melyeket ez a világ sugalmaz, és tud megközelíteni, vagy nélkülözni.”
316

  

 

A húszas és harmincas években megjelenő Santayana-művek már nem csak az ideák önálló 

létezését vetik el, hanem a dualista világképet is, legalábbis annyiban, hogy a különleges, 

menekülési célpontnak is beillő szellemi szférát a reális világon belül megélhető világként 

tételezik. Ez azonban nem változtat a szerelemnek tulajdonított, minden mástól eltérő 

nemes szerep megítélésén.  

 Santayana szerint a tökéletességeknek elérhetetleneknek kell maradniuk. Az ideális 

dolog magának az aspirációnak az eredménye, ami azoknak a teremtményeknek az 

imaginációjában létezik, akik a szellem birodalmában élnek.
317

 Egy tökéletes forma, egy 

adekvát ideál nem létezik azon a szerepen kívül, amit egy adott egyén életében betölt. Az 

ítéletalkotás, egyben, egy ideál megteremtése. Az ideál nem létezik a funkciójától 

függetlenül. Santayana kései írásai alapján, az ideálok ún. „essence”-ek, (lényegek), 

melyek vezetnek bennünket, de nem realizálódnak és nem tökéletesednek.
318
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 Az Apologia Pro Mente Sua-ból kiderül, hogy Josiah Royce számára Santayana 

filozófiájának magva, a lényeg és létezés (essence-existence) fogalmának az elkülönítése: 

”Ez azon ritka kritikák közé tartozott, melyek rányitják az ember szemét a saját 

természetére” – írta Santayana. Az Apologia őszinte vallomás filozófiájának legvitatottabb 

kérdéseihez kapcsolódóan. A korai művekhez fűzött magyarázatában az „ideal” fogalmát 

is tisztázza: 

 

„…az Interpretation of Poetry and Religion-ben, az „ideal”-ra utaltam, hangsúlyozva, hogy a platóni ideák, 

valamint a vallás legfelsőbb lényei és a dogmák, pusztán eszmék, vagyis a morális imagináció által inspirált 

fikciók, melyek az emberi elmének megfelelően, nem bizonyított, vagy implicit standardokat fejeznek ki.  Az 

eszmék a költészethez tartoznak, nem a tudományhoz, vagy a komoly hipotézisekhez.”
319

 

  

Santayana filozófiájában imagináció nélkül nem létezhet szerelem.
320

 Az imagináció nem 

csak megteremti az ember ideáljait, hanem lehetővé teszi, hogy alájuk szubszumálja a 

szeretetteket. Ezt az utóbbi funkciót Santayana idealizációnak nevezi. Animális alapjának 

megfelelően a szerelem az ösztönökből ered, de megköveteli, hogy az egyébként csak egy 

átlagos természeti dolog, idealizálódjon. Santayana olyan férfiakról és nőkről beszél, 

akiket – szexuális vágyaikat és vonzalmaikat kormányzó – materiális erő hajt egymás felé, 

majd rávilágít, hogy milyen változást okoz a szerelem közbelépése. Az imaginatív aktus 

során a szerető számára egy ideálra emlékeztető alakban tűnik fel a szeretett fél. A szerető 

szerelme kettős vonzalmat fejez ki: egyrészt, a tárgyhoz tartozó ideálhoz – mely az emberi 

képzelet eredménye –, másrészt pedig a szeretett fél felé, aki részleges megtestesülése 

annak a jónak vagy szépnek, melyhez ideálként vonzódik.
321

 Santayana számára, ahogy 

Platónnak is, minden szerelemnek, mely méltó a nevére, kell, hogy legyen egy ideális 

tárgya: a szerelmesek megtalálják egymásban a lényegében örökkévaló, és végtelen 

megtestesülésre képes eszményi formát. Ez a „form”, vagy „essence”, ahogy Santayana a 

későbbiekben nevezte, a tökéletesnek egy lehetségese. Ha egy férfi beleszeret egy világos 

hajú nőbe, akkor az azért van, mert a szívét megragadta a tökéletes szőkeség ideája. Ez az 

ideális dolog az, amit a férfi igazán szeret, nem a nőt, a maga fakóságában és 

esetlegességében.
322

 Singer szerint, bár Santayana filozófiájának elemeit platonistának 

szokás nevezni, ez a gondolat közelebb áll Platón reneszánsz interpretációjához, mint 
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magához Platónhoz. Az emberek ideálokat csempésznek a valós dolgok közé, a 

környezettel folytatott harc részeként. Az imagináció segítségével olyan lehetőségeket 

képzelünk, melyek megvalósulásuk esetén állandó élvezetet okozhatnának.
323

 Santayana 

értelmezésében a szerelem egy fantáziadús kutakodás az elérhetetlen ideálok felé. Ami 

korábban versengés volt az ösztönös kielégülésért, a tökéletes iránti vágyakozássá vált:
324

 

 

„Az ideál mindannak az egybeolvasztása, amit a teremtményekben a legtöbbre értékelünk. Apelles Vénuszát 

említhetném, melyben egyesült az összes ismert szépség.  Az az elme, mely egyszer már átélte az 

ideálteremtés ellenállhatatlan kényszerét, képtelen lesz bármi mást fesztelenül szeretni. [...] Az ideál imádója 

mindent a keresett dolog jeleként és szimbólumaként értelmez.”
325

 

 

A quattrocento utolsó évtizedeiben vált uralkodóvá a Szépség platóni ihletésű tanának 

hatása, amely Ficino gondolataival terjedt el az irodalmi és művészeti körökben. Ficino 

számára a Szépség elméleti közvetítő szerepének feltételezése nélkülözhetetlen, mert abból 

a plótinoszi alapelvből indult ki, mely szerint a lélek „a világ véges fényétől az isteni fény 

végtelen ragyogásáig emelkedik”. Ficino tétele szerint  

 

„a Szépség képviseli a legkifejlettebben annak a legfőbb Jónak ragyogását, amely az érzékelhető rendben 

tükröződik. De éppen ezért a Szépség folyamatosan ösztönzi is a lelket, hogy az a szerelemtől megindítva 

szépségtől szépségig, formától formáig haladva jusson vissza valamennyi forma legelsőbbjéhez, ahhoz az 

abszolút első és tiszta Széphez, amelyben maga az isteni lényeg tükröződik és magasztaltatik.”  

 

Ezek alapján a Szépség a teljes és végső tökéletesség szimbóluma és a Szép eszméje „ab 

aeterno” elménkbe van vésve.
326

  

 Santayana az idealizáció természetének legrészletesebb elemzését a Platonic Love 

in Some Italian Poets című művében nyújtja, ahol a gyönyörű dolgok nagyra értékelésének 

egy ideális szépségbe átforduló imádatát, az egyes személyek szeretetétől az Isten 

szeretetébe való transzformációként vizsgálja és értékeli.
 
A szemléltetéshez Dante és 

Michelangelo költészetéhez fordul. A 13-16. századi költők alkotásaiban a régi bölcsesség 

reinkarnációját, s nem az utánzatát látta.
327

 Dante alakja és költészete végigkísérte 

Santayana életét. Már kamaszként is rajongott érte, a Harvardra kerülve – Charles Eliot 
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Norton művészeti előadásainak és Dante-fordításainak, valamint Dante-kutatásainak és 

estjeinek köszönhetően – pedig olyan értelmezési lehetőségek is feltárultak előtte, 

melyeket korábban nem ismert. A bostoni Dante-kultusz egyértelműen hozzájárult 

Santayana ízlésének formálódásához, az 1910-es Three Philosophical Poetsben azonban 

már egy koncepció részeként kerül bemutatásra. Goethe és Lucretius mellett Dantéra építi 

a filozofikus költészet jelentőségéről szóló elméletét, melyben megismétlődik Dante 

szerelmi költészetének dicsérete is: 

 

„Megtanított bennünket a szerelemre, a lemondásra, a dolgok megítélésére és az imádatra. Mi többet tehet 

még egy költő? Dante poetizálta a természetet és az egész életet. Képzeletével uralta az egész világot.”
328

 

 

Santayana a Beatrice iránti szerelem istenivé és tökéletessé válásának folyamatát követi 

nyomon Dante műveiben. Ahogy Beatrice az erény és szépség megszemélyesítője lesz, 

úgy tisztul a költő szerelme, aki szentként kezdi tisztelni szíve hölgyét. A mennybe jutott 

lány iránti érzelmek misztikus imádatba fordulnak. Beatrice Istennek is képviselője, akinek 

nagyságát és fenségességét a költő Beatrice szépségén keresztül magasztalja: 

 

„Beatrice szemeiben a mennyei fény tükröződik. Ez, Istennek szavakkal ki nem fejezhető megmutatkozása, 

üdvözítő látomás, mely szerelmünk és zarándoklatunk, valamint boldogságunk egyedüli oka és célja. A béke 

és tökéletesség mindenekfölötti ideája mozgatja a szerelmest és az eget, melynek könnyebb nevet adni, mint 

megérteni.”
329 

 

Egy igazi ideál nem csak egy rosszul elgondolt utópia. Ha magunkévá tesszük, 

megváltoztatja az életünket, mert lámpásként vezet, erőt és büszkeséget adva: 

 

 „Talán helyesebb volna azt mondani, hogy egy ideál birtoklása [...] egy következetes erkölcsi magatartással 

párosul, mellyel képesek vagyunk megítélni és koordinálni a világ dolgait, rangsorolni jókat és rosszakat, 

értékelni az eseményeket és személyeket, nem csak véletlen benyomások és ösztönök által, hanem valós 

természetük és hajlamuk szerint.”
330

 

 

Santayana Dante -elemzése messze nem tekinthető alaposnak és mindenre kiterjedő 

figyelem sem jellemezte írás közben, hisz csak futólag szól olyan értelmezési 

lehetőségekről, melyeket jól ismerhetett. „Sem Dante –, sem Goethe-tudós nem vagyok. 
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[...] Vonzottak és gondolkodásra indítottak, a természet és a filozófia bizonyos aspektusai 

általuk tárulkoztak fel számomra.”
331

 – írta a Three Philosophical Poets előszavában. Nem 

említi például John Addington Symonds vizsgálódásait a platóni és lovagi szerelem 

kapcsolatáról, vagy Dantéról szóló írásait, melyek sokkal nagyobb tudásról, és szerzőjük 

bátor, nyílt véleményformálásáról tanúskodnak, pedig ismerte őket, hisz Symonds 

versfordításait használta. Az 1893-ban megjelent The Dantesque and Platonic Ideals of 

Love című esszében a következőket olvashatjuk Symondstól:  

 

„Beatrice nem csak Beatrice, Portinari lánya és Simone felesége, hanem mindaz, amit a költő-filozófus 

megtanult, látott és szeretett a széppel, jóval és igazzal kapcsolatban. [...] jó volna megfontolni a szerelmes 

rajongás egy másik típusát is, mely a filozófia köntösében egyszer már feltűnt a világban. A görög szerelem 

azon különleges típusára gondolok, amit Platón fejtett ki részletesen a Phaidroszban és a Lakomában.”
332

 

 

„A görög szerelem és a lovagi szerelem a pszichológiai tapasztalat két rendkívüli és kivételes változata. 

Azonosságaikat és különbözőségeiket összehasonlítva megismerhetjük azt a rajongást, mely nélkül nem 

létezhetnek, s mely mindkét esetben az intellektuális igazság magasabb erődjének megmászását segítő létrává 

teszi a szerelmet […].”
333

 

 

Különös módon Santayana egyetlen korai művében sem elemzi az általa is szeretett Platón-

dialógusokat, melyek szemináriumai legfőbb anyagát képezték, és alapvetően 

meghatározták korai költészetének témáit és stílusát. Ismerte és kedvelte az oxfordiak 

Platón-olvasási szokásait, s ez is közrejátszott abban, hogy oly nagy szeretettel emlékezett 

egész életében az oxfordi miliőre. A Platonic Love in Some Italian Poets című esszében 

Dante példája után sikerül továbbfűznie a magasabb rendű érzületről szóló tanát, csak nem 

az eredeti forráshoz, hanem ismét a költészet felé fordulva. Ha a szerelem idealizálásának 

még közvetlenebb kifejeződésére, a szépség érzékelésének vallásba fordulására keresünk 

példát, Michelangelóhoz kell folyamodnunk – írja:
334

 

 

„Michelangelo költészetében találunk néhány újra és újra visszatérő gondolatot, vagyis inkább egy félig 

esztétikai, félig vallásos hitvallás változó kifejeződéseit. [...] Minden igaz szépség a tökéletesség ideájához 

vezet. A művészetek sajátja a tökéletesség felé törekvés terhe; emberfeletti és megoldhatatlan problémákkal 

vajúdnak. Azok a szerelmek, melyek nem Isten szeretetéhez vezetnek, hosszú és reménytelen gyötrelmek. A 
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szerelem fénye, a mennyország fénye, a szerelem tüze, a pokol tüze. Ezek az örökösen visszatérő 

gondolatok…”
335

 

 

„A perfect love is founded on despair – A tökéletes szerelem lemondáson alapul” – áll 

Santayana XXXIII. szonettjében.
336

 Önéletrajzában pedig magyarázatot is fűz hozzá:  

 

„Nem egyszerűen a szerelem, hanem kizárólag a tökéletes szerelem foglalja magába a lemondást. A 

szerelemben ott a remény, vagy legalább a vágy, tárgyának megőrzésére, ereklyeként való őrzésére és 

védelmezésére. A szerelem tárgyát illetően, a tökéletes szerelem is fenntartja ezt a féltő gondoskodást, de 

csak akkor válhat tisztává, boldoggá és halhatatlanná, ha a szerelmes gyökerestől kitépi magából a birtoklás 

reményét […]”
337

 

 

A XXXIII. szonettbe foglalt „tökéletes” szerelem nem csak lemondással jár, hanem 

gyötrelemmel is: „Tanítványod vagyok a fájdalom iskolájában” – írja Santayana. 

Szeretettje szépsége „büszke szomorúságra” és „örök imára” tanította, de ha többé már 

nem láthatja, csupán elméjében őrizheti emlékét.
338

 Santayana magában hordozta 

szeretettje képét (eidoszát), kinek szépsége megnyilvánítja Erószt és megnyitja a tekintetet, 

a látást. Ernesto Grassi szerint  

 

„egy kép belülhordozása kettős jelentéssel rendelkezik: egyfelől azt az – éppannyira érzéki, mint szellemi – 

törekvést jelenti, mely egy kifejtést követelő nyugtalanság élménye, e nyugtalanság ugyanis belül hordozza 

azt az eredeti inspirációt, amire rendeltetve vagyunk. Azonban egy kép belülhordozása egyúttal a művész 

meghatározó mozzanata is, aki saját műveiben a belső kép és a külső alak közötti összehasonlítás által képes 

megragadni a hasonlóságot.”
339

  

 

Xenophón Lakomájában olvasható a híres jelenet, melynek szereplője a szerelmes 

Kritobulosz, aki nem képes leplezni Szókratész előtt Kleiniasz iránti szerelmét:  

 

„Ha ilyen kép él benned, akkor miért zaklatsz engem, és vonszolsz mindig oda, ahol láthatod őt? – 

zsörtölődött Szókratész. Azért, Szókratész, mert ha látom, boldog vagyok, a kép azonban nem okoz örömet, 

csak fölkelti a vágyam.”
340

 

 

                                                           
335

 i.m.: 132.o. 
336

 In.: George Santayana: Sonnets and Other Verses, 37.o., Stone and Kimball, New York, 1896 
337

 George Santayana: My host the world, 15.o. 
338

 In.: Sonnets and Other Verses, 37.o. 
339

 Ernesto Grassi: i.m.: 57.o. 
340

 Xenophón: Lakoma, 22-23.o., In.: uő.: Filozófiai és egyéb írásai, 7-44.o., ford.: Németh György, Osiris 

Kiadó, Budapest, 2003 



88 

 

Santayanát minden művében, legyen az fiktív, vagy önéletrajzi ihletésű, verselemzés vagy 

vers, a szerelemnek ez az egészen speciális, soha be nem teljesedő, lemondással és 

gyötrelmekkel teli, vagy éppen idealizálásba forduló típusa foglalkoztatta. Soha nem akarta 

birtokolni vagy gyűjteni a tárgyakat és az embereket. Életrajzának végén állati 

szenvedélynek nevezi azt a mentalitást, mikor meg akarjuk tartani magunknak az anyagi és 

testi létezőket. Úgy érezte, hogy a fizikai dolgok iránti közömbössége miatt platonizálóvá 

vált a szerelemben. A sors által az útjába sodort embereket és dolgokat olyan adománynak 

tekintette, melyekből tiszta ideákat nyerhetett.
341

 „Minden halandó szerelem tragikus, mert 

soha nem az a szerelmünk igaz tárgya, akit birtokolni vélünk; a szerelemnek muszáj 

túlhaladnia a konkrét megmutatkozáson.” – írta.
342

 Hasonló gondolatokat örökített meg a 

XVI. szonettben is: 

 

„Ismertem a szentséges Erósz szárnyait, ahogy elrepült és meghagyott a láthatatlan dolgok szeretőjének. De 

ez szomorú szerelem – mint egy örökké tartó imádság, mely nem ismer szenvedélyes elragadtatást, sem 

enyhülést.”
343

 

  

Santayana szerette Stendhal A szerelemről című könyvét, azonosulni tudott a francia író 

gondolataival,  aki szerint a „pénzek és vaskos örömök emberei”, soha nem fogják 

megérteni azoknak az álmodozóknak a boldogságát, akik inspirációt adtak könyve 

megírásához:  

 

„Sokkal kevésbé érthetetlen ez a könyv azoknak, akik a börzén vagy sorsjegyen nyertek komolyabb 

összegeket. Az ilyen természetű nyereség nem összeférhetetlen az órákra nyúló álmodozás szokásával s az 

élménnyel, melyet Prud’hon egy képe, Mozart egy dallama, vagy olyan nő különös tekintete vált ki, akikre 

sokat gondolunk. Egészen másként vélekednek az ilyenféle pénzpazarlásról azok, akik kétezer munkást 

fizetnek ki hetenként; szellemük szüntelenül hasznos és kézzelfogható dolgokra irányul. Az álmodozót, 

akiről beszéltem, gyűlölnék, ha idejükből futná, s örömest választanák tréfáik céltáblájául. A milliomos 

iparos ugyanis homályosan megérzi, hogy az ilyenfajta ember egyetlen gondolatot többre becsül egy zsák 

ezerfrankosnál.
344

 

 

Stendhal négyféle szerelmet különböztetett meg: a szenvedélyest, a kedvtelés-szerelmet, a 

testit, és a hiúság-szerelmet. Santayana véleménye szerint pszichológiailag nem lehetetlen, 

hogy a szenvedélyes szerelemben a fizikai vágy teljes odaadássá és hősiességgé, 
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önfeláldozássá és lemondássá alakuljon. A nagy szenvedély az átalakulás végére imádattá 

változhat.
345

 Az amour gout is képessé válhat az átváltozásra, ha a szépség és bűbáj tiszta 

örömévé – ezáltal teljes egészében –, esztétikaivá válik. Az önvallomásból egyértelműen 

kitűnik, hogy Santayana számára a tiszta imádat számít a szerelem legtökéletesebb 

formájának, mely a fizikai, és az összes önös szándék teljes feladásával érhető csak el:  

 

„A szerelem szenvedélye nem halványul el, nem lesz mentes a testi felindulástól […] A psziché nem sorvad 

el – éppen ellenkezőleg: a visszahatás sokkal nagyobb hatókörű lesz, több dolgot fog egyszerre 

harmonikusan megrezegtetni, mintha csak zenekari feldolgozásban kapnánk vissza a korábbi lemondásból 

fakadó, megnemesedett szomorúságot.”
346

 

 

Mitől gyötrődnek Michelangelo óriásai a Sixtus-kápolna freskóin, milyen bánat, vagy 

szerelmi kín okozza vonagló szenvedésüket? – teszi fel a kérdést Santayana a Platonic 

Love in Some Italian Poets-ben.
347

 Az emberi test szépsége iránti szeretetében, művészi 

csalódásaiban, a sors hányattatásaiban meglelhetjük a választ: „Nem muszáj vulgáris 

okokat találnunk e rendkívüli ember rendkívüli érzéseire” – mondja Santayana.
348

 Bár 

megemlíti Symonds Michelangelo-fordítását a szerelem és szépség születéséről, 

Symondstól eltérően, nem említi Tomasso di Cavalierit, aki Michelangelo verseinek egyik 

legfőbb ihletője. Nem akarja szóba hozni, nem keres „vulgáris okokat”. Rajong 

Michelangelo művészetéért és átérzi minden porcikájával, de nem elemzi érzelmeinek 

forrásait, nehogy túl közel kerüljön saját lelkének titkaihoz. Nemcsak hősei, ő maga is 

legyőzte a szenvedélyeket, hogy a belőlük nyert energiával nemesítse meg a már kezelhető 

érzéseket:     

 

„…bíznunk kell valamiben; legalább a látható világ összefüggéseiben és folytonosságában és vágyaink 

tárgyainak értékében. Ha fennkölt módon élünk, fennkölt dolgokban kell hinnünk. Mégha a platóni intuíciók 

valószerűtlenek is, biztosnak kell maradnunk abban, hogy ezek a valódi gondolatok fogják uralni az 

elménket, és örök társainkként fogják elűzni bánatunkat, megszüntetni elhagyatottságunk érzését, ha bátran 

megbirkózunk a szenvedéllyel és keresztülmegyünk egy nagy szerelem átváltoztató tüzén.”
349

 

 

Irving Singer a The Nature of Love és a Santayanáról szóló tanulmánykötetében is 

összefüggésbe hozza és összehasonlítja Freud és Santayana szerelemmel kapcsolatos 
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gondolatait, az idealizáció fogalmának jelentőségét szem előtt tartva elméleteikben. 

Freudnál is megjelenik az idealizáció, mint a szerelem jellemzője. De elképzelése 

különbözik a platonistákétól. Freud az idealizációt azonosnak tekinti az „overestimation” -

nel vagy „overvaluation”-nel.
350

 Elgondolkodtató, hogy Freud írásai milyen mértékben 

hatottak Santayanára. 1923-ban, a Túl az örömelven elolvasása után fogalmazta meg azt a 

Freudról szóló tanulmányát, melynek az A Long Way Round to Nirvana; or Much Ado 

About Dying címet adta.
351

 Singer szerint egy olyan platonista vagy neoplatonista, mint 

Santayana, nem érthet egyet teljes mértékben Freuddal, mert Freud „összezavarja a 

dolgokat”, mikor azt állítja, hogy az, amit a pszichoanalízis szexualitásnak nevez a szó 

tágabb értelmében, az egybeesik mindent magába foglalóan Platón Lakomájának 

Erószával.
352

 Freud az Ellenállás a pszichoanalízissel szemben című rövid írásában 

olvashatjuk a következő megjegyzést: 

 

„Schopenhauer a filozófus, felejthetetlenül súlyos szavakkal hangsúlyozta a szexuális élet páratlan 

jelentőségét, s az, amit a pszichoanalízis szexualitásnak nevezett, korántsem jelentette a különálló nemek 

egyesítése vagy a nemi szervek kéjérzetének előidézése iránti vágyat, hanem jóval inkább Platón Lakomája 

mindent átfogó, mindent fenntartó Eroszának felel meg.”
353

 

 

 Singer szerint a platóni erósz az objektíve valóságos, örök és változatlan, valamint 

tökéletesen egységes abszolút jóság és szépség iránti vágy. A platóni erósz az ideál 

keresésére irányul, míg a freudi erósz csupán libidinális energia, amit biológiai szükséglet 

irányít és nincs transzcendens összetevője. A freudi Erósz-felfogáshoz kapcsolódóan meg 

kell említenünk Herbert Marcuse Eros and Civilization című kötetét, melyben azt állítja, 

hogy Freud Erósz-szal kapcsolatos interpretációja Platón korai filozófiáját idézi,  

 

„mely nem represszív szublimációként gondolkodik a kultúráról, hanem mint Erósz szabad önfejlesztéséről. 

Platónnál archaikus-mítikus maradványként tűnik fel ez a koncepció. Erósz elmerült a Logosban, a Logos 

pedig az ész, mely megfékezi az ösztönöket. Az ontológia története visszatükrözi a realitáselvet, mely a 

világot kormányozza […] Az Erósz-szal kapcsolatos metafizikai elképzelés továbbélt az eszkatologikus 

torzításokban, számos eretnek mozgalomban és a hedonista filozófiában. […] Freud saját teóriája követi az 
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általános trendet: munkáiban, az uralkodó realitáselv racionalitása váltja fel az Erószról szóló metafizikai 

spekulációkat.”
354

 

 

Singer elgondolásának újdonsága mindenesetre abban állt, hogy Santayana 

szemléletmódjában mind a freudi, mind a platóni vonásokat meglátta, mintha Santayana 

összefésülte volna a két teóriát. Santayanánál objektíve nem létezik az ideális, minden 

ideált a szükségletekkel és vágyakkal összefüggésbe hozható érdekekből származtat. Nála, 

az ideális tárgy csak elképzelt kielégülés, s csak annyiban hiteles és mértékadó, 

amennyiben egy emberi lény akaratából azzá válik. Santayana ideáljai az imaginációból 

származnak, ahogy Freud önidealizálása (ego ideals) a libidóból.
355

  

 Santayana szerelemfelfogásában keverednek a platóni, a plótinoszi és a ficinói 

elemek. Erósz, egy mindent átható vágyként, a tökéletességre törekvés hajtóerejeként 

kiiktathatatlan a filozófiájából. Az objektíve létező ideákban azonban nem hisz. Az 

idealizáció a képzeletünk joga és kötelessége, s e nélkül nem is létezhetnénk. Gyakran 

olvashatunk nála Istenről, akinek tökéletességéhez fel kellene kapaszkodnunk, ám 

Santayana nem hívő a szó hétköznapi értelmében. Szüksége van viszont a ficinói amor dei 

erotizálására, mely Platónnál nem létezik. Azt állította, hogy kizárólag az a szenvedélyes 

próbálkozás éltet bennünket és az egész világot, hogy visszajussunk a tökéletességhez, 

hogy ismét elveszhessünk Istenben.
356

 Santayana Istennel azonosítja a világ folyamatainak 

és elemeinek ideális tökéletességét és harmóniáját. Isten soha nem hatalom, hanem egy 

ideál.
357

 

 Santayana tudta, hogy a platóni szerelemfelfogást nagyon kevesen teszik igazán 

magukévá. Egy Plotinoszról szóló tanulmányában így ír: 

 

„Tudom, hogy a rajongás, mely az egyénektől az ideális felé fordul, ritkán őszinte. Reputációja szerint a 

platóni szerelem vagy frigid, vagy álszent, vagy mindkettő egyszerre: ha igazán létezik, általában csak egy 

homályos érzékiség –, vagy esztéticizmus-féleség, egyszerre önző és képzelődő. Eredeti formájában azonban 

és azon kevesek tapasztalatában, akiknél ez egy mesterkéletlen vallás, a platóni szerelem éppen az 

ellenkezője az előbb említetteknek. Ez, a szegény emberi érdemekhez képest egy oly aránytalanul erős és 

letaglózó szenvedély, mely valami nagyobb lényeg kinyilatkoztatása […] Tehát, ha van valami morbid a 

platóni szerelemben, az nem a természetellenes hidegsége, hanem az aránytalan izzás, odaadás, az öngyilkos 
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önfeladás; a platóni szerető számára a szerelem olyannyira vallásos, hogy szerelmének aktuális tárgya, és 

önmaga fölé kell emelkednie.”
358

 

 

Így válik a szerelem szépen lassan Santayanánál egy „természetes, igaz vallás”-sá, látható 

kultusszal, mely természetes szépségektől lángol fel és szentesít egy természetes 

misztériumot, imádatának tárgya viszont nem a látható képmás, hanem valójában, minden 

jónak az eredete.
359

 

 Santayana hite leginkább ahhoz hasonlítható, amit Michelangelónak tulajdonított - 

egy félig esztétikai, félig vallásos hitvallás, melynek alaptétele, hogy minden igaz szépség 

a tökéletesség ideájához vezet, s így, a szépség érzékelése vallásba fordulhat.
360

 Nem 

véletlenül jegyezte meg már a legkorábban írt filozófiai művében, hogy vannak köztünk, 

akik soha még csak meg sem próbálják egészében átgondolni a tökéletesség természetét, 

mégis kijelenthetjük, hogy „egész életünk ennek a megnevezhetetlen istenségnek az 

imádata, melynek képmásai elé helyezzük könyörgésünket.” Keresnünk, kutatnunk kell, 

hogy a szerelem eksztázisában vagy a szemlélődés örömében átélhessük azt a pillanatot, 

melyben törekvésünk eléri a célját, felvillan a tökéletesség fénye.
361

 S aki istenhez 

hasonlatos dolgot lát, „mely a szépséget híven tükrözi, először megborzong, és szívébe 

lopózik valami a hajdani megrendülésből, majd rátekintve istenként tiszteli, s ha nem félne 

az őrjöngés gyanújától, áldozna is kedvesének, mint valami istenszobornak.”
362

 Ez volt 

Santayana krédója. 1900-ban egy William Jamesnek írt levelében kimondta, hogy sem a 

protestantizmus, sem a katolicizmus nem hatott rá oly erővel, mint Platón és Arisztotelész, 

akik önbizalmat adtak neki, és jogot az őszinteségre.
363

 

 

 

c) Élet a halhatatlanok árnyékában 

 

 Arisztotelész szemében az öröm legmagasabb foka a megszerzett képességek 

gyakorlásával kapcsolatos. „Az öröm létezésünk természetes állapotának egyik 

megnyilvánulása (energeia).” A legtökéletesebb öröm magában foglalja a spontaneitást, a 
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semmi által nem akadályozott, nem korlátozott aktivitást. A legnagyobb boldogság, az 

értelem munkálkodása.
364

 

 Santayana soha nem tudott kizárólagosan a kortárs filozófiáért lelkesedni, s nem 

tudott azonosulni a körülötte zajló lelkesedésekkel: „Olyan helyen oktattam filozófiát, ahol 

a filozófia leginkább modern, reményt keltően új és mélyen protestáns volt. […] Soha nem 

tudtam – nemhogy vezetője – de még csak résztvevője sem lenni felebarátaim intellektuális 

hitének” – írta önéletrajzában. Az ókori filozófiára gondolva megjegyezte:  

 

„Csak a holtakkal tudtam létezni. […] A halhatatlanok között éltem.”
365

  

 

 Már németországi tanulmányai alatt is érezte, hogy leginkább a görög etika 

foglalkoztatja. Hérodotoszt és Epikuroszt olvasta:  

 

„Epikurosz a béke, a nyugalom és az értelem kedvéért felhagyott a gyönyörökkel, Szolón hősei pedig 

magával az élettel, egy gyönyörű pillanat, vagy egy gyönyörű halál kedvéért. A klasszikus heroizmus 

szélsőségei itt romantikussá váltak, mert a szándékosan és illúzió nélkül választott romantikus karrier a 

boldogság egyik formája: valami, amiben egy élet felismeri a teljességet, és amiben megtalálja a békéjét.”
366

  

 

„Santayana, filozófiai szempontból nézve, a sztoicizmust az epikureizmussal ötvözi.” – 

állítja Ames.
367

 Thomas Alexander is párhuzamot von Santayana és az ókori hellenista 

iskolák bölcsei között, akik életvezetési eszközként használták a filozófiai elveket, 

melyekkel elérhették a szellemi szabadság állapotát. A hellenista bölcseleten kiművelt 

személyiség sajátja az ataraxia, az autonomia és az askesis gyakorlása.
368

 Platón szerint a 

vágyaknak és a gyönyöröknek való ellenállás legyőzésének legfőbb eszköze az edzés, 

vagyis az aszkészisz, mely egyaránt magába foglalja a test és a lélek edzését is.
369

 A 

klasszikus görög gondolkodásban kiemelt kérdés az aszkészisz problémaköre, mert fontos 

szerepet játszik az erkölcsi szubjektummá válásban. Az aszkézis „része az erényes 

életvitelnek, mely egyszersmind a „szabad” ember életét jelenti a szó teljes, pozitív és 

politikai értelmében.”
370

 Az antik etika különböző életstílusokat számba véve fogalmazza 

meg „az emberi létezés esztétizálásának követelményét”. Ebben az etikában az élet minden 
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területén szem előtt tartott önuralom és mértékletesség jelentette a garanciát a szép és 

harmonikus életre. Az élet műalkotássá formálása során mindenki csak a saját erkölcsi 

tevékenységére hagyatkozhat, mely természetéből adódóan individuális lesz, hisz – mint a 

Foucault-elemző Marcelli állítja:  

 

„kiindulópontja az egyén önmagához való viszonya, illetve az az elhatározása, hogy mássá legyen. Az 

önmagunkkal való törődés konkrét formája azonban az önuralom. Az egyén etikája az élet esztétizálását 

eredményezi, ahhoz viszont már társadalmi funkciók kapcsolódnak.”
371

  

 

Santayana az Apologia Pro Mente Sua megfogalmazásakor úgy érezte, hogy 

esztéticizmusa valójában „egy szerény epikureista humanizmus”,
372

 a Realms of Being 

végén, a General Review-ban pedig azt írta: „Filozófiám, mint az ókoriaké, az elme és a 

szív fegyelmezésén alapul.” Filozófiáját lay religionnek nevezi. Értelmezésem szerint ez 

valamiféle laikus vallás. Az ún. „lay religion” létrehozásának egyik fő célja a spirituális 

felszabadulás (spiritual liberation) volt. A lélek fegyelmezése az egyik legfontosabb 

alapelv Santayana gondolkodásában, mely nem zárhatja ki az aktív kontempláció 

eredményeként megszülető szellemi szabadságot. Lucretiusról írta, de akár magára is 

érthette a következőt: „Materializmusát a szabadság és a lélek nyugalma iránti törekvéssel 

egészítette ki.”
373

 A hellén eszme iránti rajongás egyértelműen megmutatkozik Santayana 

Lucretiusról írt soraiban:  

 

„Ez egy teljes filozófiai rendszer, materializmus a természettudományokban és humanizmus az etikában. Ez 

volt a Szókratész előtti filozófia magva, azé a filozófiáé, mely igazán hellén volt, összhangban azokkal a 

mozgalmakkal, melyek az egyszerűség, az önállóság és az ésszerűség útján formálták a görögséget […], az 

öltözködéstől a vallásig.”   

 

Hozzáteszi, hogy ugyanez tért vissza a reneszánsszal, Baconnel és Spinozával.
374

  

 

„A naturalizmus a megfigyelés filozófiája, és az imaginációé, mely kiterjeszti a megfigyelhetőt. A természet 

minden látványa és hangzása belefoglalódik, s átadja neki az élességét, a színességét és kényszerítő erejét. 
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Ugyanakkor, a naturalizmus egy intellektuális filozófia, mely megsejti a szubsztanciát a megjelent mögött, a 

folytonosságot a változás mögött és a törvényszerűséget a véletlen mögött.”
375

 

 

A halhatatlanságról és a lélekről szóló tana miatt Santayana „tökéletlen pszichológus”-nak 

és „önjelölt moralistá”-nak nevezi Lucretiust. Úgy gondolja, hogy Lucretius azért próbálja 

buzgó módon bizonyítani a lélek halandóságát, hogy eloszlassa a lehetséges jövőbeli 

büntetések miatti félelmeket. Ezáltal felszabadítja a lelket és lehetőséget ad a 

nyugalomra.
376

 Lucretius kapcsán nagy tisztelettel beszél Epikuroszról, aki barátaival és 

tanítványaival visszavonult a saját kertjébe, a béke lehetőségeit kutatva. Mértékletesen, 

önmegtartóztatóan élt, szelíden beszélt, alamizsnát osztogatott a szegényeknek, miközben a 

gazdagság, a becsvágy és a szenvedély ellen prédikált. A szabad akaratot védelmezte, amit 

a világtól elvonulva, s nem az árral szemben úszva akart gyakorolni.
377

 Santayana 

elgondolásai megegyeznek az epikuroszi etika főbb gondolataival, például az örömöt és 

gyönyört előidéző dolgok igenlésében, melyek zavar- és fájdalommentes állapothoz 

vezetnek, vagy a függetlenség (autarkeia) kihangsúlyozásában. Santayana számára vonzó 

lehetett Epikurosznál az is, hogy nem igenli a közéleti tevékenységet és hátat fordít a 

társadalmi szférának. Santayana szerint ha az ész nem tudja kontrollálni a szenvedélyeket, 

a boldogság lehetetlen. Vagyis, a boldogságra való törekvés is az észtől függ, mely 

harmóniát képes teremteni egy adott élőlény ösztönei és impulzusai között, valamint közte, 

és környezete között. Az ész tehát, a harmónia elérésének az eszköze.
378

 Martha C. 

Nussbaum The Therapy of Desire című könyvében nagyító alá véve Epikurosz filozófiáját 

megállapítja, hogy Epikurosz nézete szerint egészséges élőlényekként jövünk a világra, a 

képességeink megbízhatóan működnek, de nem sokkal később már beszennyeznek és 

megrontanak bennünket a külső erők, olyan hatások, melyeknek a foglyaivá válunk. 

Epikurosz a külső hatások közé sorolja a vallási babonákat – melyek az istenektől és a 

haláltól való félelemre tanítanak –, a szerelmeket – melyek megbonyolítják a természetes 

szexuális vágyat –, és a gazdagságot és hatalmat dicsőítő beszédeket.
379

 Epikurosz 

elméletében – ahogy Santayanáéban is –, az ember, az ész segítségével meg tudja fékezni 

az indulatait, a szenvedélyeket, s így függetleníteni tudja magát a külvilágtól. „Lathe 

biószasz” – „Élj elrejtőzve” – szól az epikuroszi jelszó, mely az egyes ember ataraxiáját 
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biztosítja.
380

 Epikurosznál az istenek a metakoszmionokban, magukban, a világtól elzárva 

léteznek. Marx a disszertációjában azt állította, hogy a boldog epikuroszi istenek valójában 

egy sajátos filozófus-életideált képviselnek. Olyan eszményt, amit Epikurosz a saját 

iskolájában próbált megvalósítani.
381

  

 Az elrejtőzés sem Epikurosznál, sem Santayanánál nem volt totális, hisz míg előbbi 

a tanítványokkal vette magát körül, utóbbi is kiterjedt baráti körrel rendelkezett. A mestert 

és tanítványait összefűző barátság eszményéhez Santayana csak egy lassú folyamat 

eredményeként jutott el, mely ugyanúgy kapcsolatban áll személyes tapasztalataival, mint 

a szerelemről és idealizációról szóló elmélete. Fiatal oktatóként inkább barátja, pajtása 

akart lenni a hallgatóknak, az egyetemen eltöltött tanulmányi időszak 

meghosszabbításaként. Diák és társ akart maradni, s ezt egészen addig sikerült is 

gyakorolnia, míg érzékelhetővé nem vált a korkülönbség közte, és a diákjai között. 

Harminc és negyven éves kora között éppen emiatt tört meg, s fordult el nemcsak a 

tanítástól, de a diákok közösségétől is. A barátságba vetett hite azonban soha nem tört meg. 

Elevenen élt benne az epikuroszi ideál, mely szerint a barátságnál nincs nagyobb 

gazdagság és nagyobb öröm. Már a Sense of Beautyban is azt írta:  

 

„A természet sokszínűsége, a művészet végtelensége és a baráti kapcsolatok adják meg az ideális létezés 

kényelmét. Ezek a pozitív boldogság összetevői, melyek ezernyi bosszúság és hiábavalóság közt az élet 

valódi nyereségének tekinthetők.”
382

 

 

A Three Philosophical Poets Lucretiusról szóló részében nagyító alá veszi a barátság 

témakörét. Úgy véli, hogy bár a barátság minden ókori államban nagy tiszteletben állt, csak 

az epikuroszi filozófia tudta felerősíteni a barátságra eső hangsúlyt. Megtanította az 

embereknek, hogy létük az univerzumban csak véletlenszerű, s a bajtársak azonos tutajon 

hánykolódva kizárólag egymásra számíthatnak. Santayana megemlíti Lucretiustól azt a 

passzust, ahol feleleveníti az epikuroszi idillt, melyben a barátok együtt piknikeznek a 

patakparton: „csak ezt a kis szót – „együtt” – engedélyezi nekünk annak megjelölésére, 

hogy az ilyen vidéki boldogságokban mi az egyik elengedhetetlen tényező.” – írta 

Santayana.
383

 Horatiust dicséri, aki kevésbé felületes e témában.
384
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 Számos utalást találhatunk Santayana műveiben, melyekben érződik a barátság 

mindenekfölötti erejének a tisztelete. Elméleti fejtegetéseiben feltehetően azért nem 

szentelt nagyobb teret a barátság kérdésének, mert egyetlen regényében, legnagyobb 

sikerében, a The Last Puritanben, Oliver és Mario kapcsolatába belefoglalta mindazt, amit 

két férfi egymáshoz való viszonyáról tudott és megtapasztalt: „Benne van minden, amit 

Amerikáról, a nőkről és a fiatal férfiakról tudok. Leginkább ez utóbbi az erősségem…”
385

 – 

állította. Egyetlen önálló szöveget ismerünk, melynek konkrétan a Barátság címet adta. Az 

esszé, mely sokáig pihent Santayana kéziratai között, Daniel Cory
386

 által vált ismertté. 

Cory a szerző irodalmi stílusa, a papír típusa és a tinta színe alapján 1935 és 1950 közé 

datálta az esszé születését, melyre sehol nem talált utalást és úgy vélte Santayanának vissza 

kellett volna még térnie ehhez a szöveghez, mert a végén sok olyan új szálat indított el, 

melyek nincsenek kifejtve.
387

 Ez lehetett az oka, hogy soha nem jelentette meg. Santayana 

életrajzát ismerve különösen érdekesek a szöveg megállapításai. Tudható, hogy egész 

életében szabadságra törekedett, s mikor örökségével erre már valóban lehetősége adódott, 

önálló és elszigetelt, de magányosnak nem nevezhető életet alakított ki magának. Igazán 

komoly fiatalkori barátságait áthatotta a szerelem, így nem csoda, hogy elemzésében a 

barátság lényegét – a szabad választást és a szabad felfedezés örömét –, a szerelem 

szenvedélyével rokonítja: 

 

„…a barátságnak létfontosságú gyökerei vannak az emberi társadalomban a szerelem értékes táplálójaként. 

[…] Herakleitosz szerint a háború, minden dolog eredete; különösen igaz ez, a szerelemre; úgy tűnik, hogy 

paradoxona a barátsággal kapcsolatban is igazolást nyert. Háborúban és nehézségek közepette az ember 

szövetségesekre szorul, s ha megtalálja őket, kigondol egy alter ego-t, mely nem valami sötét erő, vagy egy 

egyszerű dolog, hanem a természet része és egy rokon lélek mozgatja.”
388

  

 

Santayana esszéjében a legtöbbször előforduló fogalom a barátsággal kapcsolatban, a 

szabadság: 
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„a barátság két szabad lélek összekapcsolódása, akik szerencse folytán találkoztak, elismerik és nagyra 

értékelik egymást, de szabadok maradnak.
389

 […] A barátság egyik legfőbb tulajdonsága a szabadság kell, 

hogy legyen, s hogy szabadságát ne terhelje semmilyen kötelezettség.
390

 […] A barátság, melynek lényegi 

vonása a szabad lelkek véletlen összetalálkozása, nélkülözi az irigységet, valamint a hatalmaskodás és a 

kisajátítás vágyát. Ilyen összetalálkozások ritkán telepednek rá az egész lélekre, az egész életre pedig, soha. 

[…] A barátság a szabadság állapota; valami spirituális.”
391

 

 

A santayanai barátság ideális formájában a fiatalsághoz, az útkeresés időszakához kötődik, 

mikor az ember gondolatait a világ dolgai kötik le, és boldog, mikor bolyongásaiban rokon 

lelkekre talál: 

 

„A barátság az élet kapujához, a szárnybontogatás idejéhez kapcsolódik, mikor elkezded felfedezni 

magadnak a világot és megismered saját affinitásaidat.
”392

 

„…a barátság, egy alapvetően nyitott kötelék, mely nem az otthonból fejlődik ki és nem is törekszik új család 

alapítására. A kaland és a felfedezés vágya hajtja, a kóborlás érzése hatja át, mely szabad és vakmerő életről 

álmodik, még ha veszélyes is. A fiúi testvérszeretettel szemben, ez egyértelműen választott, személyes és 

kizárólagos:
393

 ilyen értelemben a szerelem szenvedélyéhez hasonló. Mindegyik izgalomba hozza a 

képzeletet, amire a testvéri szeretet nem képes. A barátságban nem maga a barátság izgatja a képzeletet, mint 

a szerelemben, ahol a szerelmen kívül érdektelenné és zavaróvá válik az egész világ. A barátok képzeletét a 

világ tölti be, mint a tettek mezeje vagy az ítélet tárgya; a barát személyének felismerése és kiválasztása 

kivételesen szimpatikus cselekvésének, gondolkodásának, más dolgokkal-, és személyekkel szembeni 

érzelmeinek köszönhető.”
394

 

 

Santayana „létfontosságú, biológiai dolog”-ként tekint a barátságra. Megható és őszinte 

vallomásként értékelhetjük azt a passzust, melyben a csalódások és szomorúságok okait 

vizsgálja: 

 

„Úgy gondolom, hogy a barátságban és a szerelemben a csalódások és az elhidegülések sokkal inkább a téves 

várakozásokból, semmint a hamis percepciókból és érzelmekből adódnak. Az ösztönös szimpátia igaz 

alapokon áll,
395

 mely azonban egy változásnak kitett élő teremtmény. Attól azonban, ha később és már más 

körülmények között a valamikori termékeny talaj terméketlenné válik, és a patak mely táplálta, elapad, a 

korábban kihajtott virágok valósága még nem semmisül meg. Az „örök” szerelem és „örök” barátság 

esküvése az „örök” szó látens kétértelműségétől szenved. Bolond vagy, ha örökké tartóként értelmezed! 
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Egyetlen tény, egyetlen érzés sem képes garantálni saját időtartamát; két izgatott lélek egyesülése is oly 

bizonytalan és véletlen. Az ösztönök azonban nem csalathatnak meg bizonyosságukban, ha az „örök”, 

kitörölhetetlent jelent;”
396

 

 

Akikhez igazán mély érzelmek fűzték, korán meghaltak. Francis Russell-ben pedig – akit 

rokon lelkének hitt –, hatalmasat csalódott. Valamikori rajongása közönybe fulladt – 

legalábbis a külvilág számára. A fenti idézet tükrében azonban a barátságban megélt 

érzései valószínűleg kitörölhetetlenek maradtak. Erről tanúskodnak Cory emlékei, aki 

Santayana titkáraként dolgozott, mikor Russell meghalt. Santayana teljesen közömbösen 

fogadta a hírt, s Cory értetlenül kérdezte: “Mr. Santayana, magát az sem érintené meg, ha 

én most holtan esnék itt össze?” Mire Santayana higgadtan csak annyit válaszolt: „Nem 

kellene ilyen személyes dolgokat kérdeznie! Régóta ismerem Russellt, és biztos vagyok 

benne, hogy a férfi, akit ismertem és szerettem, már évekkel ezelőtt meghalt.”
397

 1886-ban 

találkozott először John Francis Stanley Russell-el, Bertrand Russell testvérével. Korábban 

soha nem volt még alkalma angolokkal beszélgetni, ezért többszörösen is izgalmasnak 

találta a lehetőséget. Francis Russell a híres Lord John Russell unokája és örököse volt, de 

Santayana szerint „saját jogán is rendkívüli”.
398

 Életrajzában oly részletes és elragadtatott 

jellemzést ad a fiatal nemesről, mely leplezetlenül elárulja valódi érzéseit. „Magas, húsz év 

körüli”, „karcsú”, „dús, világosbarna hajú”, „acélkék szemű”, „pirospozsgás arcú”, 

szemlélődésre hajlamos fiatalemberként festi le, mozgását pedig egy elegáns, óvatos 

tigriséhez hasonlítja. Első találkozásukkor Russell már oly otthonosan érezte magát a 

harvardi diákszobában, hogy a könyvespolcot végigvizsgálva, a padlóra kuporodva 

Swinburne-től olvasott fel Santayanának, aki évekkel később is úgy emlékezett:  

 

„Soha nem hallottam még így verset olvasni senkit, nem tudtam, hogy az angol nyelv oly élvezetet tud 

okozni önmagában és oly gyönyörűség tárgya lehet, mint egy üvegablak.”
399

  

 

William James úgy látta, hogy Santayana mély benyomást tett Russellre, Santayana pedig 

érezte, hogy egy olyan ember gondolataira tudott ráhangolódni, olyasvalaki engedte 

magához közel, aki teljesen figyelmen kívül hagyta a konvenciókat. Barátai közül, csak 

Henry Ward Abbottnak és Herbert Lymannek beszélt nyíltan a Russel iránti érzéseiről. 

1887-ben így írt Abbottnak: 
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„Russell a legsikerültebb ember, akivel valaha találkoztam. El sem tudod képzelni milyen ragyogó 

teremtmény! […] Nem jó, inkább önző és kegyetlen […], de intellektuális szempontból igazán 

briliáns…Tudom, hogy bolondot csinálok magamból, amiért írok róla…de így legalább képet kaphatsz 

azokról a férfiakról, akikkel itt találkoztam. Add át a megjegyzéseimet Herbert Lymannek – tartsa meg őket, 

vagy küldje vissza őket nekem. Holnap megint Russellel leszek, mert ágynak esett és társaságra vágyik. 

Kérlek, ezt ne mondd el senkinek – neked elmondom, mert ma mindent elmondok neked. Herberttel kivételt 

teszek, mert előbb vagy utóbb beszélnem kellene vele…Ez nem csak vicc, nem nevethet rajta.”
400

 

 

Egy héttel később a következő levelet küldte Abbottnak: 

 

„…a kegyvesztettség és az önuralom elvesztésének állapotában vagyok… Russell kibírhatatlanul szemtelen 

és sértő módon kezeli az embereket. Soha, egy percig sem gondoltam volna, hogy bárkitől is elviselek ilyen 

bánásmódot. Úgy gondolom, a méltóságommal és a függetlenségemmel való törődés helyett inkább nem 

foglalkozom az önváddal… kiállom a leggyalázatosabb dolgokat is… Hát ez történt velem. Bolond vagyok, 

hogy akár egy szót is írok róla…”
401

 

 

Nem tudhatjuk, hogy pontosan mi történt, de Santayanában mély nyomot hagyott ez az 

érzelmi hullámvasút, amit Russellel élt meg. Több levelében is utalt rá, hogy a The Last 

Puritan Jim Darnley-jét Frank Russellről mintázta. Legtöbbször a „love” szót használta a 

regényben annak az érzésnek a leírására, amit Mario és Oliver egymás iránt táplált, vagy 

annak a vonzalomnak a bemutatására, ami Olivert Jim Darnley-hoz kötötte.
402

  

 Santayana barátságainak és vonzalmainak a megértéséhez ismerni kell a 

tizenkilencedik század végén felélesztett ókor iránti rajongást, melynek szerves részét 

képezte a nemes férfibarátságok iránti csodálat, melynek legköltőibb megörökítője minden 

bizonnyal Platón volt. A viktoriánus Anglia hellenistái és medievistái egyetértettek abban, 

hogy a férfiszerelem (male love) természetét tisztaság (purity) és spiritualitás jellemzi. 

John Addington Symonds egy elemzésében olyan mitológiai és történelmi férfipárokat 

említ, akiket vagy pederasztikus viszony, vagy az Arisztotelésztől ismert barátság („non-

sexual fellowship”) kötött össze.
403

 Ez volt a tipikus, hivatalos, viktoriánus magatartás a 

görög történelem férfipárjaival kapcsolatban. Santayanát talán éppen az keserítette el, hogy 

Russell viselkedése túlságosan messze esett az ideálistól. Mikor Russellt eltanácsolták 

Oxfordból a nyilvánosságra került levelei és Lionel Johnson miatt, Santayana ironikus 
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megjegyzést fűzött a Russell által leírt történethez. Tudta, hogy „az ártatlanság szűzies, 

fehér lángjára” való hivatkozás Russell szájából „arcátlan hazugság, mikor oly sok 

olvasója ismeri a tényeket”.
404

 Santayana a mértékletesség, a visszafogottság, a tisztaság 

fogalmait Platón és Arisztotelész alapján határozta meg, mellyel egész gondolatrendszere 

az ókori Athén értékrendszerébe ágyazódott be. Szerelmes versei és szerelemről szóló 

esszéi Platónt idézik, míg a Reason in Society ’Free Society’ című fejezete Arisztotelész 

Nikomakhoszi etikájának barátság-fogalmára alapoz.  

 Michel Foucault a görögség filozófiai aszketizmusát vizsgálva arra a megállapításra 

jutott, hogy a határtalan önmegtartóztatás elve „a fiúszerelemben fogalmazódik meg, 

benne válik eszménnyé a lemondás, melyre a minden kísértésnek töretlenül ellenálló 

Szókratész a példa, és annak a tételnek a megfogalmazása is, hogy a lemondás önmagában 

magas szellemi értékkel bír.”
405

 A szigorúság követelménye, mely az önmagán uralkodni 

tudás tényéből következik, „nem olyan egyetemes törvényként jelentkezik, amelynek 

mindenki alá kell hogy vesse magát; a viselkedés olyan stilizációs elve inkább, amely 

azoknak szól, akik létüknek a lehető legszebb és legteljesebb formát akarják adni.”
406

  

 

 

 d) Egyéni „filozófiai metanoia” 

 

 Santayana harminc éves kora körül lelki válságba került. A későbbiekben 

metanoianak nevezte életének azt a fordulópontját, mikor megélte, hogy már másképpen 

tekintenek rá a környezetében és többé nem tekintheti magát ugyanúgy fiatalnak, mint a 

tanítványai. Tanár csak azért lett, hogy eltartsa magát, élethivatásának azonban a tanulást 

tekintette, s ha rajta múlik, szívesen maradt volna diák. Inspirálta a diákok érdeklődése, az 

időtöltéseik, a baráti társaságaik. Óriási törést jelentett számára, mikor ráébredt, hogy 

fiatalsága elmúltával ki fog szorulni a diákok közösségeiből.
407

 Bánata csak fokozódott, 

mikor a biztosnak érzett családi háttere is megroppant, édesapja halálával és nővére férjhez 

menetelével, aki Spanyolországba költözött. Leveleit és önéletrajzát figyelembe véve, úgy 

tűnik semmire sem számított, váratlanul és fájdalmasan érintették családja hírei. A lelki 

összeomlást már nem kerülhette el, mikor tudomására jutott, hogy legkedvesebb 
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tanítványa, az öccseként szeretett legközelebbi barátja, Warwick Potter kolerában életét 

vesztette egy franciaországi hajóúton. A hétköznapi világ más színezetet kapott számára, 

most már igazán eltávolodott a realitástól. „Rájöttem, hogy ez nem az én világom, csak 

másoké” – írta.
408

 A lakoma-beli, a soktól az ideális felé fordulás leírására gondolhatott, 

mikor azt írta:  

 

„A platóni átmenet – a soktól az egy felé, a múlékony létezőtől az ideális és örökkévaló felé – 

elkerülhetetlenül és önként vállalva következett be. Ezt az átmenetet hívhatjuk filozófiai metanoianak. A 

tragikus katarzis módjára, a szerencsétlenség valamiféle elragadtatásba fordult, hamis vigasz és téveszmék 

nélkül, melyek a vallási metanoia leértékelői.”
409

  

 

Gondtalan fiatalsága pillanatok alatt elszállt: „Vonakodva és jóvátehetetlenül szakadtam el 

Spanyolországtól, Angliától, Európától, a fiatalságomtól és a vallásomtól.”- írta.
410

 

 Warwick Potter, Santayana több életrajzírója szerint is, a filozófus életének nagy 

szerelme volt. Az életrajzban, az első és meghatározó barátok közt szerepel. Robert K. 

Martin a The Homosexual Tradition in American Poetry című művében azt állítja, hogy 

Santayana fiatalkorának két legmeghatározóbb vonzalma egy Bayley nevezetű diák és 

Warwick Potter felé irányult. Bayley – Santayana saját bevallása szerint – mintául szolgált 

a The Last Puritan hősének megalkotásához, „W.P.” pedig a korabeli szonettek címzettje. 

Potterről nagyon keveset árul el az önéletrajzában, de a fiú alakja örök modellként szolgált 

számára a test lélekké való átalakulásának megénekléséhez. Az 1894-es verseskötetben 

négy szonettel emlékezett meg Potterről. A sorozat címe: „To W. P.”. A négy szonettből az 

elsőben, Potter szűzies alakja a spirituális Szépség megtestesülése. A vers szerint, a 

fiatalon elhunyt fiú szépségét és jóságát az idő érintetlenül hagyta. Halálával Santayana 

számára egy örök, erotikus figurává vált, akihez mindig hű maradhatott. Műveiből 

egyértelműen kiderül, hogy Potter alakja idővel egy idealizált fiúalakká változott, akit a 

halál megőriz tökéletességében.
411

 A második szonett: a veszteség érzését énekli meg. A 

harmadikban felteszi a kérdést, hogy miért nem élhetett tovább ez az érzés, majd 

megnyugtatja magát, hogy Potter fiatalsága nem veszett el, hanem megőrződött, a szerelem 

pedig halhatatlanná vált. A negyedik szonett is az idő és az örökkévalóság viszonyán 
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mereng és a halált az időn aratott győzelemként dicsőíti.
412

 Versei azt sugallják, hogy 

akiket a balsors elszakít egymástól, a halhatatlanságban egyesülhetnek. A XXXII. szonett 

szintén egy szeretettnek szólt, akit arra kért, legyen az övé Istenben és a sírban, ha már az 

élet kegyetlen hullámai és a rossznyelvek elszakították őket egymástól.
413

  

 1902-ben vitatott körülmények között, egy utcai baleset következtében a fiatal 

költő, Lionel Johnson is meghalt, akit Santayana Russellen keresztül ismert meg. Johnson, 

a Walter Pater „termékének” nevezett ifjú, versei és extravagáns életvitele miatt volt ismert 

az oxfordi diákok körében.
414

 Russell összegyűjtötte és megőrizte azokat a leveleket, 

melyeket Johnsontól kapott még tizenhét-tizennyolc éves korában, Santayana pedig 

többnek is ismerte a tartalmát és idézett belőlük életrajzában. Ezek egyikében Johnson 

arról írt, hogy egy ember valódi élete nem azokból a cselekvésekből áll, melyek mindenki 

számára láthatók, hanem a napfény élvezetében, az általunk kiválasztott könyvek 

elolvasásában és a szeretett arcokban testesül meg.
415

  

 1979-ben jelent meg Santayana verseinek teljes kiadása. McCormick szerint, ennek 

köszönhetően Santayana személyiségét egy olyan aspektusból is szemlélhetjük, amire 

korábban nem volt lehetőségünk, mert a korábban kiadott műveiben kitartóan elfojtotta a 

versekben szabadjára engedett érzéseit. Santayana soha nem volt vallásos, de a 

szonettjeiben a szerelmes rajongás szinte mindig összefonódik a vallásos rajongás 

képeivel.  Epstein és Porte szerint teljesen felesleges Santayanával kapcsolatban a 

szexualitásról beszélni, tanulmányaikban aszexuálisként állítják be. A rengeteg vers és 

levél ellenére Epstein azt állítja, hogy „figyelmet szentelni Santayana erotikus 

érdeklődésének, a legnagyobb ostobaság” (sheerest twaddle).
416

 Santayana fiatalemberek 

iránti vonzalma a versek alapján egyértelmű, konkrét bizonyítékok azonban nincsenek, és 

talán nincs is rájuk szükség. Daniel Cory feljegyzései arról tanúskodnak, hogy a 

homoszexualitás kérdése magát Santayanát nem izgatta különösebben. 1929-ben játszódott 

le az a párbeszéd, amit mára már sokan idéznek Santayana-életrajzukban: Santayana 

állítólag azt mondta Corynak A. E. Housman költészetével kapcsolatban:  
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„Azt hiszem Housman valójában az volt, amit ma úgy hívnak, homoszexuális. Ha belegondolok, nekem is 

annak kellett lennem a harvardi években, bár akkor még nem tudtam.”
417

  

 

McCormick szerint nehezen hihető, hogy egy akkora műveltséggel és olyan 

ismeretségekkel rendelkező személy, mint Santayana, ne fedezte volna ezt fel magával 

kapcsolatban, 65 éves koráig. Elég jól ismerte Platón műveit, hogy tudja az azokban leírt 

barátságok nem mindegyike volt „plátói”, ismerte Tacitus műveit, de főleg, átélte Oscar 

Wilde perét, letartóztatását és szabadulásának körülményeit. Emellett rokonságban állt és 

jó barátságban volt Howard Sturgissel, aki Windsorban élt, valamint osztálytársa volt 

William Fullerton, akinek életvitele szintén közismert volt.
418

 Santayana az Apologiaban, a 

költészetét „értelmező” elemzésekkel kapcsolatban megjegyzi, hogy a verseit nem lehet 

pusztán technikailag vizsgálni. Az ítélkezés nem retorika professzoroknak való, mert az 

igazi költészet a tartalomban és az elképzelésben érhető tetten. Kijelenti, hogy az ő 

költészete, nem a szavak vagy koncepciók, hanem a dolgok költészete (poetry of things): 

„Dolgok alatt eseményeket, érdeklődést és tárgyakat értek” – írja. A szavak általi 

megragadást is csak az képes értékelni a költő munkájában, aki érti, hogy a szerző mire 

utal. Csak az ítélhet, akinek van tudása a költő által leírtakról.
419

 Santayana dühe 

elsősorban Howgate ellen irányult, aki anélkül próbált életrajzi eseményeket kapcsolni a 

verseihez, hogy ismerte volna Spanyolországot, a régi Bostont, a Harvardot, vagy Angliát, 

Franciaországot, Olaszországot:  

 

„Természetesen, lehetetlen volt számára, hogy fiatalemberként ismerjen engem, vagy a kortársaimat és idős 

koromból is csak keveset látott. Nem az ő hibája, de egy életrajzíró számára komoly hátrány.”  

 

Mindent összevetve Santayana azt érzi a legsúlyosabbnak, hogy Howgate esetében teljes 

mértékben hiányzik a platonizmus ismerete, s ez különösen kétségbeejtő, „mikor egy vers 

szubsztanciája és titka a platonizmusban rejlik”, mely mint valamiféle konverzió, minden 

érzelmi tapasztalatot új formába önt, morális egységbe foglalva:  

 

„Mikor azokat a platonizáló szonetteket írtam, a platonizmus eleven tapasztalat volt számomra, nem pusztán 

az itáliaiak érzéseinek ismerete nélküli imitáció.”
420
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A versek, szerves részét képezik a santayanai filozófiának, mint ahogy egyéb fiatalkori 

művei is, még akkor is, ha idős korában már nem tudott velük azonosulni. Bruno Lindnek 

elárulta, hogy a Hermit of Carmel első kiadása hiba volt és soha nem kellett volna újra 

kiadni, mert egy rossz irányba tett próbálkozás eredménye, „ha viszont egy pszichológiai 

tanulmányt írsz a gondolataimról” – mondta Lindnek, „akkor el kell olvasnod!”.
421

 

 A filozófiai metanoia elvette Santayanától a magába és a költészetbe vetett hitét is. 

Megtört. Szinte még az imagináció hatalmába vetett hite is megrendült. Saját költészetével 

kapcsolatos kételyei legerőteljesebben egy levélben fogalmazódtak meg, amit 1905-ben 

Robert Trevelyan-nek – az egyik „Cambridge-i Apostol”-nak – írt. Trevelyan korábban 

elküldte Santayanának a The Birth of Parsival című versét, de a válaszlevélben konkrét 

értékítélet helyett, Santayana költészettel kapcsolatos önvallomását találta:  

 

„Az igazság az, hogy kiszerettem a költészetből és már nem tartom magamat kompetensnek, hogy beszéljek 

róla – olyan ez, mint a szerelmes esete, akit megcsaltak.”
422

  

 

Másutt megfogalmazott gondolataival ellentétben e levélben hihetetlenül pesszimista és 

kiábrándult. Még az is megfordul a fejében, hogy az egész imaginatív munka, amit a költő 

végez, csak „üres anakronizmus”, „dilettáns kacérkodás”, amit a saját világunkkal való 

szembenézés – és az igazi szenvedélyek megélésének képtelensége hív életre.
423

 

  

                                                           
421

 Bruno Lind: Vagabond Scholar: A Venture Into the Privacy of George Santayana, 73.o. 
422

 John McCormick: i.m.: 114.o. 
423

 John McCormick: i.m.: 115.o. 



106 

 

III. Beauty Is Truth – Fred Holland Day képbe komponált 

létezésesztétikája 

 

 

 

 

 

 
 

1. Fred Holland Day: Beauty Is Truth 
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 Levelek és visszaemlékezések mellett, az alábbi, 1880-as években készült fénykép 

is tanúsítja, hogy Santayana baráti köréhez tartozott a bostoni művészközösségek aktív 

tagjaként folyóiratot szerkesztő, fotókritikákat író és könyvkiadóként a kortárs angol 

irodalom terjesztőjeként is ismert piktorialista fotóművész, Fred Holland Day.  

 

 

 

2. „Harvardi esztéták”
424

 az 1880-as években: George Santayana (balról az első),  

Fred Holland Day (középen), Bernard Berenson (jobbról a második); 

 

 

Day az 1890-es években fotótörténelmet írt az Egyesült Államokban. Abban a történelmi 

időszakban nőtt fel, mikor az amerikai fotográfusok, a korábbi, hagyományos portréfotózás 

keretein túllépve, művészi képek megalkotásán fáradoztak egy meglehetősen kritikus, 

sokszor ellenséges befogadói közegben. Munkái nyomán olyan esztétikai viták támadtak, 

melyeknek résztvevői az új médium felhasználási lehetőségeit kutatva, a művészi fotó 

létjogosultsága mellett vagy a fotográfia lényegét a praktikus felhasználásra korlátozva 

foglaltak állást. Day maga is rendszeresen publikálta fotóelméleti írásait, de helyzetét 

megnehezítette, hogy a tizenkilencedik század végén nem csak a megfelelő befogadói 
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közeg hiányzott, de maga a fotókritika is gyerekcipőben járt, így a teljesen új 

megközelítésű fotográfia megszületése mellett, a kritikai műfaj egy új ágának 

kifejlődéséről is beszélhetünk. Éppen ez az, ami különösen izgalmassá teszi e kor 

vizsgálatát – adott egy új eszköz, mint új médium, valamint egy szűz közeg – nézői és 

kritikusi – melynek egyetlen fogódzója a szépművészetek-, valamint a szépművészeti 

alkotásokról szóló művészeti írások ismerete lehet. Felmerül a kérdés, hogy a festészettel 

kapcsolatban megfogalmazott tézisek elegendőek-e egy olyan összetett fotókompozíció 

megfejtéséhez is, mint amilyen Day Beauty Is Truth című alkotása.  

A tizenkilencedik századi bostoni esztétikai gondolkodás legmeghatározóbb elemei 

az ókori görögséggel való identifikáció vágya, másrészt pedig a medievizmus iránti 

rajongás, s ezek együttes, esztéticista megtestesülései. A következőkben Day kritikai 

fogadtatásának prezentálása mellett arra szeretnék rámutatni, hogy a korszak új 

csodájaként fogadott technikai berendezés, számára lehetőséget adott olyan életérzések és 

mély gondolatok közvetítésére, melyekre korábban csak az irodalom és a festészet 

kivételes műfajai voltak képesek.  

1898-ban, a Philadelphiai Fotográfiai Szalonon mutatta be Fred Holland Day a 

Beauty is Truth
425

 című kompozícióját, mely két, jól elkülöníthető fényképből állt össze. A 

figyelmet magára vonzó nagyobb méretű The Genius of Greek Art
426

 című fénykép alatt 

kapott helyet a méretében és témájában is eltérő Entombment.
427

 Mindkét kép 1896-ban 

készült, és már bemutatta őket az 1898-as, februári kiállításán New Yorkban. Nincs rá 

egyértelmű magyarázat, hogy Day miért éppen ezt a két fotót kombinálta össze a 

philadelphiai Szalonra, ahol a Genius-t egy görög oszlopokon nyugvó, félköríves 

boltozatot imitáló keretben helyezte el, az Entombment-et pedig egy hozzáillő, szintén 

görög motívumokat idéző szögletes keretbe foglalta. A  Genius of Greek Art alatti felirat: 

BEAUTY IS TRUTH: TRUTH BEAUTY: THAT IS/ ALL YE KNOW ON EARTH AND 

ALL YE NEED TO KNOW
428

 egy Keats-idézet, az Óda egy görög vázához című versből, 

mely Tóth Árpád fordításában így hangzik: 

 

„A Szép: igaz s az Igaz: szép!” – sohse áhítsatok mást, nincs főbb bölcsesség!”
429
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Day fotókompozíciójáról a mai napig nincs biztos információnk. Nem állnak rendelkezésre 

olyan levelek, melyek az ő tollából születtek volna és beszámolnának a mű születési 

körülményeiről. Ismerjük a kortárs kritikusok vélekedését, de nem ismerhetünk minden 

fotót és tervet, ami erre az 1898-as kiállításra készült, mert 1904-ben Day műterme és 

életművének nagy része egy tűzvész következtében elpusztult.  

Ha először pillantunk a fényképekre, az ismerősnek tűnő, sírbatételt ábrázoló műről 

valószínűleg a felsőbb képre kúszik a tekintetünk, mely egy ifjút ábrázol, jobb kezében egy 

kristálygömbbel, bal kezében pedig mákvirágokkal. Hajpántja két kicsi szárnyat rögzít, 

melyekről a fiút Hypnossal, az álom istenével azonosíthatjuk. Hypnos Thanatosszal, a halál 

istenével együtt, Nyx, az éjszaka fia. Az ókori görög irodalmi források gyakran említik, 

alakját mákkal, és álomhozó gyógynövényekkel kapcsolják össze. Az ő fia Morpheusz, az 

álom istene. Szobrászati ábrázolása az ókorban nagyon ritka – legalábbis kirívóan kevés 

emlék maradt ránk. Tipikusan, kamaszfiúként ábrázolták, kezében mákkal, göndör 

hajfürtökkel és szárnyakkal.
430

 E Hypnost ábrázoló fotó önállóan, a The Genius of Greek 

Art címmel szerepelt Day korábbi kiállításain:  
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3. Fred Holland Day: The Genius of Greek Art 

 

 

Az 1898-as kiállítás után William M. Murray tollából jelent meg kritika a júliusi Camera 

Notesban, melynek Day is állandó munkatársa volt ezekben az években. Murray a februári 

anyag két fő attrakciójaként a fekvő halott Krisztust [Entombment] és a görög szépséget 

ábrázoló fényképet nevezte meg. Utóbbiról így írt: „A rejtély nyitjához vezető kulcs 

hiányában csak azt feltételezhetjük, hogy a görög művészet géniuszát szimbolizáló, a 

képről bámészkodó szoborszerű fiatal alak” ihletője  az angol Watts leghíresebb festménye 

lehetett. Murray azonban, Mr. Day céljának fennköltségére való hivatkozásként azonnal el 

is veti az összehasonlítást és azzal zárja tudósítását, hogy a művész minden bizonnyal az őt 

legkomolyabban érintő gondolatokat és érzelmeket fejezte ki, hogy visszatükrözhesse 
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mindazt, amit életművében a legnemesebbnek és legjobbnak érez.
431

 Bár Murray a Camera 

Notesban nem említi, Day célkitűzéseit George Frederick Watts önvallomása alapján 

fogalmazta meg, hisz Watts híres mondása volt a következő:  

 

„Ideákat festek, nem dolgokat. [...] nem az a szándékom, hogy a szemet megörvendeztető képeket fessek, 

hanem, hogy a képzelethez és a szívhez szóló nemes gondolatokat sugalljak, melyek képesek felébreszteni 

mindazt, ami a legjobb és a legnemesebb az emberiségben.”
432

 

 

 Murray kiemeli, hogy Day az imagináció birodalmába emeli nézőjét, mert képes elkerülni 

a közönséges hatásokat és nem a szemet gyönyörködtető puszta szépséget állítja elénk.
433

 

Az imagináció jelentőségét hangsúlyozza Sadakichi Hartmann is, mikor azt állítja, hogy 

minden beállításának és kompozíciójának különleges atmoszférája van, az imagináció van 

rá a legnagyobb hatással.
434

 Hartmann 1900-as, F. Holland Day: A Decorative 

Photographer című elemzése stílusában és alaposságát tekintve is kiemelkedik korának 

fotó-kritikái közül. Leszögezi, hogy Day stílusa szándékosan és szenvedélyesen dekoratív, 

és nem ismer még egy olyan fényképészt, aki képes lenne annyi időt fordítani modellje 

minél festőibb beállítására. Azonban rögtön hozzáteszi, hogy ez a dekorativitás nem üres 

és nem öncélú, hisz művei legtöbbször egy komplett történet megjelenítői:  

 

„Fred Holland Day fényképészete egy érzékenységgel, kifinomultsággal, mély gondolatokkal, kellemmel és 

ábrándozással teli művészet”,  

 

de „nem az a fajta munka, ami mindenkit meg tud örvendeztetni, inkább a kifinomult 

entellektüelekhez szól.”-írta.
435

 Hartmann elítéli azokat a fotókat, melyek nem képesek 

érzelmeket közvetíteni. „Mit ér az erőtől duzzadó izom látványa, ha hiányzik a képről az 

élő személy misztériuma és nem tudok kommunikálni a lelkével?” – kérdezi. Nem érdekli 

a szem ragyogása, ha nincs tisztában az éltető gondolatokkal.
436

 Úgy érezte, hogy Day 

titokzatos kifinomultságának felismeréséhez elég elmélyülni szeretett figuráinak 

                                                           
431

 William M. Murray: F. H. Day’s Exhibition of Prints, 21.o., In.: Camera Notes, Vol. II., No. 1., 1898  
432

 George Frederick Watts Biography, lásd: http://www.artmagick.com/pictures/artist.aspx?artist=george-

frederic-watts&page=3 [2013-02-17] 
433

 William M. Murray: i.m.: 22.o. 
434

 Sadakichi Hartmann: F. Holland Day: A Decorative Photographer, 188.o., In.: Harry W. Lawton and 

George Knox (szerk.): The Valiant Knights of Dageurre, Selected Critical Essays on Photography and 

Profiles of Photographic Pioneers by Sadakichi Hartmann, University of California Press, Berkeley – Los 

Angeles – London, 1978 
435

 i.m.: 186.o.  
436

 uo.  

http://www.artmagick.com/pictures/artist.aspx?artist=george-frederic-watts&page=3
http://www.artmagick.com/pictures/artist.aspx?artist=george-frederic-watts&page=3


112 

 

látványában
437

 Hartmann mindig úgy vélte, hogy Day különleges gondolkodásmódja, 

egész magatartásában megmutatkozik, mely nem mindig előnyös, főként, mivel 

létszükséglet volt számára a pózolás,
438

 imádta a jelmezeket, díszleteket, olvasmányai 

alapján tudta, hogy a különböző korokban és kultúrákban milyen öltözeteket hordtak az 

emberek és milyen jelentések társultak a különböző színekhez és mintákhoz.  Hartmann 

szerint:  

 

„mindig is egy esztéta életét élte, aki első ránézésre mindenki számára egy rendkívüli, extravagáns 

személyiségnek tűnik, aki azonnal felkelti a többiek kíváncsiságát.”
439

  

 

Dekoráló hajlama nem csak a fotózás területén érződött. Day azon kevés tizenkilencedik 

századi fényképész közé tartozott, akik nagy hangsúlyt fektettek a szegélyezésre és a 

keretezésre. Ragaszkodott hozzá, hogy minden fotóját maga keretezze – ha erre nem volt 

lehetősége, inkább nem is vett részt a tervezett kiállításon. Úgy érezte, hogy egy idegen 

által keretezett képe többé már nem az övé.
440

 Könyvkiadója, a híres bostoni Copeland & 

Day miatt neve egyébként is összefonódott a kiváló minőségű kiadványokkal és az arts and 

crafts design-nal.
441

A kompozíció tökéletessége iránti vágya tükröződik a Beauty is Truth-

on is. Szembetűnő, hogy korabeli kritikusai nem foglalkoznak a két, témájában olyannyira 

eltérő kép közti lehetséges kapcsolatokkal, s maga Day sem segíti nézőit. Kristin Schwain 

szerint Day a látás ikonográfiai útját választva kommunikált nézőivel, hisz olyan vizuális 

képeket és vallási gyakorlatokat mutatott fel művein, melyek ismertek lehettek a zsidó-

keresztény kultúrában szocializálódott nézők számára. Ezen túlmenően nézőit arra 

ösztönözte, hogy a fotók puszta olvasása helyett érzelmeikben keressék a 

magyarázatokat.
442

 Estelle Jussim, a legismertebb Day-életrajz szerzője találóan jegyezte 

meg, hogy Day megpróbálta poetizálni a meztelen férfi test szépségét.
443

 Day, elméletében 

megteremti a modern fotográfia megértéséhez szükséges józan ítélőképességű megfigyelőt, 
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aki a képpel szemben elmerül a részletekben, majd azoktól eltávolodva, jelentést tulajdonít 

a kép egészének. Az interpretatív hatalmat a nézőnek tulajdonítja, és az imaginációt emeli 

piedesztálra. Kijelentette, a nézőközönségnek meg kell tanulnia, hogy a kompozíció 

körültekintő megfigyelésén keresztül vezető meghatározatlan út lesz a kulcs a 

végtelenhez.
444

 Ezek alapján, a ránk nem erőszakolt értelmezési sémák nélkül és a ránk 

ruházott interpretatív hatalommal kell belevágnunk az értelmezés felemelő aktusába. 

 

 

1. Irodalmi inspirációk Fred Holland Day fotóművészetében 

 

 A Day által megjelenített témák ihletőit a tizenkilencedik század kedvelt esztétái és 

tudósai között találhatjuk. Számára, a létezés esztétikájának iránytűi Walter Pater, John 

Addington Symonds, Edward Carpenter és Oscar Wilde férfi-szépséget és a görög 

szerelmet ünneplő művei, melyek a paganizmus, a neoplatonizmus, és a kereszténység 

bizonyos elemeinek az ötvözésével kísérletet tettek a férfikapcsolatok kulturális 

legitimációjára.
445

 Számukra, a görögség, egy szexuális preferencia kódja, ahogy az angol-

amerikai uranista költők számára is.
446

 A homoerotikus vágy szakrális legitimációjának 

története az ókorba nyúlik vissza, elég csak Theognisz költészetére gondolnunk, e vágy 

legitimátorai pedig maguk az istenek, Zeusz Ganümédész révén, Apollón Hüakinthosz és 

Küparisszosz révén, s még lehetne hosszan sorolni a neveket. John Boswell nagyhatású 

kutatásai pedig egyértelműen igazolták, hogy Zeusz és Ganümédész története, a 

kereszténység hatása alatt, a középkor barátság-kultuszában, illetve kolostori 

regularendszerében, Krisztus és Keresztelő Szent János alakjaival tűnik fel – 

leggyakrabban a 12. századi irodalomban.
447

 A reneszánsz fennkölt jelentést tulajdonított a 
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mítosznak, amely „a kor értelmezése szerint, a léleknek az abszolútumba való 

felemelkedését példázza.”
448

 

 A szépirodalmi műveket illetően, Day számára az örök és felülmúlhatatlan költő-

géniusz, John Keats, kinek versei egy életen át hű társai és inspirálói voltak.  

 

 

1.1 John Addington Symonds és „a görögök Géniusza” 

 

 A 12-16. századi európai kultúrtörténet egyik legelismertebb angol kutatója 

Symonds volt. Különleges párhuzamokra bukkanhatunk, ha egyszerre olvassuk Day, 

Hartmann és Murray, valamint Symonds és Pater írásait. Az angol-amerikai kölcsönhatás 

ebben az időszakban szembetűnő. David Weir kutatásai rámutatnak, hogy a harvardi 

esztéták és a bostoni „dekadenseknek” titulált kiváló építészek, könyvkiadók, grafikusok és 

műkereskedők a korszak brit szerzői közül különösen Wilde és Pater iránt rajongtak, míg a 

new yorki művészek többsége frankofil volt, akik Baudelaire és Huysmans műveiben 

találtak inspirációt. Mivel Chicagoban – mindkét várostól eltérően – D’Annunzio hívei 

alapítottak csoportot, Weir ironikusan „secondhand” jellegűnek nevezi az amerikai 

dekadens mozgalmak történetét.
449

  

John Addington Symonds 1873 és 1876 között írta meg Studies of the Greek Poets 

című művét, melynek egyik legfontosabb tanulmánya, a The Genius of Greek Art címet 

viseli. Biztosak lehetünk benne, hogy Day azonos címválasztását Symonds műve 

inspirálta. Richard Dellamora szerint Symonds Geniusa, az erkölcsös életvitelhez való 

iránytűként ajánlja az aesthesis erotizált eszméjéhez való visszatérést, s ezért Symondsra, 

mint a létezés esztétikájának egyik meghatározó, tizenkilencedik századi megteremtőjeként 

kell gondolnunk.
450

 „Ezt a fejezetet azzal a céllal írtam, hogy bemutassam a görögök 

esztétikai szellemét.”
451

 – jelentette ki Symonds a Genius első oldalán. Arra a kérdésre 

kereste a választ, hogy mi az, ami összeköti korának emberét azokkal az ókori görögökkel, 

akik a történelem hajnalán, múlt nélkül – a történelem terhe nélkül – teremtették meg az 

                                                           
448

 Mitológiai ki kicsoda, összeállította: Hajja Attila, Marosi Judit, Vágó Tímea, 95.o., Hajja és Fiai 

Könyvkiadó, Debrecen, 1998 
449

 David Weir: Decadent Culture in the United States. Art and Literature against the American Grain, 1890-

1926, xvi.o., State University of New York Press, Albany, 2008  
450

 Richard Dellamora: Masculine Desire. The Sexual Politics of Victorian Aestheticism, 7.o., University of 

North Carolina Press, Chapel Hill and London, 1990 
451

 John Addington Symonds: The Genius of Greek Art, 363.o., In.: uő.: Studies of the Greek Poets II., 363-

391.o. 



115 

 

életüket és váltak dicső példaképeivé az utókornak.
452

 Symonds utalásokkal és célzásokkal, 

a sorok közt olvastatva vezeti a görögség szépség-felfogásáért rajongó híveit. Mivel Day 

rendszeresen részt vett olyan társasági összejöveteleken, melyeket kifejezetten ókori 

szerzők műveinek megvitatására szerveztek, ismernie kellett Symonds műveit. Ehhez már 

csak azért sem férhet kétség, mert a korabeli bostoni művészeti- és tudományos élet 

legnevesebb professzora az a Charles Eliot Norton volt, aki évekig levelezett Symonds-sal 

és rendszeresen konzultált vele művészeti témákról. A Day-t ért symondsi inspiráció egyik 

legfőbb bizonyítéka az a vízió lehet, amit a görögök Géniuszának megjelenéséről fest 

elénk. Symonds szerint a görögök Géniusza úgy tűnik fel előttünk, mint egy ifjú, aki 

virágokkal ékesített fejdíszében most lépett le a birkózópályáról, nyugodtan, a világ 

fájdalmától még nem terhelt szabad lélekkel, a kamaszkor büszkeségével és erejével, 

vakmerőségével és kitartásával, ragyogó érzékenységgel, kecsesen, a tisztességes és 

tündöklő dolgok szeretetével, a szabad vígság és a kedves melankólia ismeretével.
453

 

Symonds úgy véli, hogy a szépség tiszta imádata a kereszténységgel halt meg. A 

keresztények, Szent Pál vízióival, szakadékot alakítottak ki Hellász és a modern Európa 

között, nézeteik nyomán „a szépség szerelme tragikus kórrá változott, irtózattal rettegett 

döghalállá, mint amit Aphrodité küldött Phaedrára.”
454

 George Santayana, Day baráti 

körének központi alakja, a görögök vallásáról értekezve az esztéticizmust emelte ki,
455

 

amit később úgy definiált: „kifinomult érzékiség, az az adomány, mellyel azonnali öröm 

található a láthatóban”.
456

 Köztudott, hogy Platón a többi érzékelés közül kiemeli a látást. 

A Phaidroszban a lélek szárnyalásának folyamatát elemezve azt mondja, hogy a látás „a 

legélesebb a testen át érkező érzékeléseink közül”:  

 

„az értelmet ugyan nem látjuk vele – rettenetes vágyat is keltene, ha ilyen világos kép jutna róla szemünkbe –

, sem a többi, szerelmünkre méltó létezőt; egyedül a szépségnek jutott osztályrészül, hogy a legszembetűnőbb 

és legszeretetreméltóbb legyen.”
457

 

 

A látás érzékszervének legnagyobb dicséretét a Timaioszban zengi, az istenek legfőbb 

adományának tekintve, amiért lehetővé teszi, hogy lássuk az Észnek „az égen feltáruló 

körforgását”.
458
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Symonds számára a hellén Géniusz megszemélyesítője Akhilleusz, aki az 

emberiség kamaszkorának „vad és heves hőseként” annak a görögségnek is ideálja, mely a 

férfikorral szemben a fiatalságot idealizálja. Egy értékes, letűnt korszak megszemélyesítője 

a világ történetében, mikor az emberi szellem a szenvedélyektől és szükségletektől 

nemesebb eszmék felé fordult.
459

 „Az egész görögség számára Akhilleusz maradt a 

szenvedélyes barátság névadója, és a későbbi korok görög költészetében a nemes 

bajtársiasság legmegfelelőbb jelzője az „akhilleuszi”” – írta.
460

 Akhilleuszról szóló 

tanulmánya 1866-ban jelent meg a North British Review-ban, majd a Studies of the Greek 

Poets című kötetbe is bekerült.
461

 Symonds kimondja, hogy a görögök Géniuszát 

megtestesítő Akhilleuszt nem imádhatjuk másként, csak mint ahogy egy „mindenek fölött 

álló műalkotást”
462

, a műalkotások közül pedig az első helyet a szobroknak tulajdonítja, 

mellyel Winckelmann esztétikáját is megidézi.
463

 Ezen a ponton érdemes 

visszagondolnunk Murray kritikájára, aki Day Genius-ának szoborszerű szépségét méltatta. 

De mit jelent a görögök szellemének követése, amit Symonds követel? A modern 

embernek nincs arra módszere, hogy a hellén tradíciót álomszerű mivoltából élővé és 

egyben éltetővé tegye? – teszi fel a kérdést. Utánoznunk kell a görögöket – mondja, de 

nem életvitelük reprodukálásával, hanem szabad és félelmet nem ismerő 

gondolkodásmódjuk megközelítésével. Követnünk kellene a szellemüket azzal, hogy 

olyannak fogadjuk el a világot, amilyen, méltányolva az emberi érzéseket és impulzusokat, 

olyan erényeket megcélozva, melyek a totális önmegtartóztatás és önsanyargatás helyett az 

önszabályozáson alapulnak. Ezt a törekvést Symonds, korának előítéletes és konvenciókkal 

átszőtt világában keservesnek nevezi, de úgy látja, hogy ha ezt nem vagyunk képesek 

megvalósítani, akkor örökre elveszítjük azt, amire a görögök taníthattak volna 

bennünket!
464

 Az önmegtartóztatás ókori elméletének kikerülhetetlen, huszadik századi 

kutatója Michel Foucault szerint  
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„az ókori gondolkodásban […]  a szigorúság követelménye […] inkább amolyan függelék, „fényűzés” volt 

[...] az általánosan elfogadott erkölcshöz képest”,  

 

emellett azonban „az ókor erkölcsi gondolkodásában nagyon hamar kialakult a szexuális 

szigorúság „témanégyszöge” – a testtel, a házasság intézményével, a férfiak közötti 

kapcsolatokkal és a bölcsességgel kapcsolatosan, illetve azok körül.”
465 

Mivel Platón szerint a vágyaknak és a gyönyöröknek való ellenállás legyőzésének 

legfőbb eszköze az edzés, vagyis az aszkészisz,
466

 a viktoriánus kor görögség-imádóit is 

komolyan foglalkoztatta a kérdés. Foucault rámutat, hogy a klasszikus kor szövegei 

keveset árulnak el az erkölcsi aszkészisz konkrétumairól, de ha a püthagoraszi hagyományt 

nézzük, ki kell emelnünk a rossz álmokat távol tartó meditációs gyakorlatokat, melyeknek 

inkább az istenektől jövő látomásokat kellene elősegíteniük.
467

 Ezek alapján nem meglepő, 

hogy az álmoktól meggyötört Day képein rendszeresen szerepel az álom birodalmát idéző 

Hypnos, attribútumával a mákkal. 1896-os Hypnos című fotóján is, mely Murray ítélete 

szerint az egyik legjobb képe volt a kilencvenes évek végi kiállításain.  

 

 

4. Fred Holland Day: Hypnos 
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Arisztotelész, a Nikomakhoszi etikában a mértéktelenséggel kapcsolatos okfejtésekor 

megállapítja, hogy  

 

„külön kell választanunk a testi gyönyöröket a lelkiektől, amilyenek pl. a becsvágy és a tudásszomj”,
468

  

 

s a lelki gyönyöröket keresőket nem nevezhetjük sem mértékleteseknek, sem pedig 

mértékteleneknek. A mérték meghatározásakor a testi gyönyörök közül is ki kell hagynunk 

pár dolgot, például a látás, a hallás és a szaglás körébe eső „élvezeteket”. Arisztotelész 

szerint azok a cselekedetek tehetik mértéktelenné az embert, melyek a tapintáshoz és az 

érintéshez kapcsolhatók, így például az evés, az ivás és a szerelmi élvezet.
469

 Az 

Eudémoszi etikában pedig azt írja:  

 

„Ha valaki egy szép szobrot vagy egy lovat vagy egy embert néz, ha egy énekes dalát hallgatja, de 

ezenközben sem enni, sem inni, sem szerelmeskedni nem kíván, hanem csupán szemlélni a szép dolgokat és 

hallgatni az énekeseket, azt éppoly kevéssé tarthatjuk mértéktelennek, mint azokat, akiket elbájoltak a 

szirének”.
470

  

 

Nem szabad elfelejtenünk, hogy az ókori görög felfogásban az önuralomban testet öltő 

szexuális mértékletesség erkölcsi érték, „ám egyúttal esztétikai és igazságérték is, mely 

hírnévre és emlékezetre méltóvá teszi e magatartást.”
471

 Foucault világhírű okfejtése éppen 

azon a tézisen nyugszik, hogy „az antik világ erkölcsi gondolkodása a gyönyörökkel 

kapcsolatban [...] a lét esztétizálására [irányul].”
472

 George Santayana szinte már Foucault-t 

előlegezte, mikor a klasszicizmus amerikai feléledése kapcsán megjegyezte, hogy az igazi 

klasszicizmus annak megértése lenne, hogy az életet művészetként fogjuk fel.
473
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1.2  Walter Pater esztéticizmusa  

a) A kép, mint „festett filozófia” 

 

 Az esztétizált életről Day kortársai közül Walter Pater kezdett tanulmányt írni, 

műve azonban befejezetlenül, kéziratban maradt. Különböző műfajú írásai azonban sejtetik 

e lehetséges elmélet főbb pontjait. Harold Bloom, egy Paternek szentelt tanulmánykötetben 

azt írja, hogy az angol-amerikai esztéticizmus atyja sokkal inkább Pater, és nem 

Swinburne, William Morris, vagy Dante Gabriel Rossetti.
474

 Elisabeth Prettejohn szerint 

Pater esszéi nem csupán az esztéticizmus elméletéről tudósítanak, hanem maguk is az 

esztéticizmus gyakorlatát példázó műalkotások, amiket Rossetti verseihez, vagy Whistler 

és Burne-Jones festményeihez lehetne hasonlítani. Prettejohn, az intertextualitást kitágítva, 

a verbalitás és vizualitás közti kapcsolatot kutatta, Walter Pater és az esztétikus festészet 

című tanulmányában.
475

 Walter Hamilton már 1882-ben, az esztétikai mozgalomról 

megjelent első meghatározó történeti munkában, a művészetek korrelációjában, a képi és a 

verbális eljárások közti kapcsolatokban látta az esztétikai mozgalom fő célját.  Patert 

olvasva Day hihette, hogy fotókompozíciója egy beavatott néző számára ugyanúgy képes a 

megfoghatatlan magyarázatára, mint Pico della Mirandola, akiról Pater azt írta:  

 

„az ő mélységes módján megmagyarázza, hogy a lélek mint emelkedik fölfelé és hogy viszi át a földi 

szerelmet a láthatatlan világ szépségei felé [...].”
476

 

  

Walter Paternél Rafaello azért géniusz, mert műveiben tökéletesen kapcsolódik össze a 

keresztény és pogány hagyomány. Úgy látta, Raffaello Rómába, a „kereszténység 

fővárosába” érkezve, a pápai udvarban került igazán az „antik világ, a pogány művészet és 

a pogány élet” hatása alá.
477

 Parnasszus és Athéni iskola című alkotásait, „festett 

filozófia”-ként értékelte, melyekben az intelligenciának ugyanazt a típusát vélte felfedezni, 

mint Lessing, Herder vagy Hegel filozófiai rendszereiben, de nála, „a tizenhatodik századi 

művésznél, a szinoptikus, intellektuális hatalom tökéletesen együtt tud működni a képi 

képzelőerővel (pictorial imagination) és a csodálatos kézzel”, melynek eredményeként egy 
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bonyolult elgondolás zseniális képi megtestesüléseinek lehetünk szemtanúi. Pater 

kifejezéseivel élve,  

 

„egy nagy teoretikus koncepció intéződik egy szem intelligenciájához”.
478

  

 

Ezek a festett gondolatok, e látható filozófia azonban csak akkor mutathatja meg igazi 

szépségét, ha megértésre talál. Pater szerint Raffaello az antikvitás ismerete és tökéletes 

technikája segítségével  

 

„a szépséget, valamint a költészet, a pogány filozófia és a vallásos hit gráciáját örökítette meg.”
479

  

 

A pateri logikán haladva a tizenkilencedik századi művészet géniusza Day is lehetne, ha 

sikerülne összeegyeztetnie a pogány és keresztény hagyományokat, illetve motívumokat. 

Day életének egyik legfőbb törekvése éppen ez volt.  

Pater a Raffaellónak tulajdonított zsenialitást magára a reneszánszra is kiterjeszti, 

így rajta keresztül a pogány és a keresztény értékek békés összehangolásáért, már a 

reneszánsz kor kivételességét dicsőíti. Ha azonban Pater Reneszánsz című kötetének 

tanulmányait olvassuk, láthatjuk, hogy a kereszténységgel szemben sokkal inkább a 

reneszánsz felszabadultságát ünnepli; például a Két ó-francia mesében, ahol azt 

olvashatjuk:  

 

„A boldogság utáni vágyódásnak, a képzelet szabad szárnyalásának, a szép után való törekvésnek, a testiség 

imádásának tiszteletével már messze elhagyták az emberek a kereszténység ideálját. Szerelmük néha 

csodálatos bálványimádássá lett, valóságos ellenvallássá.”
480

  

 

Pater számára a reneszánsz azért bírt különleges jelentőséggel, mert úgy vélte, hogy a 

reneszánsz mozgalmával egy olyan új világnézet bontakozott ki, mely „az értelem és a 

képzelet műveinek önmagukért való” szeretetét hirdette és tette lehetővé. Mintha kitört 

volna egy új érzés, az élet szabadabb és derűsebb megélésének vágya.
481

 A reneszánsz 

életérzés megfogalmazásával gyógyírt sejtetett saját korának problémáira is, az egyén felől 

közelítve: a kulcs a szemlélődő-rácsodálkozó egyén kezében van, maga az egyes ember a 
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meghatározó. A Két ó-francia mesében említett szép után való törekvés mely szerelembe 

ejtette az embereket valami korábban nem tapasztalt iránt, akár felhívásnak is tűnhetett a 

korabeli olvasói számára. Ráéreztek, hogy mindez nekik is szól, s nem csak a letűnt idők 

jellegzetességeiről van szó. Paternél az „élet igazi sikere”, „örökké […] eksztázisban 

lobogni”, minden pillanatban nyitottnak lenni a körülöttünk lévő világ szépségeinek 

felismerésére. „Ha nem ismerünk meg minden pillanatban egy szenvedélyes felhevülést, 

egy jelentős mozdulatot azoknál, akik köröttünk vannak, […] akkor estének előtte már 

elaludtunk a fagynak és a napnak e rövid napján, amelyet életnek nevezünk.” – írja a 

Zárószóban.
482

 A kritikus szemlélődés így, egy tudatosan alakított életvitellé válik, hisz 

Pater megerősíti olvasójában azt az érzést, hogy életünk meghosszabbításának és 

értelmessé tételének egyetlen lehetséges útja, a pillanat adta örömök kihasználása.
483

 Pater 

elgondolása szerint a filozófiának és a „spekulatív műveltségnek” kellene felébresztenie az 

emberekben a megfigyelésre való hajlamot. A filozófiát és a művészetet nem választja el 

élesen egymástól, mikor azt állítja, hogy az általuk felkeltett kiváncsiság „minden 

pillanatban megtalálja valamely forma tökéletes képét egy kézen vagy arcon; […] egy 

pillanatnyi hangulat, mélységes betekintés, értelmünk fellobbanása ellenállhatatlanul igaz 

és vonzó ránk nézve – éppen csak ebben a pillanatban.”
484

 Mintha Day Krisztus-képek 

előtti életműve pontosan ezeknek az elragadtatott pillanatoknak a dokumentációja lenne. 

Ideális formák után kutató kíváncsiság hajszolja, melynek gyökere az ókori filozófiai 

művekre-, és bizonyos művészeti alkotásokra vezethető vissza. Esztétikai elméleteik 

megalkotásához, Pater, Symonds és Santayana is használt festményeket, illetve fotókat.  

 

 

b) A kristálygömb 

 

 Day fotójának egyik leghomályosabb eleme, a kristály – mely kapcsolódhat mind 

az okkultizmushoz – melynek tanaiban Day lehetőségeihez mérten meglehetősen jártas 

volt, de akár a Walter Pater által felelevenített kristály-jellemhez is, mely szintén messzire 

visz. Pater a Diaphaneitében három személyiségtípust elemez, melyből az egyik, a 

kristályhoz hasonlított jellem, már a Winckelmann-esszében is feltűnik. Winckelmannn 

jellemzéséhez Goethéhez és Carlyle-hoz fordult, akik említik az ideális személyiség 
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jegyeit. Diaphaneité – Walter Pater írása, ami a Miscallenous Writings esszéi között jelent 

meg – 1895-ben – de eredetileg ez egy 1864-ben, oxfordi diákok csoportjának tartott 

előadás volt, amiben Pater egy új férfiideált mutatott fel a hallgatóinak.
485

 Egy olyan 

karaktert, aki mérlegelni, megfontolni és tudni akar, aki lépésről lépésre követ egy 

vezérfonalat, mely kivezeti a sötétségből, és nem hagyja, hogy mások szemüvegén 

keresztül kelljen néznie a világot. Ehhez vakmerőségre, rettenthetetlenségre és 

függetlenségre van szükség, de a nehézségek miatt, kevesen érhetik ezt el, mert kevesen 

képesek végigcsinálni.
486

 A világ újra meg újra meglepődik e tiszta, kristály-természet 

hősiességétől, éleselméjűségétől és szenvedélyétől – írja.
487

 Pater hallgatósága számára e 

kristály-jellem vágyott, elérendő cél lett!
488

 Maga a szó – diaphaneité – a 14. században 

tűnt fel a francia nyelvben és a 17. században az angolban. A jelentése mindkét nyelvben: 

„a fény befogadására képes állapot, levegő, kristály, sekély víz”.
489

 G. H. Lewes Life of 

Goethe című életrajzában, már 1863-ban használta Goethével kapcsolatban a 

kristályosodás fogalmát: „Lassan kristályosodott, lassan nyerte el önmaga feletti 

uralmát.”
490

 Ann Varty rámutatott, hogy Lewes a „to crystallise” igét annak az eljárásnak a 

jellemzésére használta, amit a géniusz végrehajtott magán, hogy tökéletessé válhasson. 

Pater pedig a „kristály” fogalmat a folyamat végére megérett eredményre használta.
491

 

Nem hagyható természetesen említés nélkül a görög diaphainein sem. Xenophón 

Emlékeim Szókratészról című művében  

 

„Szókratész diaphaineinről beszél; arról, hogy a jó és értékes tulajdonságok átragyognak a testen”.
492

  

 

A kristály-kép a későbbiekben már nem gyakran tűnik fel Pater írásaiban, annak ellenére 

sem, hogy más angol esztéták Gautier és Baudelaire hatása alatt olyan drágakövekről és 

egyéb nemes kövekről írtak, melyek megmenekülnek pusztulás és halál körforgásától.
493
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1.3  A szenvedély – szenvedés – megváltás témaháromszöge Oscar Wilde és 

Yeats gondolatainak tükrében 

 

 Day fotója a tiltott szenvedély elfojtása miatt megélt szenvedés emlékműve is 

lehetne, hisz a viktoriánus kor erkölcsi normarendszerébe csak egy nagyon visszafogott és 

korlátozott szépség-rajongás fért bele. Symonds, egy Edmund Gossénak címzett levelében 

írja: „az utókor nem fogja tudni, hogy milyen sok mártír szenvedett egy brutális többség” 

hatalma alatt.
494

 Day, a keresztény ikonográfiát allegóriaként használta szenvedése 

kifejezésére,
495

 melyhez Yeats és Wilde szenvedés-elméleteit hívta segítségül. Kiadója 

társtulajdonosának elárulta, hogy a szenvedésben megváltást látott, mely a spirituális 

világhoz kapcsolhatta.
496

 Yeats rózsakeresztes ideáinak követőjeként a szenvedést a lelki 

fejlődés egyik legfontosabb elemeként értelmezte. Yeats vallotta azt az elvet, mely szerint 

„a szenvedés szimbóluma az erő szimbóluma”.
497

 Sokáig vonzódott a Madame Blavatsky-

féle teozófiához,
498

 1890-ben azonban, mikor Day találkozott vele, már szakított korábbi 

elveivel. Ekkor már a The Order of the Hermetic Students of the Golden Dawn / Az Arany 

Hajnal Titkos Tanítványainak Rendjéhez tartozott.
499

 A Golden Dawn és a többi 

századvégi misztikus társaság létrejöttét Madame Blavatsky Isis Unveiled című 1877-es 
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műve inspirálta. A bostoni Visionists-csoport tagjai számára nem okozott problémát az 

ezoterikus gyakorlat és a tradicionális vallások összeegyeztetése. A csoport tagjai nem csak 

spiritualista gyakorlatoknak és az okkultizmus tanulmányozásának, hanem elsődlegesen az 

irodalomnak és a művészeteknek szentelték magukat. Költői esteket szerveztek, s a tagok 

közül néhányan részt vettek a korszak irodalmi magazinjainak előfutáraként értékelhető 

The Mahogany Tree szerkesztésében.
500

 Day halott Krisztust ábrázoló képeivel 

kapcsolatban az sem elhanyagolható tény, hogy az 1890-es évektől kezdve a bostoni 

Visionists-csoport titkáraként Dies-nak hívatta magát – utalva a halálra.
501

  

 Oscar Wilde Day Krisztus-sorozatának megalkotása előtt egy évvel írta meg a 

börtönben a De Profundis-t, melyben Krisztussal azonosítja magát. Ebben találhatjuk meg 

Day oltárjellegű kompozíciójának egyik legfőbb magyarázatát. Wilde bostoni kiadójaként 

és a Wilde baráti körével fenntartott kapcsolat miatt állíthatjuk, hogy Day képi világának 

alakulását nagymértékben meghatározták Oscar Wilde gondolatai. Wilde a De 

Profundisban kijelenti, hogy mikor a vallásról gondolkodik, olyanoknak szeretne 

alternatívát kínálni, akik nem tudnak hinni – legalábbis nem a szó hagyományos 

értelmében. Day számára kulcsmondat lehetett a következő:  

 

„Ami igaz, annak vallássá kell válnia.”
502

  

 

Wilde a börtönben átértékelte korábbi elveit és a vallással kapcsolatos felfogását. Úgy 

érezte, hogy a fájdalom a legmagasabb rendű érzés, amire az ember csak képes lehet, s a 

szenvedés az élet titka, „ez az, ami megbújik minden mögött”.
503

  

 Day 1898-ban készítette el élete legkülönösebb fotósorozatát, a keresztre feszített 

Krisztusról. Korábban olyan reprodukciókat vásárolt, melyeken világhírű festők keresztre 

feszített Krisztusai láthatók, pl. Velasqueztől a Crucifixion, vagy Guido Reni festményei. 

Day Study for the Crucifixion című alkotása volt az első olyan kép Bostonban, mely a 

nézővel egy egész alakos férfi aktot állított szembe. A látvány sokként érte a bostoniakat, 

az új fotósgeneráció tagjai viszont műalkotásként elemezték a fényképet. A vitában 

Daynek szembe kellett néznie a blaszfémia vádjával is, különösen, mivel ő maga szerepelt 

az aktokon.
504
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Day kompozíciójában, a Beauty Is Truth-ban, a megtestesített Géniusz, a szépség 

imádatára épülő vallás oltárképe lesz, melyhez elengedhetetlen a szenvedésre utaló halott 

Krisztus. Keresztény volta miatti meghatározottsága lehetetlenné tette számára a görög 

ideál bűntelen megélését. Vágyaira csak szenvedés lehetett a válasz. Álmaiban, melyeknek 

Hypnos a tudója, kilépett a meggyötört szenvedő alakjából és minden kínt maga mögött 

hagyva tökéletes jellemmé válhatott. Day azzal, hogy minden fényképén magát mutatta fel 

Krisztusként, egyértelművé tette az allegóriát, a szenvedő én kínjait. Nem a magát az 

emberiségért feláldozó Krisztusra kell tehát asszociálnunk, hanem az emberre, aki 

szenvedéseit Krisztuséhoz méri.  

Day Keats-felfogása is, egyértelműen Wilde-i színezetű. Írásaiban és képeiben 

ugyanazokat a motívumokat emeli ki, melyek Wilde alkotásaiban is hangsúlyosak Keats-

cel kapcsolatban. Dayt Bernard Berenson kalauzolta végig római Keats-zarándoklatán, a 

fiatalon elhunyt költő sírjának emléke pedig örökre összemosódott a gondolataiban Wilde, 

1870-es évek végén született soraival. Wilde a The Tomb of Keats
505

 – ben így írt:  

 

„A Szépség papjaként gondolok erre az isteni fiúra, akinek egyszerű sírja mellett állok. [...] Guido
506

 Szent 

Sebestyénjének látványa jelenik meg szemeim előtt – ahogy Genovában láttam –, bájos barna fiúként, göndör 

hajfürtökkel, piros ajkakkal, gonosz ellenségei által egy fához kötözve, nyilakkal átszúrva, mégis, isteni 

rajongással tekintve a megnyíló mennyország Örök Szépsége felé.”
507

  

 

Az élmény nyomán született versben pedig már úgy folytatja:  

 

„Sem ciprusfa, sem temetői tiszafa nem borítja sírját, csak piros-ajkú százszorszépek, harmattal átitatott 

violák és álmos, esőáztatta mákvirágok.”
508

  

 

Guido Reni festményeinek komoly szerepe volt Day Szent Sebestyént megjelenítő fotóin 

is. Jussim szerint Day csak két Szent Sebestyént ábrázoló fotót készített, de e kijelentésnél 

nem veszi figyelembe, hogy nem ismerhetjük Day leégett műtermének anyagait, melyek 

1904 előtt készültek.
509

 Szent Sebestyén a férfitest kultuszának a jelképe, a 

homoszexuálisok védőszentje. Dominique Fernandez több könyvében is bemutatta a szent 

ábrázolásainak történetét, kutatásait Sebestyén középkori jelentőségének tárgyalása után 
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minden esetben a homoeritikus képekre fókuszálja: „Perugino, Sodoma és Botticelli [...] 

Sebestyén alakját a fiatalság szépségének és a férfitest meztelenségének ábrázolására 

használták fel” – írja, a téma „nagy forradalmát” pedig a 17. századtól datálja.
510

 Guido 

Renitől három Szent Sebestyén-képet ismerünk – a Pradóban őrzöttet, a genovait és a 

bolognait. A genovai volt Wilde egyik kedvenc festménye. Az ikonográfiai elemzések a 

szépség, a fájdalom – a kín és a kéj –, valamint az eksztázis szétválaszthatatlan 

összefonódását emelik ki a reneszánsz után készült Szent Sebestyén-képeken.
511

  

 Mikor Ellis Hanson 1998-as Decadence and Catholicism című művében 

megpróbálta feltárni a keresztény – esztétikus – erotikus diskurzusok metszéspontjait 

Huysmans, Walter Pater és Oscar Wilde műveiben, kiemelte, hogy a katolicizmussal 

alapvetően összefügg a szexualitás, s nem oximoron a „katolikus szexualitás”, hisz a 

katolicizmusban fontos helye van a szexualitással kapcsolatos titkoknak, revelációknak, az 

elnyomásnak, a büntetésnek, a vallomásnak, a szublimációnak, behelyettesítésnek, 

fetisizálásnak. Elég, ha csak a miszticizmus számtalan pszichoanalitikus vizsgálatára, a 

szűzanyaságra, Krisztus passiójára, Szent Sebestyén lenyilazására gondolunk, melyek 

Hanson szerint perverz dolgok, s hozzátehetnénk, hogy nemcsak maguk a szenvedések, 

hanem a róluk készült ábrázolások, s a hozzájuk fűződő történetek is. Hanson találóan, 

alternatív szexualitásnak nevezi azt a fajta jó katolikus viselkedést, mikor valaki testét és 

lelkét is az egyház szolgálatába ajánlja, s ezzel egy olyan katolikus életstílust követ, mely 

„kirívóan figyelmen kívül hagyja a természet és a józan ész igényeit”.
512

  

 John Addington Symonds a Renaissance in Italyben Sodoma Szent Sebestyénjét a 

görög Hylas szépségének, és a mártíromság keresztény érzésének összekombinálásaként 

értelmezte. Úgy vélte, hogy Sodoma képe egy igazán démoni festmény mely megbűvöli a 

nézőt és felejthetetlen emléket hagy benne: „Csak a reneszánsz lehetett képes egy ilyen jól 

sikerült hibrid megalkotására, mert oly mélyen érzett.” – írta.
513

 Symondsnál tehát – s Day 

életművét ismerve az ő felfogása szerint is – Sebestyén alakja, a szenvedés és szépség 

összetartozásának felmutatásán túl, az antik paganizmus és a keresztény érzés 

összefonódásának allegóriája.  
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1.4 Keats – „a Szépség papja”  

 

 Az 1890-91-es évek két legmeghatározóbb élménye Day számára az 

Oberammergau-i passiójáték megtekintése és a Keats-család rokonainak felkeresése volt. 

A passiójátékon beleivódott képek köszönnek majd vissza Krisztus-fotóin, a Keats-

családdal való találkozás pedig egy olyan relikviához segítette, melyről mindig is álmodott. 

Rosa Llanos y Keatset és férjét, Juant, 1891-ben fényképezte le madridi otthonukban, akik 

egy – Keats hajából lantot formáló – brossal ajándékozták meg. Day ekkor tett szert arra a 

levélre is, amit Fanny Brawne írt Fanny Keatsnek.
514

 Day 1886 körül ismerkedett meg 

Louise Imogen Guiney-vel, akivel életre szóló barátságot kötött. Együtt rajongtak Keatsért, 

megalapították a Friends of Keats társaságot, és adományokat gyűjtöttek egy emlékmű 

felavatására.
515

 Londoni és bostoni mecénások segítették őket, a ceremóniára pedig 1894. 

július 16-án került sor. A meghívókat a Kelmscott Press készítette, s közel ezer 

meghívotthoz jutott el, akik részt vettek Keats szobrának avatásán Hampsteadben. Az 

érdeklődők több beszédet is hallhattak: Sir Edmund Gosse-tól, a Keats-kutató Sidney 

Colvintól és Daytől. Swinburne levelét is felolvasták, aki nem tudott részt venni az 

avatáson.
516

 Day Keats iránti elkötelezettsége minden barátja előtt egyértelmű volt és 

mindent megtettek, hogy szenvedélyes rajongásában támogassák. Berenson, Wilde vagy 

Guiney történetekkel és utazásokkal kedveskedtek Daynek. A Harvard Egyetemen már a 

19. század közepe óta létezett egy fiatalokból – költőkből és bölcsészekből – álló társaság, 

akik Keats-kutatásnak szentelték magukat. Ma is a Harvardon van a Keats-filológia egyik 

fontos központja.
517

 Az amerikaiak mellett a Keats-reneszánsz a „Cambridge-i Apostolok”-

nak és a preraffaelitáknak köszönhető.  

George Edward Woodberry – Day kortársa – az On the Promise of Keats-ben az 

imaginációt tartja Keats egyik legfontosabb képességének, melyben „igazságkereső 

képességként hitt”. Keats számára   

 

                                                           
514

 Estelle Jussim: i.m.: 42-44.o. 
515

 A bostoniak korabeli Keats-rajongásáról lásd bővebben: Hyder Edward Rollins, Stephen Maxfield Parrish 

(szerk): Keats and the Bostonians: Amy Lowell, Louise Imogen Guiney, Louis Arthur Holman [and] Fred 

Holland Day, Russell & Russell, 1972 
516

 Estelle Jussim: i.m.: 80.o. 
517

 Péter Ágnes: Keats világa, 308.o., Európa Könyvkiadó, Budapest, 1989; John Keats öccse, George, 

Amerikában telepedett le, így Keatsnek a tizenkilencedik század végére nagy rokonsága élt az Egyesült 

Államokban. Sokan ezzel magyarázzák, hogy Keats iránt oly nagy érdeklődés mutatkozott Amerikában, már 

a 19. század végén. 



128 

 

„az élet lényege a szépség imádata minden dologban, az ebből származó gyönyör pedig, örömének 

lényege”.
518

  

 

Ugyanazt a sort emelte ki téziseinek bizonyításához, amit Day egy oltárkép felirataként 

tisztelt: „Beauty is truth, truth beauty, that is all/Ye know on earth, and all ye need to  

know;”.
519

 Az R. M. Milnes-féle Keats-életrajzban nyolcvan levél jelent meg 1848-ban, 

melyek ráirányították a figyelmet arra a szépséget mindenek fölé helyező filozófiára, mely 

Keats sajátja volt. 1882-ben az Encyclopedia Britannica-ban Swinburne azt írta, hogy  

 

„az ódákban Keatsnek sikerült a tökéletesség olyan szintjére jutnia a szépség megragadásában, „amilyenre az 

emberi beszéd egyáltalán képes”.”
520

  

 

1883-ban Amerikában, Harry Buxton Forman gondozásában jelent meg az első, teljesnek 

gondolt levélgyűjtemény, mely a későbbi évtizedekben kiegészült az újonnan előkerült 

levelekkel.
521

 Ezekre hagyatkozott Matthew Arnold is, John Keats című rövid írásában.
522

 

Szépség és igazság fogalmainak szétválaszthatatlansága ragadta meg Keats olvasóit. 

Romantikus szépség- és szerelem-felfogásához Platón-asszociációk társultak, mely 

rajongóit arra indította, hogy az antik filozófiai gondolatokhoz kapcsolják, pedig Keats 

nem rendelkezett az ókori szerzők beható ismeretével. Barátai, különösen Benjamin Bailey 

segítségével azonban hozzájuthatott néhány Platón-fordításhoz az Oxfordban, látogatóban 

töltött hetek során. Egy Bailey-nek, 1817. november 22.-én született levelében azt írta:  

 

„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 megteremteni az eszményi 

Szépséget. [...] A képzelet s annak égi mása ugyanaz, mint az emberélet s annak spirituális 

megismétlődése.”
523

  

 

Keats jó barátja és életének krónikása, Joseph Severn festőtől  
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„tudjuk, hogy Keats a görögök természetszemléletét az öröm vallásának nevezte, a pogány 

természetvallásban a Szépség kultuszát látta, s mikor az Elgin-töredékekben megjelenő szemlélet lényegét 

próbálta megfogalmazni, kőbe zárt gyönyörről beszélt.”
524

  

 

Már maga Symonds is Keatsre utalt, mikor a The Model-ben az elevenségét elvesztő, de 

annál valami sokkal többet nyerő modellről azt írja: „It has become a thing of beauty a joy 

for ever”
525

, hisz Keats világhírű Endümionjának első sora ugyanígy hangzik: „A thing of 

beauty is a joy for ever”/ „Minden ami szép, öröm lesz örökké”.
526

 

Keats környezetében Leigh Hunt – az Examiner szerkesztője, költő, kritikus – volt az, aki 

egész életét a szép életvitel ideájának szentelte. Hunt hitte, hogy  

 

„minél szélesebb körben válik közkinccsé a kultúra, annál közelebb kerülhetünk egy humánusabb, szabadabb 

szellemiségű társadalom megvalósításához”.
527

  

 

Néhány évtizeddel később Charles Eliot Norton ugyanilyen megfontolással vetette bele 

magát a kultúraközvetítésbe. Day, a Keats-életrajzokat, és Keats barátainak feljegyzéseit 

olvasva – melyekből óriási gyűjteménye volt –, közel érezhette magához egy olyan 

embernek a szellemiségét, kinek otthona értékes könyvekkel és műalkotásokkal díszítve, a 

korszak legkiválóbb gondolkodóit vonzotta, köztük Keatset is, aki nagy tisztelettel fordult 

Hunt felé. 

A szenvedés, a fiatal férfitest csodálata, a szépség feltétlen imádata, az álom 

misztériumának tisztelete, Keats görög-témájú alkotásainak hangulata, a kortársak Platón-

kultusza és az imagináció iránti elkötelezettsége mind-mind arra indították Day-t, hogy egy 

olyan KÉP-et hagyjon örökül az utókorra, mely szubsztanciája mindannak, ami egész 

életében foglalkoztatta.  
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2. A bostoni fotóesztétikai vitákat befolyásoló tézisekről 

 

2.1 A „költészet nyelvén” beszélő fotográfia és „a művészetek által felizgatott 

meghatározhatatlan, határtalan vágy” 

 

 A korabeli fotóesztétikai viták legfőbb kérdése az, hogy képes-e a fotó ugyanazt 

adni a nézőnek, mint egy festmény, műalkotásnak tekinthető-e, van-e benne szellem? 

Santayana szerint a fotónak nem lehet spirituális értéke, pusztán a memória segítője. 

Miután felsorolja a fénykép legalapvetőbb tulajdonságait – megörökíti szeretteinket, más 

perspektívából tárja elénk az ismeretlen tájakat stb. – felteszi a kérdést, hogy „lehet-e 

gyönyörű egy fénykép?”, s hogy a fotográfia a szépművészetek közé sorolható-e.
528

 

Santayana szerint még ha művészetnek nevezzük is a fotográfiát – mely gyönyörű képeket 

alkot –, van egy áthidalhatatlan szakadék közte és azon művészeti ágak között, melyeknek 

a lényege nem a dolgok külső megjelenésének a reprodukálása vagy visszatükrözése. „Az 

alkotófolyamat eredménye nem lehet értékes, ha nem egy emberi impulzus vezeti” – 

mondja, tökéletlenségnek és hibának kell tekintenünk a kép véletlenszerű transzformációját 

mind a memóriában, mind a fényképezésben. Kizárólag a szándékos transzformáció 

eredményének tulajdonít szépséget.
529

 Úgy véli, hogy míg a fotográfia és a mentális kép 

funkciója egy tapasztalat felélesztése, addig az alkotóművészet funkciója a tapasztalat 

interpretációja. A művészetnek át kell alakítania tárgyát, annak érdekében, hogy többet 

tudjon róla mondani.
530

 Előadásának következő részében mintha Day-t kritizálná, mikor 

kijelenti, hogy a szentimentális fotográfus manipulálja a modelljét, hogy érdekes kifejezést 

tulajdonítson neki – jelmezekbe öltözteti, színművek vagy régi mesterek alkotásai alapján, 

s így, csak az élőkép mesterkéltségét közvetíti, ami rossz ambíció.
531

 1897-98-ban Day 

több cikket is publikált, melyek a korabeli fotók értetlen fogadtatásának elemzésén túl, 

művészetről vallott gondolatait is tartalmazzák. A fotózás megítélésének változására csak 

úgy látott esélyt, ha elsősorban a készítők felfogása változik, mely majd elvezethet a 

közönség ízlésének alakulásához is:  
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„A kamera mögött álló személynek legelőször is azt kellene megtanulnia, hogy amit lát, az jó művészet-e, 

majd rájönnie, hogy miért is számít az jónak. Csak ezután próbálhatna meg hasonlót alkotni, s mi, csak erről 

kaphatunk képet az ő művészi képességeiről. A tudatosan irányított kamera képes a művészetre – valódi 

művészetre – ez többé már nem kétséges.”
532

  

 

Sadakichi Hartmann szerint Stieglitznek óriási szerepe volt abban, hogy művészetként 

tekintsenek a fotóra szerte a világon. Stieglitz hozta létre a new yorki Camera Clubot, ami 

egy új mozgalom központja lett, első újoncával, Fred Holland Day-jel pedig, igazi 

szenzáció.
533

 Hartmann új és színvonalas fotókritikai műfajt teremtett. Életművén 

végigkövethető a korszak legfontosabb fotográfusainak fejlődése. 1904-ben az Aesthetic 

Activity in Photography című cikkében sorra vette, hogy mi különbözteti meg az igazi 

művészt az amatőrtől, s mitől válhat valaki géniusszá. Elsőként a kiválasztás képességét 

jelölte meg: tárgya kiválasztásában a fotós sokkal inkább művész, mint a festő, kivéve, ha 

csak a valóság reprodukálására korlátozza tevékenységét – írja.
534

 Másodikként az érzelem 

mélységét említi, ami kifejezésre juttatja a közvetíteni kívánt eszmét, harmadikként pedig a 

kitartást jelöli meg, ami természetesen a fotográfus temperamentumától függ. De nagyon 

kevesen képesek arra, hogy napokon keresztül várják ugyanazt az időpontot, vagy évekig, 

türelemmel viseljék a tökéletes légköri viszonyok beálltát. Mindezek mellett a 

fotográfusnak, a kompozíció tudományát, a perspektíva szabályait, az üres terek effektusait 

és a fény-árnyék hatásokat is ismernie kell. Teljes mértékben szemben áll Santayana 

elméletével, mikor a kiválasztásban megmutatkozó tehetségre és az előzetesen eltervezett 

koncepció tökéletes megvalósítására hivatkozva állítja, hogy a fotográfus is mutathat 

zsenialitást.
535

 Azt pedig már 1898-ban is kijelentette, hogy magasabb szinten – tehát nem 

az amatőr fotózásban – a fotográfia képes kifejezni az emberi elme szubtilitásait, s akkor 

már nem csak időtöltés, hanem egy életen át tartó fáradhatatlan tanulmányozás lesz.
536

 

Fred Holland Day az Is Photography an Art? című előadásában rámutat, hogy  
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„a fotográfus többé már nem a kémia, hanem a költészet nyelvén beszél. Kevesebb Herschelt
537

, és több 

Patert idéz.”
538

  

 

Ezzel ő maga mondja ki, hogy a gondolkodását sokkal nagyobb mértékben vezette Walter 

Pater, mint bármely kísérletező fotográfus. A költészet nyelvének említése újra 

visszakapcsolja Day-t fiatalkori olvasmányélményeihez. Symonds a Model című 

tanulmányában festett költeményeknek nevezi azokat az alkotásokat, melyek nem 

mesélnek történetet, nincs nyilvánvaló szándékuk, de spiritualitással vannak átitatva. A 

festett költemények modelljei  

 

„a művész elméjében egy transzformáción mennek keresztül, elveszítik elevenségüket és természetességüket, 

de állandóságot, méltóságot, nyugalmat és fennköltséget nyerve örök boldogságot nyújtó szépséggé válnak. 

Ebben a minőségükben pedig már egyetlen – még a legtökéletesebb alak sem tudja felülmúlni őket.”
539

  

 

Symonds szemében az egyik legjobb példa, Flandrin Jeune homme assis au bord de la mer 

című festménye. Az interpretáció, mely Symonds olvasatában Flandrin művét festett 

költeménnyé teszi, annak az ún. intervenciónak a segítségével valósulhat meg, mely a 

művész elméjében a tárgy és az ábrázolt reprezentáció között megy végbe. Az interpretáció 

milyenségét meghatározó legfontosabb tényezőként pedig a stílust említi:
540

  

 

„A festő és a szobrász művészetén keresztül az emberi alak elsajátít egy jelképrendszerében kiapadhatatlan 

nyelvet, így minden végtag, minden vonás, minden testtartás jelentéssel telítődik azok számára, akik értik.” 

Minden részlet „spirituális jelentéssel” bír.
541
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 Sir John Frederick William Herschel (1792-1871), a fotótörténelem korai időszakának egyik 

legmeghatározóbb kutatója, szerzője. 
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5. Jean-Hippolyte Flandrin: Jeune homme assis au bord de la mer 

 

Symonds ugyanitt, játékba hozza a fotókat is, és olyan felvételekre céloz, melyeket 

Flandrin festménye ihletett. Hogy pontosan kiére, nem derül ki. De évekkel később Day is 

elkészíti a maga verzióit, ráadásul egy fekete modellel, aki az amerikai fotótörténet első 

fekete aktmodellje lesz. A kép címe Ebony and Ivory (Ében és elefántcsont) – utalva a 

fekete-fehér kontrasztra.  

 

 

6. Fred Holland Day: Ebony and Ivory 
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Symonds a Modelben elkezdett gondolatsort a Beauty, composition, expression, 

characterisationben folytatta, melyben az emberi Géniusz által formába öntött, a költészet 

és a művészet által világra segített szépségről ír, mely az imaginációé és az érzelmeké.
542

 

Úgy gondolta, hogy a művészet által stimulált érzelmek hatására egy meghatározhatatlan, 

határtalan vágynak (indefinite illimitable desire) nevezhető érzület alakul ki bennünk, mely 

homályossága miatt ellenállhatatlan, felfoghatatlansága miatt izgalmat okozó és lényünk 

velejéig hatoló.
543

 Symonds és Day életét is felbolygatták az álmok – nem véletlen, hogy 

Symonds Simeon Solomon
544

 Hypnos-képeiért, Day pedig Hypnos megtestesítéséért 

rajongott. Symonds 1890-ben vetette papírra a következőt:  

 

„Egy éjszakai álom mely magunkba vezet és felfedi rejtett vágyaink kútfejét, ugyanúgy örökre velünk marad, 

mint a művészetek által felizgatott meghatározhatatlan, határtalan vágy, melynek ismétlődő szellemi 

befolyása és a hozzá kapcsolódó állandó képek, s a mód, ahogy megérint bennünket a mindent átható 

spiritualitás, örök tanúi a művészet befolyásoló hatalmának.”
545

  

 

Symonds nagy érdeklődéssel kutatta azokat a képeket, melyek a festészet ún. homoerotikus 

történetében – vagy ahogy Whitney Davis nevezi, egy ún. homoerotikus teleológián belül – 

születtek.
546

 Davis azonban felhívja a figyelmet Symonds megállapítására, mely szerint a 

tizenkilencedik században nem létezik ’valódi’, morálisan elfogadható homoerotika, ezért 

csak az ideális reprezentációja lehetséges.
547

 

 

 

2.2 George Edward Woodberry és „a lélek művész-élete” 

  

 A többek közt Santayana, Day és Edward Perry Warren által is szívesen látogatott 

Charles Eliot Nortonnak – az Egyesült Államok első művészettörténet professzorának – az 

1870-es években volt egy kiemelkedő tanítványa, George Edward Woodberry, akinek 
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egész pályafutását figyelemmel kísérte, és egyengette. A költő, kritikus Woodberry számos 

meghatározó verses- és tanulmánykötettel gazdagította az amerikai irodalom- és 

művészetkritikát. John Erskine szerint Woodberry a Harvardon elsősorban filozófiát tanult 

és az irodalom felé csak később fordult. A képzőművészetek és az itáliai kultúra 

szeretetéért mindig hálás szívvel gondolt Nortonra és a harvardi időszakra.
548

  

 1877-ben, mikor megjelent Pater Reneszánszának második kiadása a Zárószó 

nélkül, s mikor Edward Cracroft Lefroy megírta Pater és Symonds elleni támadását, 

Woodberry éppen a tanévzáráskor bemutatandó búcsúbeszédére készülődött, amit végül 

nem mondhatott el, mert a ceremónia szervezői „túl pogány”-nak, a közönség „vallásos 

érzékenységét sértő”-nek nevezve letiltották a beszédet, mely aztán harminc példányban, 

magánkiadásban mégis napvilágot látott. A címe, The Relation of Pallas Athene to 

Athens,
549

 melyben Woodberry azt állította: 

 

„A mi civilizációnk középpontja Krisztus, aki maga a szeretet. A görög civilizáció középpontja pedig Pallas 

Athéné, aki az intelligencia.”
550

 

 

Szenvedélyes előadásában számba vette, hogy melyek azok a jótétemények, melyeket a 

görögség Pallas Athénének, a világ pedig a görögségnek köszönhet. Az atlétika, a filozófia, 

a művészetek dicséretét zengte, melynek egyik legtökéletesebb összegződéseként a 

Parthenon frízeit említette. Költészetét teljes mértékben áthatja a görög kultúra. 1889-ben 

jelent meg Agathon című drámai dialógusa, amit Erskine az amerikai irodalom egyik 

legkiválóbb alkotásának tartott 1917-es életrajzában.
551

 Az előszóban Woodberry a 

múlandó fiatalság és szépség félelmétől vezérelt eszmefuttatásnak nevezi a Lakoma 

tiszteletére született művét.552 

 Az Aesthetic Criticism című tanulmányában a művészet szabadsága mellett 

kötelezte el magát, melyet a következő megállapítással indít: 
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„A művész hatalmának a magva, a kifejezés. De mit jelent a kifejezés? A művész gondolatainak külsővé 

tétele, közvetítés. […] A műalkotás nem pusztán anyagi dolog, hanem a művész személyiségével feltöltött 

tárgy. Kifejezőképességének tehetségétől függ a hatalma, mely hatásossá tudja tenni a feltöltést.”
553

 

 

Woodberry szerint a művészet egyik vonzereje éppen az, hogy teljesen soha meg nem 

érthető. Egy olyan korban, mely túl sokra értékeli a tényeket, az információt és a pozitív 

tudományt, „megkönnyebbülés, hogy van még egy olyan számunkra fenntartott hely, ahol 

nem kell mindent tudni” – írta. Míg a tudomány igazsága matematikai formulákban vagy 

fizikai törvényeken áll, a művészet igazsága más jellegű. Nem tűnik kiismerhetőnek, 

befejezettnek, véglegesnek. Éppen ellenkezőleg: jelentéstartalma gazdagodhat.
554

 Adorno 

évtizedekkel későbbi esztétikai előadásainak érthetetlenségről szóló fejtegetései 

ismeretében üdítően hatnak e 19-20. század fordulóján írt gondolatok. Woodberry 

körüljárta a mindenki számára látható anyagi részből, és a szellemi többletből teljessé váló 

műalkotás létezésének lehetőségeit is: 

 

„A művész és a szemlélő temperamentuma közti eltérésből és tapasztalataik különbözőségéből ered a 

félreértés és a téves megítélés szakadéka. Végül aztán az ítéletünkben és az ízlésünkben mutatkozik meg, 

hogy mennyire különböző reprezentációk jönnek létre az elménkben [ugyanazzal a dologgal kapcsolatban]. 

[…] Közben pedig mindenki hajlamos azt hinni, hogy az ő igazsága az igazi, és csakis az egyetlen!”
555

 

 

„Honnan ered hát az azonosság végtelen különbözőségének a paradoxona, mely oly 

általános a művészetben?” – kérdezi. A választ abból a „tényből” eredezteti, hogy amikor 

megértjük a művész elképzelését, és felfogjuk, amit a személyisége által meghatározott 

töltetnek gondolunk, valójában a saját személyiségünk által feltöltött képzettel találkozunk. 

E teremtésben nem csak megismételjük magunkban a lelkiállapotát, hanem valami újat, 

élőt hozunk létre, ami a sajátunk. Más út nincs, hogy magunkévá tegyük, interpretáljuk és 

megértsük a munkáját.
556

 A műalkotások igazi halhatatlansága abban áll, hogy megújulnak 

a befogadók lelkében – mondja.
557

 

 A tizenkilencedik századi amerikai művészet aktokat ábrázoló alkotásaival 

szemben széles körben tapasztalható korabeli ellenérzések vizsgálatához izgalmas adalék 

Woodberry elemzése az aktokkal kapcsolatos gátlásról. Kiemeli, hogy az amerikai gátlás, 
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előítéletesség elutasítja az aktot – szoborban és festményben egyaránt, elutasítva ezzel a 

görög géniusz felsőbbségét. Ez az elutasító viselkedés közösségekre és egyénekre egyaránt 

jellemző, és a művészet bármely területére irányulhat.
558

 „Ha szégyenkezve nézek 

Hermészre, Narcisszuszra vagy Venusra, a szégyen az enyém, nem a szobrászé” – mondja, 

hisz annak felelőssége, hogy mit hozunk ki egy műalkotásból, kizárólag a miénk. Saját 

elképzelésünket tesszük bele, ahogy az alkotó is tette. Képességeink, tudásunk, 

tapasztalataink, temperamentumunk, és az általános nézeteknek és ízlésnek való 

alávetettségünk határozza meg, hogy mennyit veszítünk el abból a tartalomból, amit az 

alkotó a művének érzett. Másrészt viszont – véli Woodberry, vigasztalhat bennünket a 

tény, hogy olyan új jelentéseket is a műalkotásba helyezhetünk, melyekről a művész nem 

is álmodott.
559

 A műalkotás lényege a ránk gyakorolt élő hatásában rejlik, abban, amit 

kinyerünk belőle. Woodberry szerint nagy felelőssége van az oktatásnak és a különféle 

vélekedéseknek, melyek eltéríthetik az ember ítélőképességét. Gátlások alakulhatnak ki, 

melyek megakadályozzák, hogy megismerjünk olyan dolgokat, melyek elérhetőek 

lennének számunkra.
560

 Fred Holland Day Camera Notesban megjelent cikkei is hasonló 

nehézségeket említenek. Már 1898-ban arra panaszkodott olvasóinak, hogy a rossz 

minőségű karikatúrák felvásárlói soha nem ismerik meg az alapvető művészettörténeti 

alapokat, nem formálódik az ízlésük, nem tudnak sem stílus, sem téma alapján 

differenciálni. Day szerint az elme és a szem kiművelése nélkül más nem is lehet az 

eredmény a nézők tömegei részéről, csak az újságok által generált kegyetlenség és az 

erőszak, mely a világ minden pontján felütheti a fejét. „Ez a tény azonban nem 

érvényteleníti azt a teóriát, hogy kamera által is születhet művészet.”- írta.
561

  

 Az Egyesült Államokban Woodberry volt Walter Pater egyik legelső híve és 

kritikusa. Illustrations of Idealism címmel foglalta össze Pater esztéticizmusáról, Charles 

Waldstein görög-kutatásairól és a szobrászatról szóló téziseit.
562

 A harvardi esztéták és a 

bostoni művészek Pater-képére Woodberry írásai is rányomták a bélyegüket, aki úgy 

gondolta, hogy Pater kriticizmusa – „amit oly gyakran kreatív kriticizmusnak neveznek” – 

jó példa annak illusztrálására, hogy minden kor beleolvas (reading-in) valamit a 

szövegekbe.
563

 Különösen, a Marius the Epicurean, mely csodálatosan egybeolvasztja a 
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modern szellemet és az ókori anyagot. Woodberry ezt a képességet tartja Pater 

legbriliánsabb teljesítményének, mely minden esszéjében megmutatkozik, legyen szó 

görög istenekről, francia lovagokról vagy római úriemberekről:  

„Egyedülállóan érzékeny és kifinomult művészi temperamentumának sötétkamrájában tökéletesítette 

alakjait.
”564

 

 

Woodberry elfogadhatatlannak tartja korának előítéletességét és idegengyűlöletét. A faji 

megkülönböztetést Amerika egyik legostobább vonásának nevezi, mert számára 

egyértelmű, hogy a különbözőség, a sokszínűség szüli a legérdekesebb dolgokat. Korok- és 

országok közti átjárásra van szükség, meg kell ismernünk a múltat, hogy ideált 

teremthessen, mint ahogy Goethének az itáliai utazás, Shelley-nek Platón és a görög 

drámák, vagy Keatsnek a mitológia – de a sor végtelen.
565

 Fred Holland Day fekete és arab 

modelleket piedesztálra állító képi világa, valamint az ókori és keresztény múltba utaló 

alkotásai ugyanennek az eszmének, képiségéből eredően sokkal radikálisabb 

megfogalmazásai. Míg Woodberry elemzései csak az értelmiség szűk rétegeihez jutottak 

el, Day fotói a média erejének köszönhetően sokkal szélesebb körben váltak ismertté. 

Woodberry a művészet képzeletre gyakorolt hatalmát dicsérve kihangsúlyozza, hogy mikor 

már „igazán látunk” egy műalkotást, nem egy új tárgy kerül csak elénk, hanem a látás 

hatalma révén egy új világ nyílik meg számunkra, melyben elkezdhetünk élni: 

 

„…ez egy új világ lesz, a természetes létezéshez képest, egy másik szinten.”
566

 

 

A képek szerelmesei számára még a látható világ is átalakul – a természet Corot-val és 

Manet-val virágzik, Turnerrel és Claudes-al ragyog, Rembrandt-tal sötétedik – állítja. 

Woodberry szerint nem tudást szerzünk, hanem „szívet”. A „lélek művész-életének 

vezetését” nem a képek szemlélésétől és könyvek olvasásától reméli, hanem a lélek 

hatalmának a felfedezésétől, mely a művészet nélkül ismeretlenül és kihasználatlanul 

szunnyadt. Így aztán a művészet segíthet érzékenységet, örömöt, boldogságot és reményt 

csempészni az életbe.
567

 Éppen ezért a lélek művész-életének egyik legfontosabb 

jellemvonása Woodberry szerint, egy belső titok alapján formálódó létfontosságú fejlődés, 
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mely önrevelációhoz vezet.
568

 A művészet fogalmához kapcsolja a szabadságot is, mert 

egyrészt itt „megszabadulunk a sikeresség és a hasznosság követeléseitől”, másrészt 

viszont egy új hatalom birodalmába kerülünk, mellyel a lélek meghaladja a természetet, 

mert „új víziója és bölcsessége által rekonstituálja a világot, idealitást teremtve az 

elméjében.”
569

 Woodberry Santayanához hasonlóan az imaginációt ünnepli: 

 

„…milyen hatalmas és változatos a képzeletbeli világ, melyben a lélek kezdettől fogva alakítja saját belső 

vízióját, melyben igaz öntudatára ébred.”
570

 

 

Woodberry szerint e nagyfokú szabadság gyümölcse az ideális világ, melyben mindenki 

megvalósíthatja az álmait.
571

 A korábban már említett, Keats dicsőítésére született 

tanulmányában (On the Promise of Keats) olyan érzelmeket tulajdonít Keatsnek, melyek 

Day-re is érvényesek lehetnének: 

 

„Míg a többi ember számára a szépség szenvedély, számára hit – a remélt dolgok szubsztanciája, a 

láthatatlanok evidenciája…”
572

 

„A szépség imádata és az ebből származó öröm volt Keats életének a lényege…”
573  

 

Mindezek alapján kimondhatjuk, hogy Woodberry a művészetben egy olyan segítséget lát, 

mely lehetővé teszi olyan ideálok és álmok megvalósítását, melyekre a valós életben nem 

volna lehetőség. Mind alkotóként, mind befogadóként részeseivé válhatunk egy olyan 

világnak, mely a totális megértés lehetőségét kizárva, homályossága révén elfed, egyszerre 

teremtve meg ezáltal a kitárulkozást, és az elrejtőzést. Természetesen nem a heideggeri 

ellentétpár jelentése értelmében, hanem az emberi psziché bugyrainak figyelembevételével. 

A titok kifejlődésével járó önrevelációhoz a boldogság élményét köti, mely szerint a 

művész által a műalkotásba komponált öntudatára ébredt lélek felszabadul, s ugyanígy a 

szemlélő is, aki az értelmezés révén juthat el saját lelkének felfedezéséig. Woodberry 

kriticizmusa nem áll távol Symondsétól, aki a művészet által stimulált érzelmeknek 

tulajdonította azt a vágyat, mely homályossága miatt ellenállhatatlan és lényünk velejéig 

hatoló.  
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 A művészet Woodberry-féle interpretációja szemben áll azokkal a korabeli 

nézetekkel, melyek terápiaként gondolnak a művészetre. Az amerikai gyűjtők által kedvelt 

Henri Matisse például azt remélte, hogy a művészet lecsillapító hatással bír a megfáradt, 

kiéhezett lelkekre, „mint valami mentális cumi, mint egy jó fotel”.574 William James pedig, 

Isabella Stewart Gardner bostoni reneszánsz palotájának (Fenway Court) 1903-as 

megnyitása miatti gratulációjában azt hangsúlyozta, hogy e múzeum  

 

„morális hatása nem a didaktikus művészetkritika által hajszolt megnemesedés, hanem az elfoglalt és 

öntudatos néző átalakítása egy fogékony gyermekké.”
575

  

 

Sokáig tartotta magát a művészet romantikus ideája, mely segített azoknak a romantikus 

sémákat követő piktorialista fotósoknak is, kiknek látványvilága igazodott a korábban már 

elfogadott festmények hangulatához. Fred Holland Day piktorializmusa azonban egészen 

más motivációkra épült. Felkavaró képeinek világa sokkal érthetőbbé teszi a korabeli 

művészetkritika egy-egy szerzőjének megnyilvánulásait, mint ahogy Hartmann, Murray 

vagy Woodberry írásait olvasva a Day-életmű interpretációja is más színezetet kap.  

Úgy érzem, Day Beauty Is Truth című művében egybefoglalt mindent, ami a kor 

művészetével, esztétikai gondolkodásával összefüggésbe hozható. Felmutatta a pogány-

keresztény kultúra szemben- és együttállását, emlékművet állított a görög szépségeszmény 

iránti rajongásának és olyan szimbólumokat csempészett a képre, melyek az okkult 

tudományok és a görög mitológia ismeretét feltételezve már csak egy szűk befogadó réteg 

számára teszik lehetővé az értelmezést. Mindemellett ott látjuk a képen a halott Krisztust, 

akinek a modellje nem más, mint Day maga. A Krisztus képében való megjelenéssel új 

irányba terelte az esztétikai kérdésfelvetéseket. Mindezt Bostonban, 1896-ban, ahol és 

amikor még szinte senki nem gondolt műalkotás létrehozására alkalmas eszközként a 

fényképezőgépre és Day fotói előtt még soha nem állítottak ki férfi aktot galériában. 

Tabukat döntött, képtörténelmet írt, ebbe a fotójába foglalta bele a saját életét leginkább 

meghatározó eszméit és oltárt állított a Szépségnek szentelt életnek, mint ahogy egész élete 

is áldozás volt a Szépnek és Erósznak. 
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IV. A platóni, égi Erósz dicséretéből kidolgozott férfiasság-ideál 

spiritualizálása Edward Perry Warren életművében 

 

 

„A görög művészet Warren számára nem csak egy művészet volt a sok közül. Nemesebb szépséget 

tulajdonított neki, mely egy, a miénknél sokkal férfiasabb – és bizonyos szempontból jelentékenyebb – 

civilizációt képviselt. Úgy gondolta, hogy Amerikának különösen nagy szüksége van arra, amit a görög 

művészet adhat.”  

(John Davidson Beazley)
576

 

 

„A barátságért folytatott harcként szeretnék az életemre gondolni – a görög régiségekből álló kollekciómban 

és az írásaimban testesül meg a modern eszmékkel szembeni tiltakozásom […] a verseim és a prózám egy 

etika szószólói, de bizonyos dolgokban ez nem az általánosan elfogadott etika […] nem fontos sokat írni; az a 

fontos, hogy olyan oldalakat hagyjunk hátra, melyek hiteles dokumentumai egy életnek. Hogyan írhatnám 

meg őket hitetlenül?” 

(Edward Perry Warren)
577

 

 

„Bár a világ érzéketlen, az eszmények felé még nem teljesen halott.” 

(Edward Perry Warren)
578

 

 

 

1904-ben a Földközi-tenger láthatóvá tette egy régi foglyát, egy szobrot, mely ’a tuniszi 

szárnyas Erósz’ néven vált ismertté, többek közt George Edward Woodberry azonos című 

költeményének köszönhetően. A csodálatosan megmaradt bronz szobor sokakat elbűvölt, 

Woodberry pedig jelképértékűnek találta a szobor 20. századi felfedezését. Versében 

kihangsúlyozta, hogy e műalkotást nem érintették keresztény kezek, a tenger hullámai 

megőrizték régi szépségét, s úgy állítja elénk „a gyönyörű fiú”-t, mintha csak azért 

született volna újjá a hullámokból, hogy „szeretetünk és imádatunk tárgyaként vezessen 

bennünket”.
579

 A szárnyas Erósz gyakori szimbólum a századforduló angolszász 
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irodalmában, a görögség iránti rajongást John Addington Symonds is úgy jelenítette meg, 

mintha egy Erósz szállt volna el a fejük fölött, kinek megjelenését ámulattal fogadták.
580

 

 E fejezetben egy olyan amerikai értelmiségi alakjának a bemutatására vállalkozom, 

aki egész életét egy görög alapokon nyugvó ideál megmentésének a szolgálatába állította, s 

Symonds-cal ellentétben hitte, hogy a platóni művekben leírt szépségimádat helyet kaphat 

bármely korban, mely fel tud mutatni olyan férfiakat,
581

 akik a görög filozófia és művészet 

megismerésének szentelik magukat. Az 1860-ban született Edward (Ned) Perry Warren 

által görög vagy hellén
582

 ideálnak nevezett eszme feltétlen tisztelete egy új erényteória 

kidolgozását tette számára lehetővé, ebben örökítette meg életfilozófiájának legfőbb 

téziseit, melynek gyakorlati megvalósíthatóságát saját életén keresztül próbálta 

demonstrálni. Inspirációi a filozófiai tradícióból származnak, mégis újat teremt, saját 

tapasztalatainak felhasználásával. Warren életcélja az volt, hogy át tudja adni az utókornak 

a számára oly fontos „üzenetet”, az Erény teóriáját, mely „férfias, nemes”, és 

mindenekelőtt „arisztokratikus” – ezt tartotta a gondolkodás görög ideáljának.
583

 Warren 

esetében is elmondható, hogy élete fő műve – esetében az A Defence of Uranian Love
584

 –, 

élet és mű szerves egységének a szintézise, s hogy az írás folyamata, valamint a létrehozott 

műalkotás, az élet értelmező újraélése. Mivel a személyiségetika lényege, hogy megélője 

beteljesítse a művét, s hogy műve igenlése élete igenlését is jelentse, alapértéke és erénye 

pedig az „autenticitás”,
585

 úgy vélem, kijelenthetjük, hogy Edward Perry Warren 

beteljesítette a művét. Költészetével, prózájával és a hétköznapokban mutatott 

viselkedésével egyetlen célt szolgált, azt, mely fiatal korától kezdve a szeme előtt lebegett: 

megélni a görög férfibarátságot és átmenteni a barátságban felmutatott férfierények 

teóriáját. Nem tekinthetünk rá a modern homoszexuális identitás megalapozójaként, nem 

lehet róla a modern elméletek és fogalmak szerint gondolkodni. Jellemében és 

életvitelében a platóni dialógusokban, a szerető és szeretett viszonyával kapcsolatban 

felmutatott értékeket éleszti újjá. Hősein keresztül egy olyan személyiségetikát állít elénk, 

                                                           
580

 A Geniusban egy képzeletbeli lakoma-jelenet résztvevőivel történik ugyanez; lásd: John Addington 

Symonds: The Genius of Greek Art, 371.o., In.: uő.: Studies of the Greek Poets II., 363-391.o. 
581

 E szövegkörnyezetben jelentősége van a „férfiak” megjelölésnek. E. P. Warren kizárólag férfiakra 

vonatkoztatja az erényes élet megélésének a lehetőségét. 
582

 A tanulmányban vizsgált szerzők a „hellén” vagy „hellénisztikus” jelzőt nem a kr. e. 4. század végén 

kezdődő hellénisztikus kor megjelölésére használják, hanem „kulturális kifejezésként”, a görögökre 

általában, a pogány kor végéig. Kenneth James Dover szerint: „sokkal szűkebb értelemben, a Kr. e. utolsó 

három évszázadra szokták alkalmazni, melyet aztán a „római” vagy „birodalmi” korszak váltott fel.” v.ö.: 

Kenneth James Dover: Görög Homoszexualitás, 16.o. 
583

 Osbert Burdett & E. H. Goddard: i.m.: 279.o. 
584

 a továbbiakban: Defence 
585

 Heller Ágnes: Személyiségetika dióhéjban, 4.o. 

 



143 

 

mely szerint ő maga is élt. „Platón nyújtott segítséget, megerősített az eszméimben. […] 

Gyakran éreztem a modern világtól való elkülönültségemet…”
586

 – írta barátjának 1889 

márciusában. „Warren egy olyan elméletet alkotott” – állította Burdett & Goddard, mely 

„sem nem kizárólagosan görög, sem nem kizárólagosan keresztény, de szubsztanciálisan 

kevésbé keresztény, mint görög.” Elfogadva azt a tézist, mely szerint a tudós az emberiség 

emlékezete, elkötelezte magát az eszme visszanyerése és újbóli kifejtése mellett.
587

 New 

and Old című versében írta: 

 

„Visszaszerzem a múltat a haláltól. Ha a sors megadja, hogy éljek, a múltnál többet is adhatok.”
588

  

 

Verseit, prózáit, a görög barátság-szerelem eszményének felélesztéséért való küzdelmét 

egy „etika szószólói” – ként értékelte, melynek legfőbb pozitívuma, a hitelessége.589 

 Edward Perry Warren
590

 az amerikai archeológia és muzeológia történetének egyik 

legmeghatározóbb egyénisége, akinek irodalmi és filozófiai munkássága, műveinek 

nehézkes elérése miatt szinte ismeretlen.  1883-ban fejezte be tanulmányait a Harvardon, 

majd egy rövidebb oxfordi tanulmányút után – 1888-tól véglegesen – Angliában telepedett 

le. Innen irányította az Európára és az Egyesült Államokra kiterjedő műkincsbeszerzéseit. 

Warrent még a mai napig is sokan Lewes House-zal azonosítják. Az 1890-ben kibérelt, 

majd megvásárolt Brighton melletti birtok lett az otthona. Itt élt a maga köré gyűjtött 

fiúkkal – a támogatottjaival, tanítványaival –, akikből neves művészettörténészeket, 

esztétákat és archeológusokat nevelt az évtizedek során.
591

 Regénybe illő miliőt sikerült 

kialakítania, antik szobrokkal és „szép emberekkel”. Lewes House kultikus hellyé vált. 

Nem hivatalosan, de Warren „testvériség”-ének a székhelyévé. Iskola, munkahely, 

kutatóközpont, műkincsraktár, de mindenekelőtt egy békés és nyugodt otthon. Az itt lakók 

eredeti műalkotásokon keresztül vizsgálhatták az antik művészetet, kutathattak a 

különleges műveket felvonultató könyvtárban és szemtanúi lehettek, amint Rodin elhozza 

a tőle megrendelt Csók című alkotást.592 Warren mindig azt vallotta, hogy az igazi tudós 
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teóriája sem szűk látókörű, sem „könyvízű” nem lehet, mert a teóriát a gyakorlat 

biztosítékaként, annak védelmében, az élet visszatükröződéseként kell tanulmányozni.
593

 

 

 

1. Az uranista szerelem genealógiája Edward Perry Warren életfilozófiájában 

 

1.1 A versektől a Magnum Opusig 

 

„A három dolog, melynek gondolata a legtöbb boldogságot okozta: a bostoni kollekció, a The Wild Rose, és a 

Defence.”
594

 

 

Warren egy John David Beazley-nek
595

 írt levelében összegzi így az életművét, s bár a 

felsoroltak közül talán a legutolsó állt legközelebb a szívéhez, a korábban megírt 

költemények és a műgyűjtés mögöttes koncepciója nélkül a Defence sem születhetett volna 

meg. Egész életében egyetlen pályát követett, művészi, költői és filozófiai 

tevékenységének rajzolata egységes, minden munkáját és kedvtelését ugyanaz a 

szenvedély éltette, melybe aztán az idő múlásával egyre több jelentésréteg sűrűsödött. 

Ahogy önvallomásában is írta, fontos volt, hogy olyan oldalakat hagyjon hátra, melyek 

életének „tanúsítványai”. Nem lehettek hazugok, hiteltelenek. 

 Az A Defence of Uranian Love három kötete 1928 és 30 között jelent meg, bár 

szerzője már az 1880-as évek óta gondolkodott és dolgozott rajta. Tudta, hogy barátai nem 

osztják a könyv iránti lelkesedését – túlzott kitárulkozásnak, veszélyes vállalkozásnak 

tartották, de Warren nem tehetett mást. E műben – az antik auktorok által – lefektette 

mindazt, ami életének lényegét képezte. A barátság eszményéért, az antik szépségideálért 

harcolt, sőt, protestált az aktuálisan irányadóval szemben. A Defence-ben életre keltette azt 

a szereplőt, aki ő magát testesíti meg. Alteregója alakján keresztül saját 

személyiségfejlődését tárja elénk. A Magnum Opusnak nevezett három kötetes Defence, 

szerzője testamentuma, lírai költeményeinek kiegészítője és bizonyos értelemben, 

önéletrajza. Úgy gondolta, hogy prózai írásai is anyagul szolgálhatnak egy jövőbeli 

életrajzhoz. Már az A Pausanian Tale
596

 három főhősének az alakjában is feltűnnek saját 
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személyiségjegyei. Burdett & Goddard szerint a Defence abban különbözik az összes 

hozzá hasonló „próbálkozástól”, hogy a benne foglalt mellékletek segítségével az indoklást 

már-már filozófusi szenvedély jellemzi.
597

 A harvardi filozófiai tanulmányok után Warren 

számára nem jelentett nehézséget a latin és ógörög források olvasása, fordítása és 

értelmezése, melyek nagy hangsúlyt kapnak a műben.  

 Az első rész intenciója című fejezetben kijelenti, hogy egy fiú-szerető (boy-lover) 

példáján keresztül akarja bemutatni a „szép szerelemre buzdító” Erósz
598

 által megszállt 

lélek szerelmének a jellegzetességeit. Egyetlen eset megalapozásából indulva vázolja fel a 

fegyelmezett és férfias elveket elfogadó „becsületes szerető” kialakulását,
599

 így az első 

kötet az egyestől az általános felé való haladás platóni eszméjének irodalmi 

visszatükröződéseként is értelmezhető. Először a szeretetté (eromenósz) váló fiú, majd a 

felnőve szeretővé (erasztész) formálódó főhős problémáit tárja elénk. Warren számára a 

szerető filozófiájának a megtalálása a legnagyobb küldetés. Áttörve az értetlenség 

korlátjait, egy nemes erény teóriájának a felmutatására törekszik. „Csak akkor vagyunk 

kreatívak, ha azt tehetjük, amit akarunk”
600

 – mondja, és érezhető annak a hallgatás miatti 

feszültségnek az elpárolgása, mely évekig nem engedte, hogy kiadja a keze közül a 

kéziratokat.  Az elkészült Magnum Opus, a „férfias” (masculine) iránti szenvedély 

manifesztuma: 

 

„[…] a szerető és a szeretett is közvetlen kapcsolatban van közös ideáljukkal, a férfiassal. Ez tekinthető 

szerelmük sajátságos fölényének, mely egyben egy filozófiai szenvedélyt is tolmácsol.”  

„szerető és szeretettje „aiszkhészisz”-t gyakorol; de ez nem a keresztény aszketikus önsanyargatás.”
601

 

 

Warrenre oly nagy hatást gyakorolt Pauszaniasz beszéde a Lakomából, hogy egy külön kis 

történetet is írt A Pausanian Tale címmel. Minden gondolata a platóni Puszaniasztól 

eredeztethető. Azért foglalkoztatta különösen ez a beszéd, mert ebben hangzik el az égi és 

a földi Erósz elkülönítése. Warren életét e két szenvedély közti balanszírozás jellemezte, 

bár szilárdan hitt „a nemesebb érzések” felsőbbrendűségében. Úgy gondolta, hogy csak a 

pauszaniaszi szerelem maradhat tartós, és csak ebben érhető el elmélkedés és szerelem 

tökéletes egysége.
602

 Mikor Agathon lakomáján Erósz dicsőítésére Pauszaniasz szólalt fel, 
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beszédét az égi, vagyis Uraniától származó Erósz dicsőítésének szentelte, akinek legfőbb 

erénye, hogy távol áll tőle a féktelenség. Nincs benne semmi női, csakis férfitermészet: 

„Innét van az, hogy akiket ez az Erosz ihlet meg, a férfinem felé fordulnak, azt szeretik, ami a természettől 

fogva erőteljesebb és értelmesebb. […] Ezek nem gyermekkorukban szeretik a fiúkat, hanem amikor már 

fejlődik az értelmük, s nemsokára kiserked a szakálluk. Akik ilyenkor kezdenek el szeretni, azok […] készek 

arra, hogy egész életüket együtt éljék le kedvesükkel…”
603

 

 

Warren igazolást nyert érzelmeire Platóntól, s onnantól kezdve kitartóan ragaszkodott a 

Lakoma és a Phaidrosz állításaihoz. Az égi Erósz lett az istene, az egy és követendő 

istenség. Úgy ragaszkodott a platóni filozófia szépség- és szerelemfelfogásához, mint egy 

valláshoz. Erósznak áldozott, és sokszor miatta szenvedett. Szerette Arisztophanész 

meséjét a gömb alakú lényekről, és az egykori férfi kettévágásából származó férfiakat, akik  

 

„a legkiválóbb fiúk és ifjak, mert természettől fogva a legférfiasabbak”,
604

 

 

és a férfiakat szeretik. A gömblények kettéválása, az egység elvesztése, az identitás 

elvesztéseként is értelmezhető. Ebben az értelemben, az identifikálódáshoz, mindenkinek 

szüksége van a másik felére. Warren főhősei mély, tartós, a személyiséget – és ezen 

keresztül az egész életet – meghatározó társra várnak. A tökéletesre törekvés valójában a 

test és lélek egységének a visszaállítására való vágyakozás, annak az arisztophanészi 

lénynek az állapotába, akiben még megvolt az erő, és a tökéletes kapcsolódás miatt 

ismeretlen volt számára a hiányérzet. Platóni értelemben a nemek különböző párosítási 

lehetőségei nem egyenrangúak. A férfiasság mindenekfölötti, férfiasnak pedig az számít, 

aki  

 

„fiúk és férfiak iránt érez szerelmet, mert a magához hasonlóhoz vonzódik.”
605

  

 

Warren hőse is a „maszkulint” szereti: 

 

„fiúként megtanulta szeretni a férfiasat; a férfi volt a privilegizált, mint önmaga ideálja; ő rendelkezett a 

legmagasztosabb szépséggel, a dicsőítettség jogával;”
606
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Santayana véleménye szerint Warrent „rögeszmés hellenizmus” jellemezte.
607

 Mikor 

életművében az uranista szerelem fenomenológiáját vizsgálom, annak az érzésnek és 

eszmerendszernek a kibontakozására gondolok, mely az égi Uraniától származó Erósz 

hatalmát mindenek fölé helyezi. Bár Warren, nemi orientációját illetően homoszexuális 

volt, elméletére és költészetére az uranista jelző alkalmazását tartom megfelelőnek, mert 

lényegük, az ideál, amit Platóntól ismerünk, Pauszaniasz „meséjéből”. Az uranizmust 

Platón alapján, az isteni felé való törekvésként definiálom, melyben része van a testiségnek 

is, de csak mint első lépcsőfoknak a szellemi felé való irányultságban. Ez egy idealista, 

filozofikus, költői motívum, mely Warrennél egy önálló filozófia alapja.  

 D. H. Mader 2005-ben egy átfogó tanulmányt jelentetett meg az uranisták és a 

görög hagyomány kapcsolatáról. Az irodalomtörténetben alkalmazott „kategória” szerint, 

az 1880 és 1930 között alkotó angol és amerikai homoszexuális költőket nevezi „Uranista 

költők”
608

-nek, akiknek Walter Pater és Walt Whitman művei jelentették a legfőbb ihletet. 

Az ókori görög világból ismert mitológiai témák feldolgozása mellett, a pogányság 

(paganism), a férfi barátság és a nemes erény (areté) múltbéli jelentőségének a vizsgálata 

és saját társadalmukban való megvalósíthatóságának a lehetősége foglalkoztatta őket.
609

 Az 

1970-es évek elején Timothy D’Arch Smith határozottan megkülönböztette az angol és 

amerikai köröket, mert bizonyítottnak látta az amerikai költők mozgalmának a teljes 

függetlenségét. Az angol uranisták amerikai kortársait „Calamites”-ként említette, utalva 

Whitman Fűszálak-jának „Calamus”-verseire, bár azt D’Arch Smith is elismeri, hogy az 

angol és amerikai szerzők közt sincs egységes elgondolás a férfikapcsolatok „szabályaira” 

vonatkozóan, hisz vannak, akik az eltérő életkorú férfiak kapcsolatát – mely az antik 

kultúrában a legfontosabb szerepet játszotta – dicsőítik, de vannak, akik a kor szerint meg 

nem különböztethető szeretők érzelmeiről írnak.
610

 A 19. században Karl Heinrich Ulrichs 

használta először tanulmányaiban az uranista jelzőt, s neki köszönhető, hogy később Marc 

André Raffalovich, E. I. Prime-Stevenson („Xavier Mayne”), John Addington Symonds, 

valamint Havelock Ellis is átvette.
611

 

 Úgy vélem, Edward Perry Warren – annak ellenére, hogy az Egyesült Államokban 

született – közvetlenül nem a whitmani örökség folytatója. Elméletére, mely nem csupán 

versekhez kötődik, jobban illik az uranizmus elnevezés, mert nála különösen hangsúlyos 
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Platón gondolatainak a felmutatása, akinél a fiú-szeretésnek spirituális jelentősége van. 

Egyet értek Timothy D’Arch Smith-szel, aki e szerelem speciális kultúrtörténete miatt, 

szintén nem tartja alkalmazhatónak a „homoszexuális költészet” elnevezést azoknak a 

műveknek az összefogására, melyek Platón fogalmaiból építkeznek.
612

 Az uranista 

eszmény és a metafizikai jelentőség nélküli hétköznapi, egyneműek közti kapcsolat között 

maga Warren is különbséget tesz, mikor megjegyzi: 

 

„Nem a fiú-szerelem tette Görögországot; Görögországot az uranista doktrína teremtette meg, mely 

körültekintő elismeréssel viseltetetett a fiú-szerelem iránt, s elfogadta, mint spirituális szenvedélyt, de 

minden más tekintetben változó és bizonytalan vélekedés övezte; a spirituális szenvedély – ahogy a másik is 

– szükségszerű az uranista törekvéshez; Görögország nemesebb vívmánya, az uranista volt.”
613

  

 

Platón művéből, A lakomából egyértelműen kiderül, hogy az egyes városállamokban 

különbözőképpen ítélték meg a férfiak közötti szerelmet. Pauszaniasz beszédében ez áll: 

 

„Erósz törvénye pedig a többi városban könnyen érthető, mert egyszerűen határozzák meg, nálunk és 

Lakedaimónban azonban bonyolult. Éliszben ugyanis, Boiótiában és mindenütt, ahol nem értenek a bölcs 

beszédhez, egyszerűen szépnek tartják, ha a fiú kedvére tesz szeretőjének, és senki nem akad […] aki ezt 

rútnak mondaná […] Ióniában viszont […] rút dolognak tartják ezt a szerelmet. A barbárok ugyanis 
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kezén szexualitástól mentes szeretetet jelölő szóvá válik.” lásd: Kenneth James Dover: i.m.: 69.o. 
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zsarnokságuk miatt tartják rútnak […] mert az uralkodóknak nem szolgálja érdekét, ha alárendeltjeikben 

nagyszerű gondolatok támadnak, erős barátságok és szövetségek keletkeznek…”
614

  

 

Ugyanezt támasztja alá Xenophón, A lakedaimóniak állama című művének egy részlete is. 

Lakedaimónban valóban bonyolult volt a helyzet, mert Lykurgos visszataszítónak ítélte, ha 

egy férfit csak a testi vágyak irányítanak, s  

 

„ezzel elérte, hogy Lakedaimónban a szeretők legalább annyira tartózkodtak attól, hogy testi szerelem 

alakuljon ki köztük, mint amennyire az apák tartózkodók a fiaikkal és a fivérek a fivérekkel szemben.”
615

  

 

De Xenophón is tud róla, hogy minden tájon más szokás járta: 

 

„Hellas többi tájékán részint az a szokás, mint például a boiótok között, hogy egy férfi úgy él együtt egy 

fiúval, mintha házastársak volnának, vagy mint az élisieknél, ahol kedveskedő ajándékokkal vásárolják meg 

az ifjúi szépséget…”
616

 

  

Pauszaniasz világosan rámutat az athéni vélekedésre. Igaz, hogy a közfelfogás szerint a 

szerelmest mindenki csak buzdítja az udvarlásra, elnéznek neki minden bolondságot, amire 

a kedveséért képes – amiket, ha más cél érdekében tenne meg, szégyenbe jutna –, a 

szerelmesek mégsem élveznek teljes szabadságot. Az apák kísérőket állítanak a fiaik 

mellé, az egykorú társak csúfolódnak, s ezáltal úgy tűnik, „hogy az ilyesmit nagyon is rút 

dolognak tartják nálunk”
617

 - mondja Pauszaniasz. 

 

A Defence egyértelmű uranista-elméletétől függetlenül, Edward Perry Warrent az Itamos 

és a The Wild Rose című verseskötetei miatt szokás az uranista költők közé sorolni. Az 

Itamos 1903-ban jelent meg, a The Wild Rose pedig 1913-ban, mindkettő Arthur Lyon 

Raile álnév alatt. A későbbiekben több kiadás is készült, az 1928-ban kiadott The Wild 

Rose-ban lévő versek közül az I. és XLII. közti rész megegyezik az 1903-as Itamos teljes 

anyagával. Warren ahhoz a humanista hagyományhoz kapcsolódik, mely az ókoriak 

nyomán kiemelt szerepet ad a költészetnek, mert azt az ember saját benső épüléséhez 
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hozzásegítő eszközként tiszteli. A reneszánsz idején az antik költészet a paideia
618

 egy 

lehetséges megnyilatkozásaként, a humán tudományok gyakorlására irányította a 

figyelmet, melyek azáltal képesek szabaddá tenni az embert, hogy jellemét és elméjét 

„abszolút történelmi értékű modellek alapján formálják”.
619

 A humanista Albertino 

Mussato a bölcsesség és az épülés hasonlíthatatlan eszközének nevezte a költészetet. A 

humanisták szemében a bölcs életvitelhez elengedhetetlen az antik költők bölcsessége. 

Santayana és Warren egyértelműen újhumanistának tekinthető annak a nézetnek az 

elfogadása miatt, mely a költészet tiszteletében találja meg a legfőbb erényt. A költészet 

felmagasztalása a humanizmus korai korszakának állandó témája. E tan Horatiushoz 

vezethető vissza, aki az emberi kiművelődés legfontosabb forrását a költészetben látta. 

Warren szemében az igazi költészet 

 

„mély vigaszt nyújt és megvilágosítja a morális célt. A költészet gyakran közvetve szól hozzánk, ahogy a 

zene…; a protestantizmus és a közönségesség iránti modern lelkesedés elől nagy örömmel menekültem 

hozzá.”
620

 

 

Shelley, Wilde, Dante, Pindarosz iránti lelkesedése az 1880-as évekre költői 

szárnybontogatáshoz vezetett. Legkorábbi versei 1882-ből valók, s a legtöbbet 1902 

környékén írta. Úgy gondolt a költészetére, mint életének a lelkére és leglényegére, s ha 

„egyáltalán emlékezni fognak” rá, az mindenképpen a költészete miatt lesz.
621

 Költészetét 

is a tökéletesedés szolgálatába állította: „Gondolod, hogy képes lennék szenvedélyes 

verseket írni, ha én volnék az eszményi férfi? A kiválóság még mindig a nehezen 

megmászható csúcsokon tartózkodik…” – írta egy barátjának.
622

 Robert Bridges nagy 

tisztelője volt Warren verseinek. A Corpus Christi College-ban, Oxfordban találkoztak, 

ahol Bridges 1895 óta adott elő. Leveleikből kitűnik, hogy érdeklődéssel fordultak egymás 

versei felé és részletekbe menően megvitatták az írás okozta nehézségeket.
623

 Warren 

1907-ben a következőképpen írt Bridges-nek, aki az Eros Uranos című verset egy 

zsoltárhoz hasonlította: 
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„…a verseim több okból is szokatlanok…Az érettség szenvedélyes versei, bár a szenvedély a fiatalság 

kormányzója. Hosszú évek elfojtásának a reprezentánsai. A hegyszorosokon keresztül hömpölygő víz végül 

vízesésben tört ki. […] A stílus gyakran az elfojtáshoz és a szigorúsághoz igazodik, mely megerősíti a végső 

önkifejezést. Puritán és pogány eszmék kombinációját mutatják. Utolsó költeményei annak az iskolának, 

amit esztéticistának szokás nevezni…”
624

 

 

Az elfojtás alóli felszabadulást kifejező irodalmi kitárulkozás már a The Wild Rose 

előszavában is érzékelhető, ahol címmagyarázatként Warren annyit közölt, hogy míg a 

rózsakert a házassággal szentesített szerelem szimbóluma a kereszténységben, addig a 

vadrózsa a baráti szerelem szimbóluma a pogány görögség számára.
625

 Véleménye szerint 

versei olyan jellegzetességekkel bírnak, melyek ellentétek kombinációiból, vagy olyan 

összetevőkből állnak, melyeket általában nem társítunk egymással:
626

 

 

„1. A […] sorozat szerelmes versekből áll, melyek az érettség gyümölcsei. A szerelmes versekről a 

fiatalságra szoktunk asszociálni. 

2. Keresztény és pogány meggyőződések – vagy azok különféle részei egyesülnek –, melyek látszólag a 

legellentétesebbek. 

3. A latin költészet hatása ütközik az angol irányzatokkal […]”
627

 

 

Az antik barátság-szerelem – eszmény iránti vonzalma már az 1887-es keltezésű, If Some 

of You Were Living című versben is megmutatkozik, ahol egyre mélyülő egyet nem értését 

fejezi ki a barátság modern eszméjével kapcsolatban. Gyakran megjegyezte, hogy a 

modern kor a barátságot oly kevéssé érti, hogy azt hiszi, birtokolja.
628

 „De mi a szerelem, 

ha nem a barátság hívásának engedelmeskedő?”
629

 – teszi fel a kérdést az Amor Amicita-

ban. Warren tudta, hogy versei és a prózája egy rendhagyó etika szószólói – azon 

dolgozott, hogy minél többen megismerjék az eszméit. A Love’s Word című versében írja: 
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„Feltöltelek az eddig el nem mondott titokkal – egy báty titkával, egy apa erejével.”
630

 

A férfibarátságban rejlő erényekre célzott, melyek központi helyet foglaltak el 

pedagógiájában. Platón szerint, mielőtt a lelkek a földi, halandó testekbe költöznek, az 

istenek között bolyonganak. Warren számára létkérdés volt, hogy a férfiak ne 

feledkezzenek meg valamikori, halhatatlan énjükről.  

 

 

a) A fiú férfivá érik  

 

A Defence elején Warren egy olyan fiút állít elénk példaként, aki sok időt tölt otthon, 

szerető, sőt, vallásos környezetben. Megtapasztalja az Isten iránti szeretetet, és gyengéden 

ragaszkodik nőrokonaihoz és társaihoz. Nem tesz különbséget e ragaszkodások típusa 

között. A Biblia olyannyira felizgatja a fantáziáját, hogy késznek érzi magát az eksztázisra 

és boldogan jár-kel a világban. De „mintha homályosan sejtené”, hogy kifejlődő szerelme 

le fogja húzni a földre. Szerelme nem nélkülözi a szépérzéket és a szenvedélyt. A tömjénen 

át víziókat lát, de ugyanígy látja a látható világot is, felfigyel a körülötte lévő 

szépségekre.
631

 Lelki küzdelmei közepette találkozik egy idősebb fiúval, akit oly szépnek 

lát, mint egy görög szobrot és olyan stabilitást és erőt érzékel benne, melyet önmagából 

mindig is hiányolt. E fiút nem gyötrik kétségek, tények és evidenciák között él, bár 

kevésbé imaginatív. A fiatalabb rajong érte és boldog. Az uszodában és a focipályán 

felfedezi, hogy szerelme érzéki. Társa mit sem sejt, vagy legalábbis nem mutatja.
632

 

Warren magánlevelezésében is említést tesz az érzékiség és az érzelmek intenzitásának 

kapcsolatáról: 

 

„…a lelki és a fizikai világ a szerelemben tud találkozni és egyesülni. A szerelem akkor válhat érzékivé, 

mikor intenzívebb. […] Helytelenítettem a társaim barátságait, mert felszínesek voltak – úgy értem, nem volt 

bennük igaz szerelem. Számomra úgy tűnt, hogy a szerelem az érzés intenzitásának a függvénye.”
633

 

 

A Defence főhősének narrációja szerint, szerelme, az addig legmagasabb rendűnek vélt 

tulajdonsága – az érzéki tapasztalatok hatására – hirtelen kapcsolatba került a 
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legalantasabbnak mondottal. Rá kellett döbbennie, hogy ideális szerelme, imádata, 

képzeletbeli ragaszkodása sokkal reálisabbá képes válni, mint azt valaha is gondolta.
634

 

Felfedezte, hogy a szerelemből a test is kiveszi a részét, hogy a mély ragaszkodás, érzékivé 

válhat. „A szexualitással kapcsolatos tudatlansága miatt”, még ekkor is elhitte volna, hogy 

ez az érzés a későbbiekben a nők iránt még erőteljesebb lehet. Most még csak annyit tud, 

hogy az újonnan felfedezett szerelem a testé és a léleké. „Később fogja csak megérteni, 

hogy természettől fogva uranista, s máshogy nem szerethet” – mondja Warren.
635

 Most 

még úgy érzi, hogy csak a legtökéletesebb teremtményt lehet szeretni, és az intellektuális 

kötődés miatt inkább a férfiakhoz vonzódik. De Warren szerint az az eshetőség is 

fennállhat, hogy mivel születésétől fogva a férfiakhoz vonzódik, nagyobb figyelmet fordít 

a szellemi dolgokra.
636

 Már ebben a gondolatban is benne rejlik a warreni férfias és nőies 

tulajdonságok különválasztása, melyek közül a szellem elsőségét kultiváló, illetve azzal 

rendelkező férfias karakter kerül a piedesztálra. Warren hőse nem tartja bűnösnek az 

érzéseit, „olvasmányai őt igazolják”. Platón Lakomája alapján nem tudna nagyobb 

jótéteményt elképzelni, mint „egy derék férfiszeretőt”:
637

 

 

„Mert amire az embereknek egész életükön át szükségük van, ha szépen akarnak élni, azt sem a rokonság, 

sem a tisztségek, sem a gazdagság, sem bármi más nem tudja úgy kifejleszteni bennük, mint Erosz.”
638

 

 

Hiszi, hogy a „nagyszerű gondolatok”-at, az „erős barátságok”-at és szövetségeket „Erósz 

alakítja ki az emberekben.”
639

 Warren azonban tudja, hogy a fiú-kedves fejlődése a 

közösség tiszteletétől függ.
640

 Ebben a kérdésben is Platónhoz fordulhatunk: 

 

„ahol rútnak tartják, ha egy fiú kedvében jár szeretőjének, ez a közvélemény kialakítóinak rosszaságából 

ered, az uralkodók hatalomvágyából és az alattvalók gyávaságából; ahol viszont válogatás nélkül szépnek 

vélik, ennek oka a vélekedők lelki tunyasága.”
641

 

 

Az égi Erósz minden városnak és magánembernek a becsületére válhat – áll a Lakomában,  

 

                                                           
634

 Edward Perry Warren [Arthur Lyon Raile]: i.m.: 8.o. 
635

 i.m.: 10.o. 
636

 i.m.: 13.o. 
637

 i.m.: 14.o. 
638

 Platón: A lakoma (178c), 954.o. 
639

 i.m.: (182c), 959.o. 
640

 Edward Perry Warren [Arthur Lyon Raile]: i.m.: 21.o. 
641

 Platón: uo. 



154 

 

„mert szeretőt és szerelmest egyaránt arra kényszerít, hogy az erény kedvéért alapos gondot fordítsanak 

magukra.”
642

  

 

Warren véleménye szerint a fiú-szerető lelki élete nem lehet más, csak „örök titok”, mert 

szenved a hitéért, harcban áll a társadalmi véleménnyel, aggódik a reputációjáért és még a 

fiúkkal kapcsolatos tapasztalatai is keservesek. A megpróbáltatások ártalmasak, hisz 

 

„az emberek csak a számukra megfelelő környezetben fejlődnek.”
643   

 

Warren úgy látja, hogy mikor a fiú-kedves beleszeretett idősebb társába és rájött, hogy az 

érzékiség is a szerelem része, próbára lett téve, meg lett kísértve, áttért egy titokzatosabb 

szépséghez, egy jelentős veszélyhez, mely egész „etikai kánonját” megváltoztatta. 

Féltékeny szolgálója és védelmezője lett a férfias, erőteljes dolgoknak: 

 

„Ezután már több is létezett a világon, mint az önuralom; önmaga lett.”
644

  

A görög hősies férfiasság eszménye, és újjászületése az Edward-kori Angliában 

nagymértékben inspirálta Warren generációját. R. M. Ogilvie a Latin and Greek-ben azt 

írja, hogy az edwardiánusok Platón és Thuküdidész elé helyezték Pindaroszt és Homéroszt. 

Pindarosz művei az atlétikai versenyek győzteseinek tiszteletére énekelt ódák. Témájuk „a 

dicsőség, a szépség, a nemesség és a szabadság.”
645

 A viktoriánusok Platónra és 

Thuküdidészre koncentráltak.
646

 Warren, a két korszak határán ugyanolyan gyakorisággal 

idézte Platónt, mint Pindaroszt. A legkorábbi és legmeghatározóbb élménye azonban 

Platón volt, akit ugyanúgy, ahogy a teljes Literae Humaniorest, „a képzelet és a 

gondolkodás edzőtermeként” használt.
647

 Hőse az ókori szerzők segítségével elszakadt az 

örökölt eszméktől – feltételezhetően a protestáns elvektől –, lemondott a szokásos 

figyelmeztetésekről, szakított a múlttal és átadta magát érzéki természete tanításának,648 

mely arra indította, hogy tovább folytassa a megelégedettség állapotának a keresését. Az 

evilági imádója lett:  
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„talán azt hitte, hogy az álmok és a kinyilatkoztatások a testi vágyakból erednek, melyek azonban a földhöz 

láncolnak bennünket”,  

 

és a képzelet táplálóját is a testi vággyal azonosította.649 Az emersoni nonkonformitás-ideál 

mutatkozik meg abban, ahogy a Defence hőse elszakadt az örökölt eszméktől. Hogy erre a 

szintre éppen az ókori írók és filozófusok tanulmányozása nyomán jutott el, azt mutatja, 

hogy kreatív módon tudta magáévá tenni a múlt hagyatékát egy szabadabb jövő 

érdekében.
650

  

 Warren arra törekedett, hogy önéletrajzi ihletésű művében bemutassa egy 

kialakulatlan ifjú lélek megerősödésének és kiteljesedésének a lépéseit, amint pártfogolt és 

nevelt ifjúból férfivá érve, megismerve a testi szenvedélyt, lassan felkapaszkodik a platóni 

létrán és közelebb kerül az ideák világához. Magánéletében és verseiben ugyanaz a felfelé 

törekvő dinamika figyelhető meg, mint Santayanánál, de a platóni dialógusok világával 

való identifikáció vágya, valamint a nevelő tevékenységgel kapcsolatos elvárásai sokkal 

hangsúlyosabbak. A Defence első kötetében kijelenti, hogy 

 

„a férfi szeretője (the lover of male) – a férfi kiváló szeretője – olyasvalaki, aki minden lelkesedésével – 

vallási, filozófiai, etikai és esztétikai – bizonyos kvalitásokra összpontosít.”
651

 

Warren mindenképpen nyomot akart hagyni, olyan emberekkel vette körül magát, akik 

hozzá hasonlóan kitűnően ismerték a görög irodalmat, filozófiát és művészetet, ha pedig 

nem, ő maga vállalkozott a tanításukra. Megpróbálta továbbadni az általa elsajátított 

értékeket és a Defence-ben is az a legfőbb célja, hogy a szerető irányító és értékadó 

karakterét kiemelje. Nem elégedett meg az elmélettel, hanem a magánéleti kapcsolataiban 

is a platóni ideálisra törekedett. A földi szépség látványa által az isteni szépből kapott 

adományt tisztelve hódolt az eszmének – a görögök vallásából magáévá tette azt, ami saját 

önmegvalósítását, szellemi kiteljesedését szolgálta. Birtokolni akarta a szépséget, maga 

köré gyűjtötte a fiatalembereket, ahogy a műkincseket. Santayanával ellentétben, aki 

gyakran hangoztatta, hogy soha nem akart birtokolni senkit és semmit, Warren számára a 

birtoklás fázisának a megtapasztalása rendkívül fontos időszak. Idősebb korában már 

„leváltak” róla a neveltjei, ahogy a műkincsek nagy részét is eladta, cserélgette. Szem előtt 
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tartotta a mértékletesség követelményét, mely az egyetlen út a lelki nemesedés 

folyamatában: 

„Mikor tehát valaki a helyesen értelmezett fiúszerelem által feljutott oda, ahol látni kezdi ezt a szépet, akkor 

kezd közeledni a célhoz. Mert ez a helyes út a szerelem ismeretéhez, akár magától megy valaki, akár más 

vezeti oda: elindulni az itteni szépségektől s annak a végső szépségnek a kedvéért egyre magasabbra 

emelkedni, mint egy lépcső fokain, egy szép testről kettőre, s kettőről valamennyire, s a szép testektől a szép 

foglalatosságokra, a szép foglalatosságoktól a szép tudományokra, míg végül a tudományoktól feljut arra a 

tudományra, amely nem más, mint az önmagában való szépségnek a tudománya, s akkor végre megismerni a 

szépséget a maga valójában.”
652

   

 

Platón Erósz-tanában látnunk kell az önsegítő, tevékeny akarat jelentőségét, mely az 

egyetlen támaszunk a boldogság eléréséhez. Önteremtő, kreatív, önmegvalósító filozófia 

ez, mely a tudásra és szépségre való vágyakozáson alapul. Az ideális szerelem platóni 

értelemben nem lehet cél, csak eszköz, az abszolút Szépség és Jóság eléréséhez. Az „igazi” 

uranista nem önmagáért szereti csak kedvesét, hanem emelőkarként is, a tökéletesség felé. 

Csak a szerelem által lehetséges az érzékiből az etikaiba való átmenet. 

 

 

b) Görög férfierények egy századfordulós elmélet fátyla alatt 

 

Warren úgy vélte, hogy az erény tökéletes és egyszerű definíciója Pindarosznál található: 

 

„Erő és előkelő származás – e két pilléren nyugszik.
653

 Az elmélet szempontjából mindkettő elsődleges, és 

mindkettő az átöröklés és a nevelés által formálódik.”
654

  

 

Pindarosz legfontosabb ránk maradt műveinek műfaja epinikia, az atlétikai versenyek 

győzteseinek tiszteletére énekelt óda. Témái a dicsőség, a szépség, a nemesség, a 

szabadság, az atlétikai ügyesség dicsősége, a fizikai tökéletesség szépsége, valamint a 

hősiességben és a jólneveltségben megmutatkozó nemesség. Ogilvie szerint Pindarosz 

kifejezésmódja legtöbbször „oly tekervényes”, hogy még egy jól képzett 19. századi 

egyetemista számára is zavarba ejtően nehéz feladatot jelentett a fordítása, s ezért 
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Pindarosz műveit kevesen tudták teljes szépségükben értékelni és élvezni.
655

 Warren 

számára talán még ez is külön értéket képviselt. Rendszeresen hivatkozott Pindaroszra, 

akinek Symonds külön fejezetet is szentelt Studies of the Greek Poets című kötetében. A 

Symonds által feltárt pindaroszi személyiség Warren számára is rokonszenves lehetett:  

 

„Költői kompozíciói alkotják Pindarosz élettörténetét. Mindenekelőtt professzionális művész volt, nem 

vállalt szerepet a politikában és Szalamisz veszedelmes napjaiban is költészetének tökéletesítésén 

dolgozott…”
656

 

 

A legenda szerint Pindarosz az argoszi színházban halt meg, Theoxenos karjai közt, akinek 

szépségét dicsőítő énekekben (scolion) örökítette meg, szenvedélyes szerelme 

zálogaiként.
657

 Kritikusai szerint Pindarosz pompába született, a ragyogás jelentette 

számára az éltető atmoszférát, és egész életében kitűnő férfiak dicsőségét zengte, 

nagylelkűségükért, eredményeikért, kitartásukért és bátorságukért.
658

 Pindarosznak Walter 

Pater is komoly érdemeket tulajdonított: 

 

„Megelőzve a képzőművészeteket, a költészet, egy nemzedékkel Myron és Polykleitosz előtt, már a nagy 

nemzeti játékok ifjú versenyzőiből vette [az] ódák motívumait…”
659

 

„Pindaros […] verse csupa arany, bor és virág vagy „folyó nektár” […]”
660

 

 

 Warren példái szerint az uranista szerelem férfias, ragaszkodó, tisztességes, 

hűséges, bátor és erős. A szeretettség és a szeretés is privilégium. Az uranista szerelemből 

és szerelemmel csírázik ki a filozófia. A szerető az egyestől az általános felé fordul. Kiforrt 

személyiség, érett férfi, aki kinőtt az ifjúkori alárendeltségből. Életfelfogása, melynek 

fontos része a szenvedélye, komoly következményekkel jár erkölcsi életére nézve is.
661

 A 

szerető kötelessége szeretettje fejlődésének az elősegítése, önuralmának fejlesztése. 

Elővigyázatosságra és önbecsülésre kell tanítania szeretettjét.
662

 Irving Singer Szókratész 

és Alkibiadész kapcsolatát elemezve megjegyezte, hogy a görög társadalomban a szerelmet 

általában férfi-dolognak tartották, s a heteroszexuális viszonyulásra, „mint biológiai 
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eszközre”, s nem, mint „spirituális lehetőségre” gondoltak.
663

 Míg Santayanánál vagy 

Daynél szóba sem került a férfias karakter kiemelése, Warren egyik legfőbb szándéka a 

férfias és nőies jellegzetességek szembeállítása volt, megpróbált szembeszállni azokkal a 

sztereotípiákkal, melyek a férfias és nőies vonásokra vonatkoztak. George L. Mosse szerint 

ha sztereotipizálunk, akkor férfiakat és nőket homogenizálva nem egyénekben, hanem 

típusokban gondolkodunk: 

 

„...az effeminált (’elnőiesedett’) szó a XVIII. században terjedt el, a férfiatlan puhányság és finomkodás 

kifejezésére. A társadalmi nemek (gender) megkülönböztetése és jelentősége a férfieszmény erősítésében 

továbbra is fennmaradt, a nők XIX. század végén megindult polgárjogi mozgalmai ellenére.”
664

 

„A XVIII. és a XIX. század új természettudománya […] lelkesedett az osztályozásért, és úgy vélte, az 

emberek inkább elemezhetők csoportként, mint egyénileg. A sztereotipizálás az egyes embert annak a 

csoportnak, amelyhez – állítólag – tartozik, minden tulajdonságával felruházza. Ennek megfelelően minden 

férfinak egyfajta férfieszményhez kellett alkalmazkodnia.”
665

 

 

 „Kezdettől fogva úgy kezeltem a pederasztiát, mint a maszkulin iránti szenvedélyt, s nem 

úgy, mintha a maszkulin csupán a feminin helyettesítője volna” – jelentette ki Warren a 

Defence-ben. Grote History of Greece című könyvének a LXXX. fejezetét idézte, ahol 

Epominondaszról van szó. Grote felelevenítette azt a szokást, mikor egy érett férfi és fiatal 

kedvese Iolaus sírjánál tett kölcsönös fogadalmat, melyet a legerősebb katonai hűség 

jeleként értelmeztek.
666

 1902-ben Edward Carpenter,
667

 Iolaus címmel jelentette meg 

barátságról szóló antológiáját, melyben Plutarkhosz Eroticusa alapján írta le Iolaus sírjának 
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History, A Study of Ambivalence in Society, Literature and the Arts, 159.o., Weidenfeld and Nicolson, 

London, 1977; Colin Spencer eklektikus figurának nevezi, kinek írásai közt tudományról, iparról, 

művészetről, vallásról, gazdaságról, szexualitásról szóló rövidebb esszéi mellett, nagy életrajzi munkákat is 

találhatunk – például Walt Whitmanről –, akit meg is látogatott az Egyesült Államokban. v.ö.: Colin Spencer: 

Histoire de l'homosexualité :De l'Antiquité á nos jours, 346.o., Le Pré aux Clercs, Paris, 1998; 1914-ben 

Ellissel létrehozott egy brit társaságot a szex pszichológiájának kutatására, 1920-ban pedig egy 

homoszexuális albizottságot is, azonban a légkör nem tette lehetővé, hogy olyan ellenállási mozgalmakat 

szervezzenek a törvények megváltoztatására, mint a németek. Jeffrey Weeks szerint Carpenter igazi 

propagandistaként működött, aki „mindenekelőtt a homoszexualitás, mint a többi formától elkülönülő 

szexuális tapasztalat történelemfelettiségét és értékességét igyekezett bizonyítani.”
667

 In.: Jeffrey Weeks: 

Diskurzus, vágy és szexuális deviancia: problémák a homoszexualitás történetében, 235.o., In.: A szex: 

Szociológia és társadalomtörténet, Szöveggyűjtemény 2., ford.: Szentmiklósi Tamás, Új Mandátum 

Könyvkiadó, Budapest, 1998,  



159 

 

történetét, majd az ókortól egészen a 19. századig terjedő időszakból válogatta össze a 

férfiszerelemmel foglalkozó primer irodalmat.
668

 Warren szerint a tény, hogy ez a szerelem 

a bajtársiassághoz, az atlétikához, a szabadság szeretetéhez, valamint a filozófiához 

köthető – s mindahhoz, ami fogalmaink szerint leginkább a görögséghez kapcsolható –, 

elégséges biztosíték arra, hogy „a természeteshez való ragaszkodás mai újjászületésével, 

egy hellenisztikus fordulat is végbemehet”.
669

 Warren szerint a fiatal fiúk előtt azok 

példája állt, akik kitűntek a harctéren, akiket a palaisztrán, és az agórán emlegettek, 

valamint költeményekben dicsőítették őket bátor cselekedeteikért és mértékletességükért:  

 

„Láthatjuk szoborban halhatatlanná tett erőteljes alakjukat és kemény izmaikat.”
670

  

 

Ezeket a fiúkat dicsőítették Pindarosz költeményei is. K. O. Müller 1824-es, a dór 

civilizációról szóló könyve már szégyenkezés és ködösítés nélkül számolt be a görög 

pederasztia központi szerepéről a pedagógiában, harcászatban és a társadalomban 

általában. Mikor olyan kiváló szerzők, mint Pater és Symonds a Lakoma mellett Müller 

tanulmányait is elolvasták, azonnal tudhatták, hogy az a szeretők közti viszony, mely által 

megszülethet a filozófia, teljes mértékben összeegyeztethetetlen az elnőiesedés vádjával, 

mellyel a különböző korok szerzői oly gyakran vádolták a pederasztiát.
671

 Az elnőiesedés 

vádjának képtelenségét már Jeremy Bentham is leelemezte a 18. században, csak 

véleményét nem merte nyilvánosságra hozni. Értekezésében Montesquieu és Voltaire 

érveit is elvetette a Pliniustól és Plutarkhosztól hozott példák segítségével, majd 

kijelentette, hogy az ókori görögök és rómaiak általában a legszívósabb és legbátrabb 

emberekként tűnnek fel előttünk, a katonák a legkeményebb kiképzésben részesültek, ezért 

a gyengeség vádja teljesen elfogadhatatlan.
672

 

                                                           
668

 v.ö.: Edward Carpenter: Iolaus, Swan Sonnenschein & Co. Limited; High Street, Bloomsbury, London 

and by S. Clarke at 41, Granby Row, Manchester, 1906 
669

 Edward Perry Warren [Arthur Lyon Raile]: i.m.: 101.o. 
670

 i.m.: 102.o. 
671

 Linda Dowling: Hellenism and Homosexuality in Victorian Oxford, xv.o. 
672

 Bentham kéziratban maradt írásai közül több is komolyan foglalkozik a pederasztia kérdésével. Két ízben 

hosszabban is kifejtette véleményét. Az első értekezés, eredeti címén az Offences Against One’s Self (1785) 

1978-ban – Louis Crompton kiadásában és bevezetőjével – jelent meg először, méghozzá két részletben a 

Journal of Homosexuality 1978-as számaiban; a második, Offences Against Taste (1814–1818) címen – 

Charles Kay Ogden munkája révén – látott napvilágot, jóval korábban, 1930-31-ben a Psyche című 

folyóiratban.  2008-ban megjelent tanulmányomban rámutattam, hogy Bentham pederasztiáról szóló írásai 

tökéletesen beleilleszkednek a hasznosság elve alapján felépített jogfilozófiai rendszerébe, s e harmóniára 

korábban csak azért nem derült fény, mert „az elnyomottakkal” foglalkozó írásai évszázadokig rejtve 

maradtak. Filozófiájának központi gondolatát, a hasznosság elvét követve következetesen sorra vette azokat 

az indokokat, melyeket a pederasztia büntetésének igazolása mellett saját korában általában hallani, olvasni 

lehetett. Minden felmerülő kérdésről bebizonyította annak képtelenségét és alaptalanságát, majd 
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 Warren a gyengeség legfőbb jeleinek a hízelgést és az engedékenységet tartja, amit 

a nőknek tulajdonít, s ezért nem tudja elfogadni, hogy az uranistákat a női természet 

tulajdonságaival ruházzák fel.
673

 Ugyanakkor nem érti, hogy miért ne lehetne egy férfi is 

gyengéd – bár hozzáteszi, hogy az érzékenységet nem úgy ítéli meg, mint egy nő.
674

 Úgy 

gondolja, hogy a szűkszavúság és a megfontoltság férfierények, de ahhoz, hogy két férfi 

között szoros szellemi közösség jöjjön létre, nem elég a figyelmesség, hanem fokozott 

érzékenységre (hyperaesthesia) van szükség, mely által képesek lehetnek egymás 

gondolataira hangolódni. Ezzel magyarázatot nyer, hogy mit ért érzékenység alatt.
675

 A női 

és férfierények Warrenéhez hasonlítható radikális szétválasztása korábban az angol John 

Ruskin által vált híressé. Ruskin fontos helyet foglal el az amerikai eszmetörténetben, 

gondolatai beépültek a későbbi generációk esztétikai és kritikai elméleteibe, emellett pedig 

figyelem és tisztelet övezte a szélesebb közönség részéről is. Műveinek amerikai 

fogadtatása nem csak magáról Ruskinról, de a 19. század végi Amerikai Egyesült Államok 

kulturális életének problémáiról és vitás kérdéseiről is sokat elárul. Ma már szinte 

hihetetlen, hogy 1898-ban az amerikai sajtó, a négy leghíresebb élő író közé sorolta. Széles 

körben olvasták, műveiben felvázolt elméletét művészek és rajongók sokasága próbálta 

átültetni a gyakorlatba.
676

 Ruskin amerikai megismertetésében nagy szerepet játszott 1857-

es megismerkedése Charles Eliot Nortonnal, akivel életre szóló barátságot kötöttek. Norton 

rendkívüli befolyásának köszönhetően tömegekhez – köztük a harvardi diákokhoz – 

jutottak el Ruskin művészetelméleti elgondolásai.
677

 A Szezámok és Liliomokban a férfiak 

oktatásának helyes elvei után Ruskin megállapítja, hogy:  

 

„Ember és ember között – egyik és másik állat között – a nemesítő különbség tulajdonképpen abban áll, hogy 

egyik többet érez, mint a másik.”
678

  

 

                                                                                                                                                                                
megállapította, hogy az egyetlen indok a büntetésre – mellyel igen nehéz szembeszállni –, az irracionális 

antipátia. Az antipátia, mely a hasznosság-elv alkalmazásának egyik legfőbb akadálya, s mely olyan erősen 

meggyökeresedett a társadalomban, hogy csak nagy volumenű átalakításokkal lehetne eltörölni. Új 

törvényekre lenne szükség és felvilágosításra, egy merőben új szemlélet kialakítására, ám ezt Bentham nem 

fejtette ki bővebben. Programja: az antipátia megszüntetése. Arra azonban már nagyon kevés időt szánt, hogy 

megmutassa azt a módot, melynek segítségével ez az érzés kiirtható az emberek szívéből; lásd bővebben: 

Horváth Nóra: Az ismeretlen Jeremy Bentham. Az antipátia princípiumának jelentősége Bentham 

pederasztiáról szóló írásaiban, In.: Világosság, 2008/9-10., 55-70.o. 
673

 Edward Perry Warren [Arthur Lyon Raile]: i.m.: 55.o. 
674

 i.m.: 52.o. 
675

 i.m.: 58.o. 
676

 v.ö.: Roger B. Stein: John Ruskin and Aesthetic Thought in America, 1840-1900, Harvard University 

Press, Cambridge, Massachusetts, 1967 
677

 lásd bővebben: Linda C. Dowling: Charles Eliot Norton: The Art of Reform in Nineteenth-Century 

America, 14.o.; James Turner: The Liberal Education of Charles Eliot Norton, 239.o. 
678

 John Ruskin: Szezámok és liliomok, 72.o., ford.: Farkas Klára, Franklin Társulat, Budapest, 1911 
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Itt vezeti be a „közönséges ember” fogalmát, amit majd az úriemberséggel állít szembe. 

Úgy véli, hogy az igazi, durva közönségesség az érzéketlenséghez vezethető vissza, míg az 

úriember meghatározó vonása, hogy „érzelmei igazak és állandóak, helyes szemlélődésnek 

és világos gondolkozásnak eredményei”.
679

 Az úriembernél az érzelem finomsága 

túlszárnyalja még az értelmet is. Míg Ruskin a Szezámok cím alatt, a Királyok kertjeit 

vizsgálva valójában a férfiak „uralkodásának” területeiről, képzésükről és a számukra 

adható különleges könyvek értékéről értekezik, addig a Királynők kertjeiről cím alatt rátér, 

hogy milyen helyet foglalhat el egy nő a társadalomban és érdemes-e képezni, taníttatni. A 

Királynők kertjei Ruskin számára azok a területek, melyek felett a nőiség uralkodik. 

Felmerülhet a kérdés, hogy miből adódik a nőiség? Bár leírja, hogy  

 

„Oktalanok vagyunk […] midőn egyik nemnek a másik fölötti „fensőbbségéről” beszélünk; mintha bizony 

egyazon dolgokban össze lehetne őket hasonlítani egymással”,  

 

a továbbiakból mégis az érződik, hogy a nők számára nem szükséges az alapos tudás, csak 

valami kevés, hogy „együtt érezhessen a férje és legjobb barátai kedvteléseivel”.
680

 Ruskin 

előadásának hangneme hullámzó, véleményét gyorsan és ügyesen formálja, szívességet 

tesz férfi hallgatóságának a nők kárára, majd hirtelen hangnemet vált és a nők erejét 

dicsérve, szerepüket felmagasztalva veti papírra a férfiak kötelességeit. A leginkább 

szembetűnő vonása e két összefüggő előadásnak, a túlzott magabiztosság, a szubjektív 

vélemény objektív igazságként való felmutatása, és a kenetteljes hangnem, mely olykor 

már-már behízelgőnek mondható. Meglepő fordulatokkal tarkított szöveg, mely a korszak 

egyik legmeghatározóbb tudósától származik, s olyan mintha egy egész nemzet 

nyilatkozataként, annak nagyságát próbálná bizonyítani.  

 A korabeli közönség számára nem okozhatott problémát a két nem szerepeinek 

ilyen éles különválasztása, hisz a viktoriánus családi élet konvencionális képlete szerint a 

család tartópillére az alázatos, angyali anya és a dolgozó, aktív, „produktív” férfi. Mivel a 

nagyvárosi életformával a munka és az otthon élesen elkülönült egymástól, a napi 

küzdelmekben megfáradt férfi mentsváraként jelent meg az otthon melege, melynek 

megteremtéséért az asszony felelt. Az otthont a nők világaként „az élet tisztább, 

kellemesebb dolgai”-val hozták összefüggésbe, mely élesen szemben állt az egyre növekvő 

piacgazdaság szellemiségével. A nők kötelességének tekintették a családfő és a gyermekek 

                                                           
679

 i.m.: 76.o. 
680

 i.m.: 144.o. 
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megvédelmezését mindattól, ami a modern világ velejárójaként veszélyeztethetné őket.
681

 

A késő-viktoriánus elképzelés szerint, a katolicizmus a gyerekességgel és a nőiességgel 

köthető össze. A kontemplatív passzivitást, az érzelmi függőséget és az esztétikai 

érzékenységet állították vele párba, szemben az erkölcsi autonómiával, a humanitárius 

cselekedetekkel és a kiemelkedő intellektussal. Némelyeknek az egyház testesítette meg a 

családi tűzhely kultuszával összefonódott feminin értékeket.
682

 A Defence, A kereszténység 

feminin vonásai című fejezetében Warren a kardinális erényeket említi – bölcsesség, 

bátorság, mértékletesség, igazságosság – melyek „alapul szolgáltak” a „pogányoknak”.  

Ezekkel állítja szembe a keresztény erényeket – hit, remény, könyörületesség –, s magát a 

keresztény  tanítást,  mely  „lázad az aretai ellen, mely rendszerint a férfi privilégiuma.”
683

 

Warren szerint a világ szemében a megbocsátás, a jóság, a békesség és a tisztaság fogalmai 

a kereszténységhez kapcsolódnak. Nőies eszmények – bár lábjegyzetben hozzáteszi: 

 

„Ideálisnak azt tekintjük, amit másokban akarunk, s nem azt, amit másoknak adunk. Másoktól megbocsátást, 

kedvességet, békességet és tisztaságot várunk. Ez nem azt jelenti, hogy a nők jobban példázzák e 

tulajdonságokat a férfiaknál; valószínűleg elmaradnak a férfiak mögött, a tisztaságot kivéve; de több 

megbocsátást, szelídséget, kedvességet és nyugalmat igényelnek; következésképpen számukra ezek a 

tulajdonságok ideált képeznek. Mi több, bizonyos férfiak, erotikus természetüknek megfelelően, 

megtalálhatják a nőkben a számukra ideálisat, e minőségeket nekik tulajdonítva, s örvendezve 

megtestesülésüknek a női alakban.”
684

 

 

Warren a kereszténység nőies oldalát vizsgáló eszmefuttatásának végén két hosszú idézetet 

találunk W. E. Lecky, History of European Morals című könyvének The Position of 

Women című fejezetéből, melyben arról írt, hogy az antikvitásban tisztelt erények döntő 

többségben határozottan férfierények. A bátorság, magabiztosság, nemesszívűség és – 

mindenekfölött – a hazaszeretet voltak az ideáltípus legfontosabb vonásai, míg a 

különösképpen femininnek tartott szűziességet, szerénységet, könyörületességet 

alábecsülték. Kivételesen nagyra értékelték viszont a házastársi hűséget a nők részéről. 
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 T. J. Jackson Lears: i.m.: 16.o. 
682

 i.m.: 242.o.; az idealizált nőiség dominanciája számos 19. századi írónál, művésznél megfigyelhető 

(Rossetti, Baudelaire, Henry Adams, Van Wyck Brooks, G. Stanley Hall stb.) Henry Adams leghíresebb 

esszéje, a The Dynamo and the Virgin. Adams az energia megtestesüléseiként tekint a Szűzre és a dinamóra. 

A Szűz, mint „a középkori kultúra virágzásának a szervező ereje” jelenik meg nála. A nőiség vonásai Mária 

által az „anyaság, gondoskodás, könyörület, s a szépség bensőséges megteremtése emberi világunkban.” 

Adams Mária alakjában látja egyesülni az agapé, a philia és erósz sugárzását, melyekkel a középkor 

legnagyobb mozgósító erejévé válhatott. v.ö.: Kodolányi Gyula: Amerika ideje, 94-95.o., Magyar Szemle 

Alapítvány, Debrecen, 2003  
683

 Edward Perry Warren [Arthur Lyon Raile]: A Defence of Uranian Love, Part III., 32-33.o. 
684

 i.m.: 40.o. 
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Lecky szerint ettől az egy kivételtől eltekintve, az antikvitás legnevezetesebb asszonyai 

éppen azzal tűntek ki, hogy felülkerekedtek a nemüktől elvárt tulajdonságaikon. Warren 

egyetérteni látszik Lecky azon állításával, hogy a hősies ideáloktól a jámbor ideálokig, a 

pogánytól a keresztényig való folyamat olyan változást jelentett, mely valójában „a 

lényegénél fogva férfiasból, a lényegénél fogva nőiesbe” való átmenetet jelentette, a 

tisztelt erények területén.
685

 Warren számára a kereszténységben elfogadhatatlan, hogy az a 

könyörületen alapul, mely által a szeretetben tökéletesedhetünk. A Boston Museum of Fine 

Arts történésze, W. M. Whitehill szerint, Ned, nagyapja kálvinista 

kongregacionalizmusától, az episzkopális egyházon keresztül egy olyan állapotba jutott, 

melyben a klasszikus Görögországon kívül, semmiben sem hitt. Warren vélekedése 

tipikusnak mondható saját generációja művelt tagjainak körében, akik Bostonban 

nevelkedtek, az esztétikai mozgalom kibontakozásának időszakában:
686

 

 

„Bár a kereszténység elveszítette ragyogását, nem cáfolódott meg. […] Soha nem feltételeztem, hogy a 

kereszténység igazolható, de ha hamis, cáfolható. A cáfolatra kellett várnom.”
687

 

 

 A Warrenek kongregacionalisták voltak, de aztán az episzkopális egyházat látogatták. A 

család és az ismerősök szemében Cornelia – Ned testvére – volt „a keresztény”, aki 

önfeláldozóan jótékonykodott, Nedről viszont azt állították, hogy kifejezetten 

keresztényellenes, mert az episzkopális egyház ritualista szárnya vonzotta.
688

 Valláshoz 

fűződő érzelmei ellentmondásosak. Gyakran hangoztatott hitetlensége mellett, vonzódott a 

katolicizmushoz. 1883 karácsonyára Párizsba ment. A rue Jacob-on bérelt szobát egy 

hónapra. Rendszeresen látogatta Párizs legszebb templomait: a St. Eustache-t, a St. Étienne 

du Mont-t, a St. Germaine des Prés-t, a St. Julian le Pauvre-t, és mindenekelőtt a St. 

Séverin-t. Minden vasárnap este a St. Roch-ba ment vecsernyére. Esténként gyakran a 

Notre-Dame des Victoires-ban üldögélt.
689

 Emellett, sikerült elintéznie, hogy fogadja 

Newman kardinális, az Oxford Mozgalom nagyhatású vezéralakja, aki ekkor már a 

Katolikus Egyházhoz tartozott, és meg is lepte, hogy Warren az áldását kérte.
690

 

Newmanben valószínűleg az oxfordi oktatási reform doyenjét tisztelte, akiért már akkor is 

rajongott, mikor először járt Oxfordban. 
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 A Burdett és Goddard által szerkesztett kötetben található az a fejezet, melyben Warren beszámolt a 
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 Warren szemében nem csak a kereszténység felelős a feminin jelleg 

népszerűsítéséért. 1927-ben megjelent, de már jóval korábban elkészült „meséjében”, az A 

Pausanian Tale-ben a két főszereplő – Byngham és Sinclair – véleménye szerint Platón és 

Praxitelész elpuhítják a görög férfiasság ideált. Ők hősöket akarnak, ezért Shakespeare 

szonettjeiről is úgy gondolkodnak, melyek nem egyeztethetők össze az erő kultúrájával és 

a hős szépségével.
691

 Ez a gondolat a Defence-ben is felbukkan: 

 

„…a szonettekben megtaláljuk a szépség, a kedvesség, a szelídség és az érzékenység szeretetét, melyek a nők 

szerelmének a sajátosságai.”
692

 

 

Warren érzi, hogy a Shakespeare szonettjeiben megfogalmazott érzelmek nem azonosak a 

görög csaták hőseinek aggodalmaival, akiket mélyen megráz csatában elveszített 

szeretettjeiknek hiánya.
693

 Shakespeare különleges helyet foglalt el Warren szívében, még 

ha nem is illet bele erényteóriájába, ugyanis az angol költő versei meghatározó szerepet 

töltöttek be társának, John Marshallnak a személyiségfejlődésében: 

 

 „Nem is tudom elmondani, mekkora hatással voltak rám Shakespeare szonettjei, mikor először olvastam 

őket. Minden sorát tisztán értettem, úgy tűnt, hogy az egész életem bennük van. […] Sokáig senkinek nem 

mertem megemlíteni a szonetteket, mert úgy gondoltam, hogy általuk az én titkomat is megismernék.”
694

 – 

írta Marshall Nednek, még barátságuk elején. 

 Az A Pausanian Tale szereplői Symonds és Walter Pater írásai iránt lelkesednek. 

Inspirációként mindkét oxfordi tudós életműve érzékelhető Warren szavaiban. Az A 

Problem in Greek Ethics – ben Symonds is a férfias, hősies elem kidomborítására 

törekszik. Tapasztalata szerint az orvostudományban és a jogtudományban jártas szerzők 

sem szokták kiemelni, hogy a görögök nem csak tolerálták a férfiak közti szenvedélyt, 

hanem spirituális értéket tulajdonítottak neki és megpróbálták a társadalom érdekében 

hasznosítani: 

„Amit a görögök pederasztiának, vagy fiúszerelemnek hívtak, a kultúra történetének egyik legbriliánsabb 

korszakához kötődő jelensége volt;”
695
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Homérosznál az ideális karakter „hősies”. Symonds szerint ezt nekünk „lovagiasnak” 

(chivalrous) kellene hívnunk. Akhilleusz bosszúját Patroklosz elvesztése miatti fájdalma 

hevítette, érzése „erőteljes és férfias” volt, melyben az „férfiatlanság”
696

 -nak nem volt 

szerepe. A csatában és a vadászatban való együttlétben a kötődés sokkal spirituálisabb és 

erőteljesebb volt, mint egy olyan kötelék, mely a férfit a nőhöz fűzheti – állítja: 

„Ez volt a bajtársiasság (comradeship)”.
697

  

Csehy Zoltán a Kölyökillattól részeg kert című tanulmányában kiemeli:  

„Klasszikus tézisnek számít, hogy Homérosz eposzaiban a nyílt homoerotika nem nyer verbális 

megfogalmazást, ám ez messzemenően paradox jelenség. Akhilleusz és Patroklosz szerelmi viszonya igazán 

a platóni interpretáció részeként nyerte el kanonizált típus- illetve toposzpozícióját, ugyanakkor az értelmezés 

potencialitása Homéroszban is jelen van, sőt pregnáns értelmezéskonfigurációt sejtet. Akhilleusz feminin 

pozícióit sugallják neveltetésének körülményei.”
698

 

Akhilleusz férfias magatartásáért Kheirón kentaur nevelése felelt, aki harcra és zenére 

tanította, míg anyja – Thétisz istennő, hogy fiát megmentse a megjósolt korai haláltól –, 

lányruhában rejtegette Lükomédésznél.  

„A maszkulin-állati periódust követő transzvesztita szakasz azzal ér véget, hogy Akhilleusz lelepleződik, 

miután egyszer megfeledkezve nőiségéről a cicomák helyett a kardért nyúl, s védeni próbálja a megtámadott 

nőket. Ez a színjáték, mely a nemet megnyilatkozásra kényszeríti, mintegy visszaállítja a természet és a 

transzcendencia harmonikus pozícióit, ugyanakkor előrevetíti a halál ellen küzdő hérosz nagyszerű bukását. 

Akhilleusz fájdalma Patroklosz elveszte miatt emocionális maximumokat ostromol, s ez nemcsak Hektór 

testének meggyalázásában érhető tetten, hanem az elképesztő mértékű hallotti áldozatban. […] A 12 ragyogó 

ifjú leölése lelki szakrilégium, melyben a boldog elégtétel összezavarodott erotikumának gyönyörűsége 

vegyül a borzalom, a halál testvériségével. Ez a rituálé az ifjúság kheironi korszakának vadságát idézi fel, 

Akhilleusz feminin viselkedése, mely a gyász feltűnően férfiatlan viselésében artikulálódik pedig a 

transzvesztita korszak lételemeit evokálja. […] Az eposz valamennyi homoerotikus mozzanatot sugalló helye 

tulajdonképpen a mai olvasó agyába sulykolt statikus nemi szerepek provokációja. Akhilleusz szövegben 

megképződő nemi identitása nem bipoláris. Aphrodité Pandémosznak áldozva élvezi rabnőit, s a közönséges 

szerelem ellenpólusaként ható mennyeiszerelem-istennőnek Patroklosz iránti szerelmével áldoz, s ez a baráti 

szenvedély, ahogy Pauszaniasz Lakomabeli szerelemfelfogásából kiderül, mentes a létteremtő és létvezérlő 

harmónia megsértésétől, a hübrisztől. Patrokloszt Thanatosz rabolja el, a halál transzcendenciájába emeli, a 

boldogságba, s ezáltal Akhilleusz-Patroklosz viszony ellenpólusa az Iliász huszadik énekében ismertetett 
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Zeusz-Ganümédész viszony (231-235). A szakrális legitimáció földi reinkarnációit megtestesítő férfivágyak 

érdekeltté válnak egy sajátos létezésesztétika kialakításában.”
 699

 

 

Csehy Zoltán olvasata egyértelművé teszi, hogy miért jelentett filozófiai problémát 

Akhilleusz és Patroklosz viszonya már az ókori bölcsek számára is. Az életkori kérdések 

tisztázatlansága mellett, az Akhilleusz feminin és maszkulin vonásait megörökítő irodalom 

sem könnyítette meg a hősiesség tiszta formájának felmutatását. Symonds, egy 

Akhilleusznak szentelt írásában abból indult ki, hogy az egész Iliász Akhilleusz 

szenvedélyén alapul, mely először az Agamnenon elleni dühében, majd az elvesztett 

Patroklosz iránti szerelmében testesül meg.
700

 Ennek az igazságnak a felfedezését 

Symonds Danténak tulajdonítja, aki az Inferno-ban Akhilleusz jellemét vizsgálva írja:  

 

 „Akhilleusz / akit végül a szerelem vett rá a harcra.”
701

 

 

Symonds úgy érezte, Dante képes volt ebben az egy mondatban megfogalmazni az Iliász 

valódi mélységét.
702

 Az Iliászban két fordulópontot elemez, melyek két szenvedély 

kirobbanásáért felelősek. Az egyik szál Akhilleusz Agamemnón elleni dühéből ered, a 

másik Akhilleusz Patroklosz iránti szerelméből:  

 

„A főhős szívének két szenvedélye – a hősi düh és a határtalan szerelem – adja a költemény hajtóerejét. Az 

Iliász struktúrájának az egyszerűsége képezi nagyszerűségét.”
703

 

 

Symonds komolyan veszi a szerelem „vulgáris” és „heroikus” típusa közti erkölcsi 

szempontú különbségtétel magyarázatát. Kijelenti, hogy a filozófusok, történetírók, költők 

és szónokok szavai félreérthetetlenek. Számos görög forrást idéz, leghosszabban azonban 

Maximus Tyriust:  

 

„Az egyik szerelem a gyönyör bolondja, a másik a szépséget szereti. Az egyik betegsége akaratlan, míg a 

másik hajszolja az elragadtatást. Az egyiket a szeretett jósága vezeti, míg a másik mindent romba dönt. Míg 

az egyik erényes, a másik minden cselekedetében mértéktelen. Míg az egyik barátsággal ér véget, a másik 

gyűlölettel. Míg az egyiket önként adják, a másikat adják és veszik. Míg az egyik dicséretet hoz, a másik 
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szégyent. Az egyik görög, a másik barbár.  Az egyik férfias, a másik effeminált. Az egyik szilárd és 

határozott, a másik könnyű és állhatatlan.” (Max. Tyr., Dissert., ix.)
704

 

 

A görög szerelem kiválóságát bizonyította a The Dantesque and Platonic Ideals of Love 

című írásában is: 

 

„Eredetileg a görög szerelem […], lényegénél fogva férfias, harchoz kötődő és önzetlen volt. Bármennyire 

ellenszenves is a modern ízlés számára, tény, hogy ez a szenvedély csak a legrátermettebb népeknél létezett 

és virágzott. Egyértelműen kimutatható, hogy sem effeminált perverzitásnak, sem bűnnek, sem 

abnormálisnak nem tartották, hisz akkor – súlyos következmények nélkül – nem uralhatta volna a 

szokásokat.”
705

 

 

A viktoriánus korban általánosan elfogadott nézet szerint – a lényegében spirituális – 

férfiszerelem szerves része volt az antik Görögországnak, ahogy bizonyos vonásai a 

középkori lovagi eszményben is kimutathatóak. Ez a közmegegyezésen alapuló tény 

határozta meg a férfieszményhez fűződő elvárásokat is, melyek kiemelten foglalkoztatták 

az általános- és középiskolák oktató-nevelő munkájáért felelős szakembereket.
706

 Jeffrey 

Richards ’Passing the love of women’: manly love and Victorian Society című 1987-es 

tanulmánya az egyik legismertebb vizsgálódás a férfiszerelem (manly love) természetét 

illetően. A szerző állításai szerint a férfiszerelem fogalmával kapcsolatban három alapvető 

dolgot kell szem előtt tartanunk: először is, figyelembe kell vennünk, hogy elsődlegesen a 

szellemi közösségen alapuló testvériség (brotherhood) fogalmához társítható. Másodszor, 

magába foglalja a szolgálat és az önfeláldozás gondolatkörét, gyakran, a szeretettért vállalt 

halál formájában.  Harmadszor, a hagyomány szerint, ez különbözik a nők iránti 

szerelemtől, magasabb rendű, de nem helyettesítője annak. A legfőbb különbség abban áll 

– mondja Richards, hogy a nők iránti szerelmet az elsődlegesen szexuális jellege miatt, 

„alsóbbrendű”-ként kezelték, szemben a férfiszerelemmel, kihangsúlyozva annak 

közönséges vágyaktól mentes jellegét.
707

 A „chivalry”, „chivalrous” fogalmak 

tisztázásához Richards elkülöníti a lovagi (chivalry) eszményen belül a „harcos” (warrior), 

a „vallásos” (religious) és az „udvari” (courtly) „chivalry” fogalmát. A harcos lovagi 
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eszmény volt a legrégebbi, és a legszélesebb körben elterjedt. A lovagi erények alapvetően 

a háború termékei voltak, a harcos lovagi eszmény pedig feldicsőítette a háborús időkben 

értékelt tulajdonságokat, mint például a hűség és a kitartás, bátorság, nagylelkűség, 

merészség a csatában és ügyesség a harcművészetekben. Az egyház helytelenítette az 

emberölést, a pusztítást, a tisztátalanságot és a szemérmetlenséget, mely gyakori volt a 

katonák körében, s így született meg az egyház saját elvárásaihoz igazodó, egyszerűségen, 

igénytelenségen és alázatosságon alapuló új lovagi eszmény. Ahogy a harcos lovagi 

eszmény alapján elgondolt férfi szíve nemes hölgyéért harcolt, úgy az ájtatos lovagok, 

Isten dicsőségéért. A különböző koncepciókhoz különböző irodalmi művek is 

kapcsolhatók. C. S. Lewis 1936-ban megjelent The Allegory of Love című könyvében írta: 

„E korszak legmélyebb, evilági érzése a férfiak egymás iránti szeretete, a katonák kölcsönös szeretete, akik 

együtt halnak meg az erős ellenféllel szembeni csatában. […] Ez a férfiak közti ragaszkodás – bár mentes 

volt az ókori világ barátság-eszményének romlottságától – önmagában hordozta a szerelmes-jelleget; 

intenzitásában, egyéb értékek szándékos kizárásával és bizonytalanságával […]”
708

 

 

Ha elfogadjuk a Symonds, Carpenter, Kains-Jackson-féle elméleteket, tiltakoznunk kell 

Lewis „romlottság” fogalma ellen. Beszélhetünk a hősies ideálról, a platóni égi Urania 

követőiről, vagy egyszerűen a krétai rituáléról, mely egy nyers beavatási rítus. Mindezek 

mellett mindig és mindenhol léteztek az egyneműek közti kapcsolatok, melyek a legtöbb 

esetben semmilyen spirituális többlet ígéretére nem tartottak igényt. Általános 

kijelentéseket tehát nem tehetünk.  

 Az 1890-es évekre a „chivalry” a férfi barátság erősen erotizált ideáljának a 

megjelölésére használt szállóige lett, mely ugyanakkor még mindig magába foglalta a 

szándék tisztaságának a fontosságát.
709

 Charles Kains-Jackson 1894-ben a The Artist
710

 

című lapban kelt a New Chivalry védelmére, esszéjét mégsem a védőbeszédnek járó 

tisztelet tartotta meg az utókor emlékezetében, hanem sokkal inkább a szöveg kétértelmű 

megjegyzései: 

 

 „A fizikai összetartáson és tudáson alapuló állhatatos kötelékek bizalmassága olyan segítő befolyást jelent, 

mely nem önthető szavakba.”
711

 – írta. 
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Swinburne a William Blake (1868) című esszéjében azt állította, hogy a középkori udvari 

szerelem a megszokott, erkölcsi és vallási értékek elleni lázadásból született.
712

 Miközben 

Swinburne, Tennyson, Symonds és Kains-Jackson újradefiniálták a „chivalry” fogalmát, 

Walter Pater a középkori múlt újraértelmezésére hívta fel a kortársai figyelmét, mely 

lehetővé tett egy olyan diskurzust Angliában, mely a homoszexualitás kultúrtörténeti 

megközelítésében gyökerezett.
713

  

 Warren a Defence-ben a görög mitológia legendás alakjain keresztül szemlélteti a 

férfibarátságok nagyszerűségét, például Alcmeon és Parthenopaeus (Atalanta fia) 

történetével.
714

 1919-ben egy külön kötetet is kiadott, Alcmaeon, Hypermestra, Caeneus 

címmel. A görögség eszméit férfi-központúságuk miatt, a többi nép eszméi fölé emeli. Úgy 

gondolta, hogy a görögök reménye, a férfiakban öltött testet: 

 

„…hiba volna elkülöníteni a fiúk iránti ragaszkodásukat, a fiaik iránt érzett gyengédségüktől”,  

 

mert mindkettőben benne élt a halhatatlanság iránti vágyakozás, önmaguk 

továbbörökítésének a reménye.715 A Defence második kötetének elején azt állítja az 

„uranista doktrínáról”, hogy az elsősorban: 

 

„sem nem filozofikus, sem nem pederasztikus, hanem a férfiashoz kötött érték, mely magába foglalja a 

filozófiát, mint maszkulint, és a pederasztiát, ha nem anti-maszkulin, de mindenekelőtt az erény eszméje és 

formája.”
716

 

 

A görög ifjakat – némi aggodalommal –, a filozófusokhoz küldték, amiről Platóntól és 

Arisztophanésztől is sokat tudhatunk – írja Warren. Hitték, hogy egy előkelő származású 

fiú nem időzhet náluk sokáig, mert egyéb képzésre is szüksége van – testgyakorlásra, harci 

kiképzésre, melyben folytatódik a hősi és állami tradíció. Warren Platón Államára utalva 

jegyzi meg, hogy a testgyakorlás és a zene eltúlzásával sem szabad veszélyeztetni az areté 

elérését.
717

 A Warren által megjelölt részben, az Államban Szókratész éppen azt tudakolja 

Glaukóntól, hogy  
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„…mi történik akkor, ha valaki nagyon sok időt szentel a testgyakorlásnak, […] a zenéhez és a bölcselethez 

pedig hozzá sem szagol?”
718

 

 

Bár Szókratész elismeri, hogy az ilyen ifjú önbizalommal teli és indulatos lesz, de azt is 

tudja, hogy a kutatások és tanulmányok megízlelése nélkül előbb-utóbb érzéketlenné válik 

a múzsákkal szemben,  

 

„gyűlölni fogja az okos szót, […] s életét tudatlanságban és műveletlenségben tölti.”
719

  

 

Szókratész végül kijelenti, hogy a zene és a testedzés művészetét az indulatért és a 

bölcsesség szeretetéért kapták az emberek az istenektől, nem pedig a lélekért és a testért: 

 

„Azt az embert tehát, aki a testedzés művészetét a zeneművészettel a legszebb arányban keveri, s aki a 

leghelyesebb mérték szerint juttatja őket a léleknek: a legtöbb joggal mondhatjuk a zene és összhangzat 

tökéletes mesterének – sokkal inkább, mint azt, aki csak a húrokat tudja összehangolni.”
720

 

 

A férfierények platóni dicséretéhez Warren a Prótagoraszból is idéz, melyben „az 

igazságosság, a józanság és a jámborság” oly erények, melyhez minden állampolgárnak 

kötelességtudóan kellene igazodnia.
721

 A Defence első kötetének függelékében Plutarkhosz 

Pelopidasz élete című munkája alapján írja le a „szent sereg”-et, mely értékrendjében a 

kiválóság szinonimája. Már Platón Lakomájában, Phaidrosz beszédében is elhangzik, hogy 

 

„…ha volna rá  mód, hogy egy város vagy egy hadsereg csupa szerelmes férfiból és fiúból álljon, ezek úgy 

kerülnének mindent, ami szégyenletes, és úgy iparkodnának kitűnni egymás előtt, hogy mindenkin 

túltennének…, csatában pedig, még ha számára kevesen volnának is, mondhatni az egész világot 

legyőznék.”
722
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Plutarkhosznál olvashatunk arról a „szent sereg”-ről, melyet valóban ilyen eszmék tartottak 

fenn, s mely egészen a khairóneiai csatáig
723

 győzhetetlennek bizonyult. Ez a sereg 

Thébaiban létezett, mely Boiótia
724

 fővárosa: 

 

„A szent sereget eredetileg állítólag Gorgidasz szervezte meg háromszáz válogatott harcosból; […] 

Némelyek azt mondják, hogy ennek a seregnek a tagjai mind szerelmi kapcsolatban voltak egymással. 

Feljegyezték Pammenésznek egy tréfás megjegyzését, mely szerint Homérosz Nesztóra nem volt jó taktikus, 

amikor a görögöket nemzetségek és törzsek szerint osztályozta: […] inkább szeretőt kellett volna a kedvese 

mellé állítani, mert a nemzetség - és törzsbeliek a veszélyek közt keveset törődnek egymással, de a szerelem 

köteléke feloldozhatatlan és elszakíthatatlan…, a szerelmesek távollevő kedvesük előtt jobban szégyellik 

magukat, mint idegen jelenlevők előtt;”
725

 

 

Warren a Defence második kötetében jut el ahhoz a megállapításhoz, hogy  

 

„a pederasztikus Erósz, az ifjak szerelme, a filozofikus Erósz a filozófia szerelme, az Uranista Erósz pedig 

kevésbé érzéki, mint az első, és kevésbé absztrakt, mint a második: ez a férfiasság igazi gyökere és 

természete.”
726

  

 

Földi szenvedélyével nem láncolja magához a legszebb létezőt, de az isteni szenvedély 

sem ragadja magával, mely elhagyná a földet, hogy az égibe jusson:
727

 

 

 „A pederasztikus Erósz elveszíti magát az uranista Erószban, […] ahogy az uranista Erósz elveszíti magát 

abban, mely több mint a szerelem – Zeusz imádatában.”
728

  

 

Ezzel zárul a második kötet, de Zeuszra vonatkozóan több magyarázatot már nem kapunk. 

A Phaidroszhoz kell fordulnunk, hogy Warren szándékát világosan lássuk. Platón írja, 

hogy 

 

„ki-ki amelyik isten karához tartozott [a lélek születés előtti bolyongása idején], azt tiszteli és lehetőleg 

utánozza is életében, amíg csak romlatlan; […] Jellemének megfelelően választja ki szerelme tárgyát is a 

szépek közül, és mintha isten volna, szoborként formálja és ékesíti, hogy tisztelje és ünnepelje.”
729

 

                                                           
723

 „i.e. 338-ban II.Philipposz itt győzte le a thébaiak és az athéniak együttes hadait.” - In.:Plutarkhosz: 

Párhuzamos életrajzok II, 1102.o., Magyar Helikon, 1978; Szövegmagyarázatok, összeállította: Máthé Elek; 
724

 Attikától északra fekvő államszövetség volt.   
725

 Plutarkhosz: Pelopidasz élete, In.: Párhuzamos életrajzok II, 26-27.o., Ford.: Máthé Elek, Magyar 

Helikon, Budapest,1978 
726

 Edward Perry Warren [Arthur Lyon Raile]: A Defence of Uranian Love, Vol.2., 164.o.  
727

 i.m.: 165.o. 
728

 i.m.: 166.o. 
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Zeusz követői zeuszi lelkületű kedvest akarnak, 

 

„ezért azt kutatják, hogy filozofikus és uralkodói természetű-e, és ha rátalálva megszeretik, mindent 

elkövetnek, hogy valóban ilyenné legyen. […] és ha Zeuszból merítenek, […] azt kedvesük lelkébe 

átárasztva, istenükhöz minél hasonlóbbá teszik.”
730

 

 

A Zeuszhoz hasonló kedves a legfőbb istenség jellegzetességeinek lelkébe áradásával, már 

valóban tökéletes istenszoborrá formálódik mestere, a szerető kezében. Imádottá válik. Ez 

lehet a magyarázata annak a warreni megjegyzésnek, mely szerint a szobrászat 

segítségével a kifejlett forma szoborként mutatkozhat meg, mint mérték, a filozófia által 

pedig „a csillagok fölötti lélekkel” ruházódik fel: 

 

„A görögöknél minden látványnak e szerelem volt az irányjelzője.”
731

 

 

A Defence harmadik kötetének záró összegzése szerint: 

 

„Az uranista doktrína kimagasló értéket tulajdonít a férfias tulajdonságoknak, melyek tekintélyt 

kölcsönöznének az embernek.”
732

 

 

Saját korának uralkodó teóriáját és a körülményeket Warren a leírtakkal szembenállónak 

értékelte és korábbi lelkesedése kiábrándultságba fordult, mikor nagyító alá vette a 

társadalmat, melyben élt: 

 

„Mögöttes gondolataink, feltételezéseink kedvezőtlenek az uranista doktrínára nézve.” […] 

„igazságtalanok vagyunk a fiú-szerelemhez; igazságtalanságunkat teóriával támasztjuk alá. Jó állampolgárai 

vagyunk egy rossz államnak. Nem vagyunk erőszakosak, de nem vagyunk fogékonyak a megértésre. Erósz 

az elavult vágyak ismeretlen istene.”
733

 

 

  

                                                                                                                                                                                
729

 Platón: Phaidrosz, (252d), 753.o. 
730

 i.m.: (252e, 253b), 753.o. 
731

 i.m.: 165.o. 
732

 Edward Perry Warren [Arthur Lyon Raile]: A Defence of Uranian Love, Part III., 76.o. 
733
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2. A lelkükben terhesek felelőssége – a „nemes és tehetséges” lelkek vezetése 

 

Warren úgy látta, hogy ha az égi Erósz nem tudna szárnyalni, nem tartanának tőle:  

 

„De mivel a filozófia egén repül, a földi tápláléktól megerősödve, érezzük, hogy isteni mivolta magában 

hordozza számunkra a veszélyt.”
734

  

 

A tudatlanságból táplálkozó szégyen hosszú tradíciójából fakadóan, Warren szerint kétféle 

természetre lehet következtetni a világban: 

 

„az egyik áldást, a másik átkot lát az ilyen szerelemben. A másodiknak, az uranista vonzalom egyet jelent a 

szerelem megszentségtelenítésével.”
735

 

 

A Defence-ben Ned rámutat, hogy a fiú-szerető számára saját hite, és „a kiválóság”, amit 

szeret, összeütközésben áll a modern világgal. Arra vágyik, hogy bebizonyosodjon, olyan 

dolog érinti, mely „morálisan kiváló és egészséges”,
736

 ezért kutatásai Görögország felé 

vezetik, ahol megtalálja a vágyaihoz illeszkedő értékek rendszerét.
737

 Warren komoly 

megrázkódtatásnak érzi egy fiú számára azt az időszakot, mikor rá kell eszmélnie, hogy 

kinőtt az ifjak szerepéből.  Felmerülhet benne, hogy vajon képes lesz-e olyan szenvedélyt 

kiváltani valaha egy fiúból, mint amelyet ő érzett kamaszként:  

 

„Milyen esélye van arra, hogy egy fiú majd értékelni és segíteni fogja őt, s felismeri a szerető hosszú 

hónapokig vagy évekig tartó önmegtartóztatásában rejlő erényt?”
738

 

 

A szerető szerelmes rajongásának ideális viszonzását Platón a Phaidroszban örökítette 

meg. Ha az „isteni lénytől” elbájolt férfi jóindulata és kedvessége meghatja a fiút és közel 

engedi magához csodálóját, a szerető férfi felé szerelmi báj áramlik, megtelik vele, majd 

visszatükrözi a fiúra, aki  

 

„a viszontszerelmet rejti magában de nem szerelemnek, hanem barátságnak nevezi és hiszi.”
739

  

 

                                                           
734

 Edward Perry Warren [Arthur Lyon Raile]: A Defence of Uranian Love, Vol.1., 91.o. 
735

 i.m.: 25.o. 
736

 i.m.: 105.o. 
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 i.m.: 109.o. 
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 i.m.: 24.o. 
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Warren alteregója a viszonzatlan szerelemtől fél. A szerető saját ideáljáért folytatott 

küzdelme nem zavarhatja meg a szeretett fiú ideáljait.
740

 Nem akadályozza meg a fiút, ha 

házasodni szeretne, abban az esetben, ha az elősegíti tökéletesedését, de  

 

„a férfias eszme iránti érzékenységben tartja, hogy idővel majd kiteljesedhessen a jellemében.”
741

  

 

Csak a szerető vezetésétől függ, hogy a testében erős, de tudásában, céljaiban és ítéletében 

befolyásolható szeretett eléri-e valaha magát a Szépséget az út végén. Warren elutasította a 

szerető nemes feladatát gyalázó „effeminált” és „erkölcstelen” jelzőket.
742

 Történetének 

szerelmese a vonzalmaihoz illeszkedő, s azt kimutatni méltó filozófia kutatása közben 

magányos, mert „egyetlen tápláléka az avatatlanok számára ismeretlen”. Az őt űző 

szerelem akaratának való engedelmeskedés és a morális vizsgálódások általi, önigazolásért 

folytatott munka táplálja: 

 

„Természeténél fogva pedagógus, és fennáll a veszélye, hogy misztagógus-sá (mystagogue)
743

 válik.”
744

 

 

Warren lelkében hordozta a nemzési vágyat. Megpróbálta megkeresni azokat a „nemes és 

tehetséges” lelkeket, aki hajlandóak voltak meghallgatni a „derék férfi”-ról szóló teóriát. 

Világra hozta azt, amit fiatal kamaszkora óta magában hordozott, az ókori erények és a 

művészet értékelésének oktatójává vált és baráti közösségben élt.
745

 Éppen ezért Warrent 

semmiképpen nem lehet a modern homoszexuális identitás megteremtői közé sorolni. Nem 

olyan életre vágyott, mely ma kielégítő volna két átlagos férfi számára. Warren az eszme 

megszállottja. 1901-ben azt írta John Marshallnak: 

 

„Nem hiszem, hogy olyan vagy, mint én. Számodra az egyén, minden. Én is akarom a barátomat, de 

hátrahagyom; nem pusztán egy barátért élek, hanem az eszméért és nem tudom valamiféle spirituális légkör 

nélkül követni;”
746

 

 

Platón, Alkibiadész és Szókratész kapcsolatának elemzésében tette halhatatlanná a 

szerelmesek spirituális felemelkedésének ideális útját. A Lakoma végén Szókratész 
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 Edward Perry Warren [Arthur Lyon Raile]: i.m.: 24.o. 
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 i.m.: 78.o. 
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 misztériumokba beavató tanító a régi görögöknél; 
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 i.m.: 95.o. 
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 v.ö.: Platón: A lakoma (209 c,d,e), 997.o. 
746
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emberfeletti visszafogottságával és mértékletességével példát állít társaságának ifjú tagjai 

elé. Szókratész, életkora miatt az erasztész, megpróbálja erómenoszát a nemesebb életmód 

felé terelni.
747

 Az ókori athéniak nagy jelentőséget tulajdonítottak az életkorbeli 

különbségnek, mely a legtöbb esetben státuszbeli különbséggel is járt. Az erasztész töltötte 

be a nevelő, tanító szerepet, ami megkövetelte a biztos társadalmi hátteret, az erkölcsi 

tisztaságot és az aktív szexuális szerepet. Michel Foucault szerint: 

 

„A kapcsolat ettől a viszonyt sajátossá tevő különbségtől vált érvényessé és elgondolhatóvá. Emiatt tartották 

sokra, és emiatt töprengtek rajta. Ott pedig, ahol ez a különbség nem volt meg, igyekeztek azzá tenni.”
748

 

 

Jelentősége az ilyenfajta párválasztásnak minden bizonnyal csak a szabad, teljes jogú 

athéni polgárok rétegében volt, hisz belőlük kerültek ki a későbbi választók, politikusok is. 

Olyan emberek neveléséről volt tehát szó, akik az állam irányításában is kivették a részüket 

a későbbiekben. Képességeik, tehetségük kibontakoztatása, gondolkodásuk fejlesztése, 

olyan nagy fontossággal bírt, hogy méltán kísérte nagy figyelem. Azok az ifjak, akikről 

Platón dialógusaiban, Xenophónnál, vagy Plutarkhosznál olvashatunk, mind jó családokból 

valók, akiknek felmenőit is jól ismeri minden társaság, ahol csak megfordulnak. A 

szabadidővel – szkholé – rendelkező kiváltságos férfiak a gümnaszionban és a 

palaisztrában gyűltek össze, e helyek tekinthetők az ismerkedés legfőbb színtereinek.
749

 A 

szeretettnek alapvetően tiszteletet, szeretetet kellett éreznie szellemi vezetője iránt, hisz 

másként a nevelés értelmetlen lett volna.
750

 A választás joga viszont az erasztészt illette 

meg. Foucault Szókrátész kapcsolatait elemezve rámutat, hogy azokban:  

 

                                                           
747

 „Az udvarlás tevékenységére vonatkozó görög peri paidikón legein kifejezés
 
kettős értelmű: (1) a fiúkat 

illető dolgokról beszélni; (2) a fiúszerelemről (vagy a fiúkedvesről) beszélni; Az erasztészt éppen ez a kettős 

cél vezérli: (1) kedvesét a fiúkat illető dolgokra, azaz a majdani férfiszerepre vonatkozó oktatásban részesíti, 

miközben (2) igyekszik megnyerni erotikus odaadását. Az erotikus odaadásra szolgáló eufémisztikus 

kifejezés: ’kedvére tenni (kharizeszthai) a szeretőnek’.” […] Kharizeszthai – e kifejezés „nemcsak erotikus, 

hanem erotikusan színezett intellektuális tevékenységet is jelölhet, továbbá a kharizeszthainak ez utóbbi 

attitűdje – szemben a szexuális aktussal – kölcsönös lehet a szerelmes között.” In.: Steiger Kornél: A 

fiúszerelem, In.: Platón: A lakoma, 116-118.o., Atlantisz, 2005 
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 Michel Foucault: i.m.: 197.o. 
749
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 Dover az Erósz és szerelem című fejezetben írja: „A philia az általában vett „szeretet/szerelem”; a philein 
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„a szerepek teljesen felcserélődtek: az ifjak, akik oly szépek, és akiket annyi udvarló ostromol – mindnyájan 

Szókrátészbe szerelmesek; a sarkában járnak, igyekeznek elcsábítani, azt szeretnék, ha megajándékozná őket 

kegyeivel, vagyis, ha juttatna nekik bölcsessége bőségszarujából.”
751

 

 

Ők az erasztészek és Szókrátész az erómenosz. A fogalmakkal óvatosan kell bánnunk, hisz  

 

„„fiúkat szeretni” és „szeretőket gyöngéden szeretni” (paiderasztésznek illetve philerasztésznek lenni) 

ugyanannak a létezőnek a két oldalát jelenti.”
752

  

 

Heller Ágnes szerint, nem egyszerűen a szerepek felcseréléséről van szó, hanem egyúttal a 

philia és erosz fogalmainak újraértelmezéséről is. A platóni philia – a szeretet, szellem és 

tudás iránti tisztelet – ebben az esetben, erotizálódik:  

 

„Míg fordítva, az erosz telítődik szeretettel, philiával, azaz spiritualizálódik. Platónnál a szellemnek van a 

legellenállhatatlanabb erotikus vonzereje. Ennyiben az erastes és az eromenos közötti viszony nem 

egyszerűen megfordul, hanem kölcsönös is lesz, amennyiben egy erotikus erőtér képződik a szeretett és 

szerető között.”
753 

 

Szókrátész azért nem enged Alkibiádész csábításának, mert nem csak Alkibiádész 

szépségét akarja birtokolni, hanem az abszolút szépség megismerésére vágyik, mely 

magasabb régiókba emelhetné. Szókrátész, a Diotimától „hallottak” betartására törekszik. 

Aki a helyes utat járja be, eljut „az önmagában való szépség szemléletéhez”.
754

 A filozófia 

tehát nem magányos elmélkedés terméke, hanem egy „dialektikus folyamat” – é, melynek 

kibontakozásához egy idősebb és egy fiatalabb férfi egymás iránti őszinte vonzalma 

szükséges.
755

 

 Warren számára a szépség vezérlő erejének hatalma már korai irodalmi élményei 

alapján is egyértelművé és tisztelendővé vált. A harvardi diákévek alatt, nyaranta, az erdőt 

járta, hogy olvasmányai hangulatához megfelelő miliőt találjon. Emlékiratai szerint, John 

Addington Symonds Shelley-életrajza gyakorolta rá a legnagyobb hatást, különösen a 

Shelleytől származó idézetek miatt. Egy folyó menti sziklán ücsörögve tanulta meg az 

Adonais – Elégia John Keats, az Endümión, Hüperión stb. szerzőjének halálára – utolsó 
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versszakait. Ez az élmény oly mély nyomokat hagyott benne, hogy időskori önéletrajzi 

jegyzeteiben is megemlítette: 

 

„Egy új fény és szépség kezdett előttem kivilágosodni, az emberi szenvedély és a vágyakozás ragyogása, 

mely már önmagában is gyönyörű és szent. A világ felszabadult a szégyen alól, a fátyol felemelkedett, az 

oltár fénye helyét napfény vette át.”
756

 

 

Warren kedvencei Shelley-től a Hymn to Intellectual Beauty (Himnusz egy értelem 

szépségéhez), az Invocation to Night, az Adonais, a Prince Athanase utolsó része, és a 

kórus a Hellas-ból. Utólag úgy érezte, hogy a Himnusz volt a hitvallása.
757

 Shelley-vel hitte 

a Szépség isteni hatalmát és magáévá tette Shelley fogadalmát: 

 

„Halhatatlan lenne s mindenható / az ember, ha, nagy idegen! te már / szivében örökös székhelyet 

tartanál.”
758

 

 „Megfogadtam, hogy neked szentelem / minden erőmet, s mondd, nem állom-e?  

[…] 

Tedd hát, hogy ez a hatalom, / mely sóvár ifjúságomon / rám hullt, mint a természet igaza, / töltse be teljes 

életét annak, ki érted égten ég, / s kit, szép SZELLEM, bűvöd tanít / merni, s szeretni minden emberit.”
759

 

 

 

2.1. Oxford, mint a férfiasság rivális eszméinek a terepe 

a) Warren Oxford-élménye – egy magánegyetem terve, a „hellén” eszmére 

alapozva 

 

Az 1880-as évek Ned számára, a boldog önfelfedezés évei Oxfordban, „menekülés a 

bostoni kultúra korlátozottsága elől”. Az oxfordi élmények után már a Harvardot is csak 

Oxfordhoz viszonyítva tudta jellemezni, egyértelműen, a Harvard hátrányára.
760

 

Huszonhárom évesen, távol a hazájától és a családjától Shelley és John Henry Newman 

Oxfordját kereste, ahogy azok a kortársai is, akikkel azonos esztétikai elveket vallott. Régi 

vágásúnak tartotta magát, aki a múlt műalkotásai között érzi csak jól magát, pedig az 1880-

as évek elejétől éppen ez az érdeklődés kezdett egyre jobban terjedni az oxfordi diákság 
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körében.
761

 Warren az A Tale of Pausanian Love-ban ragyogóbb képet fest Oxfordról, mint 

az emlékirataiban:  

 

„Amikor a kollégium kapuit magunk mögött hagytuk,  az élet újra zordnak és magányosnak tűnt… A 

fiatalság virágát bájos könnyedségének teljében négy éven át,  kizárólag Oxfordban – ó igen, sajnos csak ott 

– szemlélhettük.”
762

  

 

Az oxfordi hangulatot leírva, egyértelműen a saját tapasztalatait örökítette meg. Warren 

büszke volt a tudására, arra, hogy Oxfordnak minden zugáról ismer egy történetet, melyek 

a többség számára már elfeledetté váltak.  Oxfordnak szimbolikus jelentőséget 

tulajdonított: 

 

„A kápolna fényei átszűrődtek az üvegablakokon, […] éneklés hallatszott. A sejtelmes nyugalom érzése, s a 

még titokzatosabb lecke, amire Oxford tanított – nem könyveken vagy előadásokon keresztül, hanem 

tiszteletre méltó tradíciójának és szépségének megmagyarázhatatlan hatásain keresztül; ahogy felmentem a 

lépcsőn […], majd keresztül a sötét előcsarnokon egészen a szobámig, betöltötte az elmémet az érzés, hogy 

Oxford a csoda és az öröm terepe, melyről a nagyvilág nem tud vagy nem is akar tudni. A szobámban Platón, 

és a jegyzetfüzetem hevert nyitva…”
763

 

 

Egy 1850-ben megszületett határozat eredményeként a 19. század második felére 

Oxfordban megváltozott az oktatás menete. Az új szabály egy előzetes vizsga (Honour 

Moderations) teljesítéséhez kötötte a klasszikus stúdiumok irodalmi részét, s ezáltal ki is 

emelte a tananyagból, így, a hallgatók már minden energiájukat az ókori történelmen és 

filozófián alapuló utolsó vizsgához kötődő kurzusra (Greats) fordíthatták. Az egyszerű, 

szervezéssel kapcsolatos változtatás az egyetem legkedveltebb kurzusává emelte az ókori 

eszméknek szentelt Greats-et.
764

 A tananyag szerkezeti átalakítása mellett azonban a 

tartalmi módosítások is sokat számítottak. Az évszázadok óta oktatott Arisztotelész helyére 

Platón Állama, majd egyéb dialógusai kerültek. Benjamin Jowett, az oktatási reform 

elindítója úgy vélte, „Arisztotelész meghalt, de Platón él.”
765

 Warren angliai tartózkodása 

alatt tehát, már az új, Platónon alapuló oktatás volt a jellemző, melyben Warren komoly 

inspirációt talált formálódó ötlete számára. Az átalakított Literae humaniores-kurzusok 
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(Greats) a 19. századi progresszív gondolkodás főáramába helyezték az Oxford Egyetemet. 

Az új szemléletet az a historiográfiában lezajlott – németek által inspirált – forradalom 

uralta, mely „rettenthetetlen tudományos objektivitása” segítségével, korábban ki nem 

mondott tényeket tárgyalt. Így született meg az az uranistákra nézve döntő „felfedezés” is, 

hogy „a pederasztia – vagy görög szerelem – eredetileg hősies volt”, a férfias hadi 

küzdelmekhez kapcsolódott és idegen volt tőle az elpuhultság, vagy feminin jelleg.
766

 

 Warren gyűjtőmunkájának kezdete 1885-re tehető. Úgy gondolta, hogy a „hellén 

eszme” megérthetetlen a művészet nélkül, ezért egy külön iskolát akart alapítani 

Oxfordban az irodalmi és művészeti tanulmányok összehangolására. Görög elveken 

nyugvó környezetet próbált teremteni magának és azoknak a barátoknak, akik osztották a 

„hellén eszme” iránti lelkesedését, emellett pedig elveinek prózai és lírai formában való 

kinyilatkoztatásán gondolkodott.
767

 Burdették szerint 

 

„Egy olyan embernek, mint Warren – akinek az esztétikai Weltanschauung
768

 a vérében volt –, 

felfoghatatlannak tűnt, hogy a tanárok, akiket a jó szerencse Európa legszebb városába sodort, a legszebb 

dolgok közé, vakok legyenek a művészettel szemben.”  

 

Warren képes volt órákig lekötni a sétapartnereit, Oxford kincseiről mesélve. Ösztönösen 

felismerte a különleges darabokat – ajtókat, ablakokat, metszeteket.
769

 Egész életében arra 

vágyott, amire az A Tale of Pausanian Love főhőse – Claud Sinclair –, aki egy olyan görög 

stílusú – atlétikára és tudományokra alapozott – iskolát akart szervezni, mely egyetemi 

szintű képzést biztosított volna.
770

 Warren régi álma, egy testvériségről tehát, új dimenziót 

kapott, terveiben összekapcsolta a szűk körű elkülönülés és a magas szintű oktatás 

előnyeit. Feljegyezte, hogy  

 

„Oxford kolostori elkülönülése a hellén eszme előmozdításához megfelelő környezetet biztosíthatna.”  

 

Azt remélte, hogy ez az ideál szimpátiát és szeretetet ébreszt az ifjak és az idősebbek 

között – természetesen a nők kizárásával. Képes lett volna felépíteni egy új kutatóhelyet,
771

 

melyhez Oxford kitűnő példaként szolgált volna. Thomas Case, a Corpus Christi elnöke 
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mást javasolt – a görög prelekció
772

 felélesztését. Ebben az esetben Ned ragaszkodott volna 

hozzá, hogy a prelektor agglegény legyen, és az iskolában lakjon. Az ötletei összességében 

kivitelezhetetlennek látszottak. Az első világháború alatt, majd azt követően, Nednek több 

szoba is a rendelkezésére állt a Corpus Christi College-ban, ahol hallgatókat fogadhatott, 

de olyan oktató tevékenységet nem végezhetett, mint a College tanárai. Ennek ellenére 

sokan érdeklődtek iránta, ami komoly ellenérzést váltott ki „kollégáiból”, különösen, 

mikor 1915-ben tiszteletbeli taggá választották.
773

 Ned a Magdalen College-al szemben 

akarta létrehozni az iskoláját, üzleti tanácsokat is kért, de mivel „terve sértette az oxfordi 

konzervatívok érdekeit” és a földtulajdon ügye is problémákat okozott, nem tudta 

megvalósítani az elképzeléseit. Martin Green feltételezése szerint Cambridge-ben 

kedvezőbb fogadtatásra talált volna, mint Oxfordban.
774

 Warren mindennapjairól hű képet 

kaphatunk Santayanától, akit Berensonon keresztül ismert még a Harvardról. Évekig 

leveleztek, sok közös barátjuk is volt, például Robert Bridges, aki 1919-ben megpróbálta 

rávenni Santayanát, hogy telepedjen le Angliában. Az ekkorra már anyagilag és 

szellemileg is szabaddá vált filozófus attól félt, hogy Oxfordban elveszítené a filozófiai 

függetlenségét, ezért visszautasította a meghívást. A Corpus Christi College-ot egyébként 

jól ismerte, az angol pragmatista filozófusnak, Ferdinand Canning Scott Schillernek 

köszönhetően, akinek szintén voltak szobái az épületben. Santayana és Ned gyakran 

beszélgettek Nednél Oxfordban, a bostoni életükről. Santayana elutasító válaszának 

hátterében ott állt az is, hogy mindig is inkább tanulni, és nem tanítani szeretett.
775

 

 Warren Oxford iránti csodálatát mutatja 1918-ban megjelent Classical and 

American Education című munkája is, mely Oxford tradícióit és hírnevét dicsőíti. Warren 

szerint, ha Oxford eldobja mindazt, ami megbecsültségének az alapja, csak átlagos és 

középszerű diákok képzőhelye lesz. Lesújtó kritikája szerint egy amerikainak nem kell 

Angliába utaznia, hogy ilyeneket lásson, hisz a Harvard közelében is megtalálja őket „egy 

gyorsétteremben, a földalatti közelében”.
776

 Ijedten vette védelmébe az oxfordi szokásokat, 

ironikus megjegyzéseiből kitűnik, hogy Oxford elüzletiesedésétől tartott. Nem akarta, hogy 

nemzeti egyetemmé váljon: „Miért kellene a többségnek Oxfordba jönnie?” – tette fel a 

kérdést.
777

 Oxford menedékként, „bárkaként” élt az emlékeiben, mely kizárja a világi 
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„lökdösődést”. Warren úgy vélte, az angolok valószínűleg nem tudják, hogy az USA-ban 

milyen sok – „tipikusnak nem mondható” – ember él, akik az újvilággal szembeállítva úgy 

tekintenek Angliára, mint ami sokkal érzékenyebb, megfontoltabb és tiszteletre méltóbb. 

Ezek az emberek biztosak benne, hogy az angol egyetemi oktatás nincs veszélyben, hogy 

soha nem fog káoszba süllyedni, melyből nincs remény a szabadulásra. Warren úgy látta, 

hogy a kívülállók csodálattal tekintenek azokra a fiatal oxfordi diákokra, akik a keresztény 

és pogány eszmék, a Biblia és Platón hatására öntik formába az életüket.
778

 De Warren is 

érzékelte a mások által már megfogalmazott problémát, hogy az angolok, akik e kultúra 

részesei, talán éppen a közelsége és természetessége miatt, nem értékelik. Különösen fájó 

volt számára, hogy az oktatók elfeledkeznek arról a művészetről, mely Oxford szépségét 

adja. Warren felvázolja, hogy milyen érvek szoktak felmerülni egyetemi berkekben – pro 

és kontra – a kötelező görög nyelvvel kapcsolatban. Például, hogy 

„a hóbortos gondolatok jobbak, mint a gondolatok hiánya; a tipikus oxfordi diák elveszik a görögben; az 

ókori nyelvek nélkül nincs irodalomtudomány; Platón és Arisztotelész a legjobb előképzés a komolyabb 

témákhoz: ezek az érvek végül feloldódnak az egyén tökéletesítését – az egy adott területen megvalósított 

tökéletesítés ellenében – célul tűző próbálkozások megfogalmazásában.
779

 Ez valójában a Mark Pattison által 

közzétett régi általános műveltségre nevelés koncepciója a prédikációiból és Newman Idea of a University 

című művéből.  Ez az oktatás képezi Oxford dicsőségét, mely Németországban, Franciaországban és az 

Egyesült Államokban sem létezik.”
780

  

 

 

b) Az egyetemi tutoriális módszer és az antik szerzők olvasásának 

következményei 

 

Benjamin Jowett és Mark Pattison reformtörekvéseinek eszmei megalapozóiként 

tekinthetünk a traktáriánus-generáció legnagyobb alakjaira, John Henry Newmanre és 

Hurrell Froude-ra. Nekik köszönhető az egyetemi tutoriális rendszer újraélesztése, mely 

kedvezett a férfiak közti meghitt, bizalmas kapcsolatok kifejlődésének. Oxford, mint 

Nagy-Britannia intellektuális központja, egy új, polgári elit kinevelésén dolgozott.
781

 1825 

után, a korábbi diák és tutor közti kimért és előírásos viszony egyre nagyobb jelentőségre 

tett szert az angol kulturális életben. A Newman és Froude tevékenysége révén új 
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formában felélesztett módszer az anglikán vallási lázadást képviselő traktáriánus 

mozgalomhoz kötődött, és a férfiak közti összetartást szolgálta. A kapcsolatok elmélyítését 

célzó, férfias érdeklődést, ragaszkodást és egymás iránti elkötelezettséget szimbolizáló 

tutoriális módszert a modern kultúratudományok a „férfi homoszocialitás”-hoz (male 

homosociality) kapcsolják.
782 

 Ugyanezt a közösségi érzést szolgálták a klubok is, melyek 

az oktatáson kívül, és azon belül is szigorú szervezési elvek szerint működtek. A „férfiak 

társadalmában” meghatározó szerepet játszott a klubélet, a „clubland” intézménye, mely 

különböző társadalmi rétegeken és csoportokon belül, megteremtette a tagok számára a 

kapcsolattartás lehetőségét és a közösségi érzés kialakulásának feltételeit, szigorúan, nők 

nélkül.
783

 A traktáriánus tanárok kezében az oxfordi tutoriális módszer az általuk képviselt 

ethosz része lett, „melyben az intellektuális fejlődés egybeolvadt a vallási ébredéssel” és az 

oktatás a bizalmasságra alapozódott.
784 

A viktoriánus korban általánosan elfogadott nézet 

szerint a – lényegében spirituális – férfiszerelem általános jellemzője volt az antik 

görögség és a középkori lovagság kultúrájának. Ez, a közmegegyezésen alapuló, múltra 

vonatkozó tudás hozzájárult a férfiasságról kialakult képhez, mely meghatározta az 

oktatási—nevelési elképzeléseket.
785

 A férfiak közti spirituális szerelmet a görög és 

középkori irodalmi modellek alapján, a „bajtársiasság” (comradeship) eszméje 

szentesítette, mely a bátorságra, az erkölcsi tisztaságra, az ügyességre, a szépségre és a 

becsületre alapozódott.
786

 A korai Oxford Mozgalom jellegzetessége volt a tagok közt 

fellehető erős, sokszor tüntető barátság.
787

 Newman szerint  

 

„a tutor nem csupán egyetemi rendőr, vagy parancsnok, hanem erkölcsi és vallási oltalmazója a mellette 

kiálló ifjaknak”.
788

  

 

Newman 1872-es Rise and Progress of Universities című könyve összefoglalta Newman 

egyetemmel kapcsolatos elveit. Úgy vélte, hogy az egyetem elsősorban az egyetemes 

tudást szolgáló hely, ahol a világegyetemről lehet ismereteket szerezni. Téziseiből azonban 
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az is kiderül, hogy számára az egyetem, a férfiak „univerzuma”, ahol a világ minden 

pontjáról összesereglenek a képzés kedvéért, megteremtve ezáltal az egyetemek 

nemzetközivé tételét.
789

 A nyitottság azonban nem foglalta magába a nemi egyenjogúságot. 

Newman teóriájában nők, csak a kiszolgáló személyzet tagjaiként létezhettek az egyetem 

falain belül.
790

 Az egyetemet az „úriemberek” képzőhelyeként definiálta, ahol a 

testtartástól a gesztusokon át a viselkedésig minden finomítható, és kimunkálható többek 

közt az önfegyelem, a gondolkodás, az ízlés, a nagylelkűség és a türelem. Ezeket a 

tulajdonságokat nem lehet könyveken és előadásokon keresztül megszerezni, hanem csak 

az egyetemi kollégiumokban, az együttélés során. Newman szerint ezen erények 

hallgatókba nevelése nem az egyetem feladata, mert annak az elme tökéletesítésére kell 

törekednie, a lelki alkatért viszont az egyetem által megteremtett megfelelő miliő a 

felelős.
791

 A Newman köré szerveződött társaság tagjai körében feltűnő volt a cölibátushoz 

való ragaszkodás, majd az ebből következő igény a vallásos testvériségek létrehozására. 

Ebben a jellegzetességben James Rigg történész már az 1890-es években is homoerotikus 

motivációt látott. Ez a gondolat Geoffrey Faber 1933-ban megjelent klasszikussá vált 

tanulmányában, az Oxford Apostles-ban nyert megerősítést.
792

  

 Charles Kingsley 1848-ban írta meg The Saint’s Tragedy című művét, melyben a 

nem „kellőképpen férfias” férfiakat ostorozta.
793

 Mély megvetést érzett Newman és a 
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Traktáriánus Mozgalom hívei iránt, s ennek többször is hangot adott. A mozgalom tagjai 

esetében tisztasággal és kifinomultsággal összetévesztett elpuhultságról beszélt, mely 

vonzó lehet a fényűzően élő arisztokrácia számára.
794

 Newman, 1864-ben kifejezetten 

Kingsley műve ellen fogalmazta meg az Apologia Pro Vita Sua-t.
795

 Az aktív élettel 

szemben a kontemplatív magatartás előnyeit, a világ dolgaitól való visszahúzódást és az 

önmagáért való tudást hangsúlyozta,
796

 legerőteljesebben Thomas Arnolddal szemben, aki 

a „keresztény férfiasság” védelmezőjeként, Newman legszókimondóbb ellenségeként vált 

ismertté.
797

 Thomas Arnold a mentális és fizikai aktivitás-, valamint a mindennapokban 

használható tudás fontosságát állította a középpontba, az ősi és modern szoros 

összekapcsolásában gondolkodott, mikor az oxfordi tanterveken dolgozott. Biztos volt 

benne, hogy helyes úton jár. Delaura szerint Newmanre és Thomas Arnoldra az egyetemen 

feltűnő, egymással szembenálló elméletek jelképes vezetőiként kezdtek tekinteni.
798

 Mikor 

Arnold az úriember fogalmát választotta férfias ideáljának illusztrálására, egyértelműen az 

aktivitás, a munka és a társadalom iránti kötelezettséget hangsúlyozta.
799

 Arisztotelész 

műveit, ezek közül is a Politikát értékelte a legtöbbre, mert úgy vélte, tanításai közvetlenül 

alkalmazhatók a mindennapi életben. Platón írásait is be akarta vezetni a tanrendbe, ez 

azonban csak évekkel Arnold halála után valósulhatott meg. Viszonyulása az antik szerzők 

felé egységes, mindig azt tartotta szem előtt, hogy a művek milyen haszonnal járnak 

olvasóiknak, és mennyiben alkalmazhatók a modern viszonyokra. Fenntartotta azt a 

véleményét, mely szerint a fizikai egészségnek és a testi aktivitásnak egyforma elismerést 

kellene kapnia a szellem művelésével, összekapcsolva az areté és a gymnastika 

hagyományait a Rugby-ben és Oxfordban játszott sportokkal.
800

 Newmannek ezzel 

szemben egészen más elképzelései voltak az antik filozófusok oktatásával kapcsolatban. 

Mivel az igazságkeresést kizárólag a nyugalommal és a visszavonulással tudta elképzelni, 

ókori példákat vonultatott fel elmélete igazolására: 
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„Pitagorasz egy ideig barlangban élt […]. Thalész, Iónia csillaga nőtlen volt és elkülönülten élt, elutasította 

még a hercegi meghívásokat is. Platón visszavonult Athénből Akadémosz ligeteibe. Arisztotelész húsz évig 

volt Platón tanítványa. El kell ismerni, hogy az elmélkedés természetes otthona a visszavonultság.”
801

 

 

Arisztotelész Newman számára is fontos volt, bár egészen más okok miatt, mint 

Arnoldnak. Newman nem az ókori mester praktikus alkalmazhatóságát és a modern korra 

vetíthető gondolatait hirdette, hanem azt, amit Arisztotelész géniuszának nevezett:  

 

„oly kíváncsi, oly átható, oly termékeny, oly elemző”.
802

  

 

Newman a Retorika és az Etika értékeire hívta fel a figyelmet, és az oxfordi általános 

műveltségre nevelés eszméje melletti érveléshez használta, melynek középpontjába az 

önmagáért való tudást állította.
803

 Newman és Arnold eltérő véleményen volt abban a 

kérdésben, hogy a Greats tananyagának milyen tulajdonságokat kellene erősítenie a 

diákságban. Newman – ahogy Delaura is nevezi –, a „régebbi Oxford-tradícióhoz” 

ragaszkodott, a kontempláció és az önmagáért való tudás hangsúlyozásával. Az Idea of a 

University című művében Newman azt az ideált jellemezte, melynek kifejlesztésével 

Oxfordban próbálkozott. „Az úriember, a tudós és a filozófus művelt szellemének” a 

kiképzésére törekedett.
804

 Gondosan ügyelt arra, hogy megkülönböztesse az úriember és a 

hős eszméjét. Carlyle-t követve a fizikai vitalitással és aktivitással kapcsolta össze a 

hősiességet. „A hősnek nem kell úriembernek lennie” – írta, „azon egyszerű oknál fogva, 

hogy a két eszme nem ugyanaz”.
805

 Úgy vélte, hogy a hősiesség a természet ajándéka, nem 

tanulható. Ezzel szemben az intellektus tökéletessé csiszolását a felsőoktatás feladatának 

tartotta.
806

 Heather Ellis szerint fontos megjegyezni, hogy bár Newman-nek fontos volt 

úriembere keresztény származása, nem értett egyet Thomas Arnolddal abban, hogy a 

kereszténység az úriemberség egyik „velejáró aspektusa”. Newman számára az úriember 

az intellektuális oktatás ideális terméke. A moralitást kívülálló dologként kezelte, mely 

nem ugyanazon a színtéren sajátítható el.
807

 Arnold számára a férfiasság fogalma a fiúk 

fizikai, mentális és erkölcsi érettségéhez kapcsolódott. A „férfiasság”-hoz legtöbbször a 
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„gyerekesség” és a „kamaszfiúság” (boyshness) fogalmait társította, melyekhez a 

passzivitás, a tunyaság, az önmérséklet hiányát és az erkölcstelenségre való hajlamot 

rendelte.
808

 A 19. század végén, az anglikán egyházon belül kirobbant – protestánsok és 

anglo-katolikusok közötti – konfliktust, protestánsok egy része úgy állította be, mintha a 

vallás maszkulin és feminin ága közti küzdelemről lenne szó,
809

 ezért a mozgalom soha 

nem tudta teljes mértékben elhárítani a támadásokat, R. W. Church-nek még 1891-ben is 

védenie kellett az Oxford Mozgalmat: 

 

„Semmi effeminált és semmi fanatikus nem volt körülötte, ahogy szélsőséges és esztelen sem. Férfias iskola 

volt, […] önmérsékletet gyakorló…”
810

 

 

 Amikor Benjamin Jowett és generációjának „lázadó” tanárai eszközt kerestek saját 

reformjaikhoz, a traktáriánus tutoriális rendszer kész példaként állt előttük. Az 1850-es és 

1860-as egyetemi reform idején Jowett és az egyetem szabad szellemű oktatói igénybe 

vették az immár „Oxford tutorial”-nek nevezett módszert, „a szellemi megvilágosítás”, a 

görög tanulmányok és általánosságban, a hellenizmus újbóli előtérbe állítása érdekében.
811

 

 Oxfordban Benjamin Jowett helyezte előtérbe Platón műveit. Rendkívüli 

személyiségéről és tanári képességeiről ódákat zengtek a tanítványai és a tisztelői. John 

Addington Symonds tutorja is ő volt, s bár Platón-kutatásaik nem azonos elvekre 

alapozódtak, komoly segítséget nyújtottak egymásnak a szakmai vitákban. Jowett hallgatói 

egybehangzóan állították, hogy tanáruk olyan hatást gyakorolt rájuk, mely példátlan volt 

számukra.
812

 Fiatal tanárként, az 1840-es évek végén, az Államról tartott kurzust a 

Balliolban, ahol a korábbi tutorok kizárólag Arisztotelész Etikáját oktatták. Jowett oktatási 

módszereit a diákjai egy idő után már szókratikusnak nevezték. Közvetlen stílusban, 

olykor Platón szavait ismételve, tea mellett beszélgetett hallgatóival, akik úgy érezték, 

hogy Jowett mellett megelevenedik az antikvitás.
813

 De ugyanúgy, ahogy Szókratész, 

Jowett is ellenségeket szerzett magának és a fiatalok megrontójának hírébe keveredett. 

Richard St. John Tyrwhitt egy 1880-as művében például ellenérzését fejezte ki minden 
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olyan tanárral szemben, aki „Szókratésznak képzeli magát.”
814

 Jowett hitte, hogy a 

fiataloknak egy erős erkölcsi alapállás kialakítása érdekében kell Platónt tanulniuk, hogy 

megállják a helyüket a politikában és a közszolgálatban, a hallgatók visszaemlékezései 

alapján azonban kurzusai sokkal többet jelentettek, mint „közszolgák” és „keresztény 

úriemberek” képzését. Symonds revelációként élte meg a platóni dialógusokkal való 

találkozást, Pater pedig egy új esztétikai elmélet alapjait találta meg Platónnál. Ogilvie 

szerint Jowett, esztétikai érzékenység szempontjából „teljesen vak volt”, s bár egész életét 

Platón gondolatainak szentelte, életét és műveit nem hatotta át Platón szépségelmélete, sőt, 

ellensége volt az esztéticizmusnak, mely Pater eszméiben teljesedett ki. 1871-ben és 1875-

ben Jowett két Platón-fordítás kötetet is kiadott, majd a harmadik összeállítását is elkezdte, 

mely végül 1892-ben jelent meg. Jowett művei új korszakot hoztak az oxfordi Platón-

kutatásba.
815

 Az évek során Jowett egyre aggasztóbbnak találta a platóni szövegek 

hallgatókra gyakorolt hatását, ezért megpróbált írni egy esszét a „görög szerelem” - ről, a 

Dialogues of Plato harmadik kiadásába, melyben a férfiak közti szerelem eszméjének 

leírását metaforikusnak akarta nyilvánítani. Egy John Addington Symondstól kapott levél 

térítette el szándékától.
816

 Symonds Dakynsnak is megírta, hogy Jowett tervéből „jó nem 

sülhet ki.” A pederasztia metaforává nyilvánításával kapcsolatban megjegyezte: 

 

„El sem tudom képzelni, hogyan érti.”
817

 

 

W. H. Thompson, egy elismert Cambridge-i tudós, a Trinity College igazgatója 

kétkedésének adott hangot Platónról szóló írásaiban. Úgy gondolta, „az lehetetlen”, hogy 

Platón komolyan gondolta az erkölcsi tökéletesedéshez szükséges erószi vágyat, mint első 

lépcsőfokot.
818

 Jowett osztozott Thompson félelmeiben, mindenáron el akarta kerülni a 

kényesnek tartott részek vizsgálatát. A Phaidrosz előszavában azt írta, hogy mielőtt 
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komoly következtetéseket vonnánk le Platón szavaiból, mindazt, amit a férfiszerelemről 

mond, át kell fordítanunk a nők iránti szerelemre, mert  

 

„ha ma élne, ő maga végezné el az átalakítást. De mivel Platón korában a nők számára valóban lehetetlen 

volt, hogy intellektuálisan társai vagy barátai legyenek egy férfinek, érthető, hogy helyüket Platón, fiúkkal 

helyettesítette, s így a szerelem problémáját a természet sajátosságainak figyelembe vétele nélkül dolgozta 

ki.”
819

 

 

Az 1870-es években kirobbant oxfordi szerelmi botrányok miatt Jowett megijedt, hogy 

Platón-fordításai talán túlzott mértékű toleranciára, sőt, férfiszerelemre buzdítanak, ezért 

átdolgozta a későbbi kiadások előszavait.
820

 1888-ban, mikor a Dialógusok harmadik 

kiadásán dolgozott, Svájcba utazott Symondshoz, hogy a Lakoma fordításáról egyeztessen, 

egyetértésre azonban nem jutottak. Egy 1889-es levelében Symonds úgy összegezte a 

találkozón történteket egy barátjának, hogy a Mester  

 

„kényelmetlenül érzi magát, mert nem biztos [...] az angol nyelvű terjesztés helyességében és meg akarja 

magát győzni, hogy nem lesz káros a fiatalok képzeletére.”
821

  

 

Symondsot viszont éppen azért foglalkoztatta a dolog, mert remélte, hogy Platón nagyon is 

megmozgatja a fiatalok fantáziáját Oxfordban. 1889 februárjában Symonds írt egy hosszú 

levelet Jowettnek, mely később az emlékirataiba is bekerült. Ebben arra figyelmezteti a 

Mestert, hogy egy olyan országban, mely megtagadja a görög szerelmet, nem is lehet 

tankönyvet és szöveggyűjteményt készíteni Platón oktatására, mert Platón írásai a csábítás, 

a csalafintaság lelőhelyei, és olyan vágyakat keltenek, melyek „elidegenítik [az ifjakat] a 
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modern brit társadalom erkölcsi kódexétől.” A dialógusokat Symonds a „világ 

legelektromosabb irodalmának” nevezi, és ragaszkodik hozzá, hogy a görög szerelmet ne 

csak metaforaként, hanem a jelen húsba vágó realitásaként tárgyalják, mert Platón 

Görögországában és a modern olvasók számára is lényeges kérdés.
822

 Az 1892-es 

kiadásban Jowett még vehemensebben fejtette ki ellenérzéseit a bevezetésben, különösen a 

Lakomával és a Phaidrosszal kapcsolatban.  Annak ellenére, hogy F. M. Cornford már az 

1937-es kiadású Timaiosz fordításában, majd az 1941-es Államban, Geoffrey Faber pedig 

1957-es műveiben már felhívta az olvasók figyelmét, hogy Jowett fordítása pontatlan, a 

félreolvasás és félremagyarázás jowetti tradíciója még mindig tart. Lesley Higgins számolt 

be róla, hogy ma, mikor a hallgatók létszámának növekedése és nyelvtudásuk csökkenése 

miatt sokkal fontosabbak lennének a fordítások, előfordul, hogy az egyetemi könyvtárak 

nem szerzik be az újabb fordításokat, hanem csak Jowett, jegyzetek nélküli, változatlan 

utánnyomásban kiadott könyveit használ(tat)ják hallgatóikkal.
823

 

 Higgins szerint, Jowett Platón műveinek de-szexualizálásán fáradozott, Walter 

Pater pedig épp ellenkezőleg, minden korábbinál határozottabban hívta fel az olvasók 

figyelmét arra, hogy milyen különleges szerepet játszott a szépség az athéniak 

társadalmában. Pater Plato and Platonism című írásai előadássorozatnak indultak, 1887 és 

1889 között, Brasenose College-beli hallgatói számára. Egyetemi előadásként is 

elhangzottak 1891-ben és 1892-ben, mikor nagyon sokan hallották,
824

 1893-ban pedig a 

Plato and Platonism című kötetben jelentek meg.
825

 Azzal, hogy Pater Platónt választotta 

könyve tárgyául, megingatta Jowett egyeduralmát a platóni művek magyarázatának 

területén.
826

 Warren a Defence második kötetében Pater könyvének The Genius of Plato 

című fejezetét emeli ki, s abból a részből idéz, melyben Pater azt állítja, hogy Platón  

 

„kezdettől végig, megváltoztathatatlanul egy szerető. Pontosan ezen nyugszik fogékony és gondos szemének, 

és érzékeny fülének a titka. Fiatalságának legfőbb érdeklődése – mélységesen érzékeny fiatalságáé – ahogy 

az igazi tehetség természetében lenni szokott, törvényt és mintát adott a későbbiekre nézve.”
827

 

 

Warren olyannak akarja látni Platón személyiségét, mint amilyen a Defence főhőséé, aki 

szeretettből szeretővé alakult, s ezzel olyan értékes képességekre tett szert, melyek egész 
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életére kihatottak. Pater segíti abban, hogy a maga által idealizált alakot belehelyezze 

Platón figurájába, de ez a korszakban nem volt idegen, hisz Oscar Wilde is azt írta A 

kritikus mint művész-ben: 

 

„Az is meglehet, hogy Plátó. mint a szépség kritikusa fog tovább élni, s ha az ő spekulációinak más nevet 

adunk, egy új filozófiát fogunk bennük találni.”
828

 

 

Pater kiemelte Platón gondolatait az ókori görög kontextusból és egyetemes érvényességet 

tulajdonított neki. Platón-képe egyrészt visszautal az archaikus korra, másrészt viszont 

előremutat a modernség felé. Platón géniusza Walter Pater értelmezésében abban áll, hogy 

az általa bemutatott személyek, vonzalmaikon – barátságaikon és szerelmeiken – keresztül 

hatnak ránk. Paternél a platonizmus valamiféle művészi érzékenység, a platóni etikát 

esztétikába fordítja, szemben Jowettel, akinek a módszere lingvisztikai és történeti 

precizitáson nyugodott. Jowett számára Platón, moralista. Ezek alapján kijelenthetjük, 

hogy a legmeghatározóbb 19. századi oxfordi Platón-értelmezések két fronton zajlottak, 

Jowett irányvonalán, valamint a Pater-féle „radikális intellektualizmus” bűvöletében.
829

 

 

 

c) A kontempláció és az önmagáért való tudás erejében bízva 

 

Angliában, egészen az első világháború végéig a közoktatás és a felsőoktatás is az ókori 

klasszikusokra alapozott struktúrára épült. Minden fontosabb iskola (Oxford, Cambridge) 

és a katonai pálya is csak a görög nyelv és kultúra ismeretében vált elérhetővé. Ebben a 

rendszerben szocializálódott a teljes politikai elit, és az angol egyház minden pozícióban 

lévő tagja.
830

 Éppen ez a hagyományhű szemlélet indította Warrent arra, hogy Angliában 

telepedjen le, és megtalálja azt az életformát, mely az ókori eszmék előtérbe állítása mellett 

a régi oxfordi hagyományokat is tiszteletben tartja.  

 A Defence első kötetében Warren úgy mutatja be ifjú főhősét, mint aki magától 

érzett rá arra az ideára, melyen az általános műveltségre nevelés teóriája nyugszik. A 

szabad emberé, akinek van ráérő ideje, és méltósága elvesztéseként értékelné, ha kizárólag 
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szakmai ismereteket tanulhatna egy jövőbeli karrier érdekében.
831

 Hőse „beleszeretett a 

szépségbe és a fennköltségbe, s barátait is ezen az alapon vizsgálta”. Kidolgozta magának 

saját úriember-koncepcióját. Warren Marc Pattisont idézi, aki az általános műveltségre 

nevelés lényegét abban látja, hogy 

 

 „az intellektus és a személyiség egészséges, szép, önmagában tökéletes, s hogy ennek a tökéletességnek a 

megvalósítása az általános műveltségre nevelés célja; az elme művelése nem ugyanaz, mint az 

információszerzés vagy […] bizonyos vélemények befogadása.”
832

 

 

Ahhoz, hogy megértsük Warren radikális elhatárolódását az Egyesült Államok 

felsőoktatásában tapasztalható korabeli állapotoktól, fel kell tárnunk, hogy milyen 

változások zajlottak le, a klasszikus tradíción alapuló oktatás átalakítása után.  

 Az amerikai felsőoktatási reform elindítását jelző 1862-es The Morrill Land Grant 

Act nyomán – mely elsősorban a mérnöki tudományok fejlődését forszírozta –, a hallgatók 

felszabadultak a kötelezően előírt tantervek alól, melyek 250 éve meghatározták a 

felsőoktatást, s egyre több új, választható tantárgy jelent meg a felsőoktatási intézmények 

kínálatában.
833

 Ez önmagában akár vonzó is lehetett volna a Warrenhez hasonló 

értelmiségiek számára, a „modern” egyetemek térnyerésével azonban a tömegesedés 

mellett, a klasszikus nyelvek háttérbe szorulását is meg kellett élniük. Miután a hallgatók 

számára megadatott a választás lehetősége, egyre kevesebben foglalkoztak a latin, s még 

kevesebben a görög nyelv elsajátításával. 1883-ban a Harvard diákjai számára még 

kötelezőek voltak a klasszikus nyelvek, 1884-ben azonban már nem. Ekkor, 77% 

választotta a latint, 64% pedig a görögöt. 1900-ra már csak a hallgatók egyharmad része 

kérte a latin oktatását, és mindössze 16% a görögöt.
834

 Húsz évvel a polgárháború után, 

egyre erőteljesebb támadások érték a klasszikus tudományokat. Kémikusok – mint pl. 

Josiah Cooke a Harvardról – és iparmágnások, mint Charles Francis Adams, a Union 

Pacific Railroad elnöke és Andrew Carnegie, megkérdőjelezték, hogy az antik világ 

ismeretének bármilyen haszna is lehetne a modern életben.
835

 Mivel az amerikai 

egyetemek léte az iparmágnások adományaitól függött, az intézmények többsége 

változtatott. Az amerikai eseményeket azonban legnagyobb mértékben az angliai 

                                                           
831

 Edward Perry Warren [Arthur Lyon Raile]: A Defence of Uranian Love, Vol.1., 20.o. 
832

 uo.  
833

 Laurence R. Veysey: The Emergence of the American University, 113.o., The University of Chicago 

Press, Chicago and London, 1965 
834

 Caroline Winterer: The Culture of Classicism, Ancient Greece and Rome in American Intellectual Life 

1780-1910, 101.o., The John Hopkins University Press, Baltimore & London, 2002 
835

 i.m.: 103.o. 



192 

 

előzmények irányították. Az amerikai antiklasszicizmust az a tizenkilencedik század végi 

zajos támadássorozat táplálta, ami Angliáben zajlott az 1860-as években, Eton, Harrow és 

Rugby ellen. A Parlament olyan vizsgálatot indított az English Schools Commission-on 

keresztül a patinás intézményekben, melyekkel rá akartak mutatni e régi intézmények 

korszerűtlenségére. Leggyakrabban a természettani tárgyak teljes hiányát, vagy a 

nyelvoktatás területén tapasztalható hiányosságokat kifogásolták a véleményezésekben, 

melyek 1864-ben láttak napvilágot és széles körű vitát indítottak el. A vita hullámai az 

USA-ban is figyelmet keltettek, s a hagyományokat megkérdőjelező elképzelések 

elterjedése párhuzamosan zajlott az óceán mindkét partján. Az antiklasszicisták 

érvelésében mindig ugyanaz a varázsszó ismétlődött: a haszontalanság. A hasznosság és 

tudományosság jelszavai egyre kevesebb teret hagytak a klasszikus hagyományok szerinti 

oktatásnak. A „modern idők” szeleinek megfelelni kívánó vezetők, akik a „valós életre” 

akartak nevelni, nem hagyták, hogy egyetemeik érdemeit bármilyen „ódivatú képzés” 

csorbítsa.
836

 George Santayana éppen ebben az időben harcolt Charles Eliottal, a Harvard 

vezetőjével, aki folyamatosan megkérdőjelezte Platón és Arisztotelész oktatásának 

fontosságát. 1884-ben Eliot fejéből pattant ki a későbbiekben híressé vált kérdés: 

„Huszadik, vagy tizenhetedik századi munkára képezzük ki a fiainkat?”
837

 

Számos egyetemi elnök úgy vélekedett, hogy egy tanult férfinek szorosabb kapcsolatban 

kell lennie az emberi élettel, s nem engedheti meg magának, hogy csak a spirituális és 

esztétikai dolgok iránt érdeklődjön. David Starr Jordan a Stanfordról azt állította, hogy az 

egyetemek képzései szembemennek a valósággal és a gyakorlatiassággal. A New York-i 

Egyetem reformerei amellett érveltek, hogy az egyetemi évek többé nem tekinthetők a 

valós élettől elkülönült időszaknak. Az iskola „ezentúl csak műhely lehet és nem kolostor” 

– mondták.
838   

Ezek a reformerek a „cselekvés” és a „valóság” szem előtt tartására 

buzdítottak. William James „az élet harcos oldaláról” beszélt, ahol „az emberek 

megkeresik a kenyerüket, élnek és meghalnak”. Úgy gondolták, hogy koruk lüktető élete a 

tanuláson és a kultúrán kívül mást is elvár az iskolákból kikerült fiataloktól: „Szilárd és 

gyakorlatias, igazi férfiakra van szükség, akik ismerik a valós élet problémáit és képesek 

megküzdeni velük!” – írta F. W Kelsey 1883-ban. Charles W. Eliot már 1874-ben is a 

„valós élet” (real life) fontosságáról beszélt.
839 
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 A tétlenség, a passzivitás és az élet zajától való elvonulás szigorú kritikáját 

fogalmazza meg Emerson is, Az amerikai tudós című esszéjében, melyre Warrennél is 

találunk hivatkozást a Defence-ben. Emerson a tudós elméjét érintő legfontosabb hatások 

közé sorolja a természetet, és „a Múlt gondolatai”-t. Bár a természet a legtöbb emberre 

hatást gyakorol, a tudós az, akit leginkább megigéz és gondolkodásra serkent. Titkokat 

kutat, majd rendszerez, felismeri a természet rendezettségét, logikáját. „A Múlt 

gondolatai”-nak hatásai többféleképpen is jelentkezhetnek: irodalomban, vagy a 

képzőművészetekben, s legközvetlenebbül a könyveken keresztül, melyek azonban 

veszélyforrásként is értékelhetők. Emerson abban látja a problémát, hogy az ifjak nagy 

része kritika nélkül fogadja el elődei tanításait, s így, „Gondolkodó Ember 

helyett…könyvmoly lesz belőlük.”, pedig „a könyv egyetlen dologra hivatott, hogy 

ösztönzést merítsünk belőle” – írja.
840

 Emerson Amerikai tudósában legfőbb értékként 

jelenik meg „a cselekvő lélek” és a „teremtő hozzáállás”. Elítél mindent, ami tétlenségre 

kényszerít, így az egyetemet, vagy például a képzőművészeti akadémiát is, ha az megreked 

a valamikori géniuszok felmagasztalásánál. A teremtő hozzáállásnak azonban, „nem a 

tekintély diktál”, hanem az önálló vélekedés. Egy nagy író, géniusz szelleme akár, még 

káros is lehet – állítja, hisz a következő generációkat visszafogja az önálló stílus 

megteremtésétől azon félelmük, melyet a nagy írótól való eltávolodás negatív 

következményeinek víziója táplál. A tudós ismertetőjele tehát, a teremtő olvasás, mely 

felismeri és továbbgondolja egy adott szöveg utalásait.
841

  Emerson a tétlenséget 

gyávaságnak nevezi, s így elítélendőnek azt, aki nem veti bele magát az élet zajos 

kavalkádjába, nem meri megtapasztalni az élet nehézségeit és szépségeit. Úgy gondolja, 

hogy van, aki „nyugalma és kényelme megőrzésének érdekében” mond le a cselekvésről, 

de ez számára felfoghatatlan.
842

 Mivel a tudós feladata az emberek nevelése és felvidítása, 

valamint „a látszatok mögött rejlő” igazság feltárása, nem őrizheti meg felfedezéseit és 

tudományát saját használatára. Ebben a gondolatban is benne rejlik a köz javának szem 

előtt tartása, az pedig már egészen konkrét életvezetési tanácsokat jelent, amikor azt írja:  

 

„Nem érdekel a nagyság, a távoli, a romantikus; hogy mi folyik Itáliában vagy Arábiában; hogy milyen a 

görög művészet vagy a provanszál lovagi költészet; én a köznapi dolgok felé fordulok, a megszokottra, a 

póriasra tekintek, azt kutatom. Ismerd meg a mát, s tiéd lesz az ókor és a jövő világa. Mi az, aminek ismerjük 

valódi értelmét? Az ételét a lábosban, a tejét a sajtárban […] – mutasd meg nekem mindezek végső okát; azt, 
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hogy miképpen van észrevétlenül jelen a természet ezen külvárosaiban, szegénynegyedeiben a mindig, 

mindenben ott munkálkodó legfensőbb szellemi ok;”
843

 

Ez a felfogás már minden olyan amerikait vonzott, aki soha nem tudott volna a főiskolák 

vagy egyetemek zárt világához közel kerülni, ordító ellentétben áll azonban Emerson 

korábbi szavaival, mikor a tudós szellemét és teremtő olvasását dicsérte. Az egyik 

legemlékezetesebb támadás a Harvardról kikerült Charles Francis Adams nevéhez fűződik, 

aki 1883-ban „college fetich”-nek nevezte, és elvetette a klasszikus nyelvek oktatását, 

mivel úgy vélte, hogy azok nem szolgálják az utilitarizmus és a tudomány korában 

munkába álló fiatalság érdekeit.
844

  

 A klasszicizmus hívei a kultúra eszméjét állították szembe az Amerikában 

érezhetően teret nyerő materializmussal és indusztrializmussal. A Bachelors of Arts 

fokozatot adó liberal arts college-ok szerepét annál magasabbra értékelték, minél többen 

hitték, hogy a modern tudományokkal szemben, alternatívát jelenthet a műveltségnek az a 

fajtája, mely nem csak egy bizonyos részterületen segít elmélyedni, hanem világlátást, 

szemléletmódot közvetít.
845

  

 A kultúrát védelmező értelmiségiek a „kultúra” fogalma mellett érveléseikben 

gyakran az általános műveltség (general culture), és az általános műveltségre való nevelés 

(liberal education) fontosságára szólítottak fel.
846

 Az általános műveltség védelmezése 

rivális koncepcióként jelentkezett a felsőoktatásban. A kultúra fogalma esztétikai, morális, 

érzelmi és társadalmi konnotációkkal gazdagodott a köztudatban. Irodalmi és művészi 

normákhoz kötődött.
847

 J. J. Lewis, a Madison Egyetem professzora 1878-ban, Culture and 

Limitation című cikkében azt állította,  

„a kulturált ember pozitív, tisztelettudó, viselkedésében és hangjában visszafogott; nem egy gondolkodó gép 

vagy egy intellektuális jégcsap, mint John Stuart Mill.”  

Nagyság és emelkedettség jellemzi minden téren: a megértésben és a tanulásban, valamint 

az érzékenység és művészi érzék terén is.
848

 1892-ben F. A. March, a Lafayette College 

professzora az angol irodalom esztétikára gyakorolt hatásáról szólva úgy nyilatkozott, 

hogy az esztétikai hatásoknak az emberi cselekedetekben kell visszatükröződniük. 
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„Gyönyörű gondolatok elgondolására, gyönyörű szavak kifejezésére, gyönyörű 

cselekedetek elvégzésére” kell ösztönözniük, hogy a hallgatók „gyönyörű 

személyiségekké” váljanak, és ennek megfelelően alakítsák ki környezetüket is.
849

 A tudás 

felhalmozása helyett tehát egy olyan életformát ajánlottak volna a diákoknak, melynek 

egyik fő alkotóeleme a kritikai érzék, a másik pedig a szépen élt élet, mely a kulturáltság 

fokmérőjévé vált. A nagyság, emelkedettség, szellemi nemesség hangsúlyozása miatt 

azonban sokan vonták magukra az arisztokratizmus bélyegét, különösen, mikor 

kinyilvánították, hogy az oktatásnak, intelligens úriemberek előállítására kellene 

irányulnia.
850

 J. J. Lewis megfogalmazása szerint:  

 

„A művelt ember egy „lord”, még ha csak formálisan is. Ő, egy úriember.”
851

  

 

Az ilyen jellegű vélekedés azonban egy bizonyos fajta elidegenedést jelentett az amerikai 

élet éppen uralkodó, mondhatni, iparra épülő rendszerétől.
 
A kultúra általi önmegvalósítás 

radikális hívei elhatárolódtak még azoktól a szimbólumoktól is, melyek összenőttek az 

amerikai üzleti világot jellemző pragmatista szemlélettel. Voltak, akik büszkén hirdették 

magukról, hogy soha bele sem néznek az újságok tőzsdehíreibe. Ugyanúgy, ahogy az 

európai országokban feltűnő századvégi mozgalmak hívei, a pénzarisztokráciával szemben, 

a szellem nemességeként definiálták magukat.
852

 Egyesek még a demokrácia fontosságát is 

megkérdőjelezték azon az alapon, hogy a nemzet boldogulása nem az átlagemberektől 

függ, hanem – ahogy George Trimbull Ladd állította –, azokon az osztályokon, melyeknek 

tagjai szabad idővel és megfelelő társadalmi pozícióval rendelkeznek.
853

 Bostonban és 

New Yorkban azonban érezhetően jelen volt az az elit, mely a „legjobb ember” által 

vezetett demokrácia eszméjét hirdette. Az ő generációjuk még a polgárháború előtti 

időszakban szocializálódott, a hellenizmus és a német típusú oktatás határozta meg az 

iskolás éveiket, majd német egyetemeken szereztek doktori fokozatokat. Közéjük sorolható 

például Charles Eliot Norton is, s még számos, vele egy időben professzori státuszt elnyert 

latin és görög tanár. Angliában ugyanekkor erősödött meg a túlzott iparosodást bírálók 
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hangja. Matthew Arnold társadalomkritikája az 1869-ben megjelent Culture and Anarchy, 

a tengerentúlon is nagy figyelmet keltett.
854

 

 A „viktoriánus humanista hellenizmus” egyik leghíresebb megnyilatkozása 

Matthew Arnold Culture and Anarchy című művének negyedik fejezetében található. Az 

1869-ben publikált műben, a hebraizmussal szembeállított hellenizmusról tett 

megállapítások a következő ötven évre meghatározták a görög erényekről folytatott 

diskurzust. Bár a görögséget dicsőítő művek sorában nem Arnoldé volt az első, mégis, 

olvasók tömegei, az általa felmutatott erények miatt rajongtak az antik kultúráért, és 

szerették volna megőrizni maguknak az általa felvázolt világot, még akkor is, amikor az 

archeológusok és antropológusok már egészen más megközelítésben vizsgálták a görög 

kultúrát.
855

 A Viktoriánus Anglia tudósai számára az ókori görögségről való gondolkodás 

lehetőséget adott arra, hogy megpróbáljanak válaszokat találni saját koruk morális, 

politikai, vallási és filozófiai kérdéseire.  Nagy-Britannia művelt férfijai gyakran érezték, 

hogy szoros kötelék fűzi őket az ókori görögökhöz. J. P. Mahaffy, a Trinity College Dublin 

tanára 1874-ben például azt írta, hogy minden művelt férfi, aki megismerkedik a görögök 

mesterműveivel, látni fogja, „hogy sokkal közelebb állnak hozzánk, mint az antikvitás 

bármely más hagyatéka.” Nem csak az archeológusoknak, vagy az összehasonlító 

nyelvtudományok művelőinek kell velük foglalkozni, mert olyan emberek, akik azonos 

logikával reagálnak a társadalmi és morális problémákra, „modernek, modernebbek, mint 

bármely, hozzánk közelebb eső korszak” fiai.
856

 Oxfordban, olyan liberális reformerek, 

mint Jowett, Arthur Stanley, Mark Pattison és Goldwin Smith Anglia jövőjéért aggódva 

abban bíztak, hogy a görög kultúra ismerete és elsajátítása fogja biztosítani az angol 

nemzet felemelkedését. Matthew Arnold szavaival élve, hitték, hogy a nemzetet az eszmék 

és gondolatok minősége teszi naggyá és nem a vasútvonalak, a gyárak, vagy a lakosság 

száma.
857

 

 Warren számára Oxford hagyományai testesítették meg mindazt, amire érdemes 

felépíteni egy hatékony oktatásfilozófiát. A múlt nagyjait tisztelve még a 19. század végén 

is az elődök szellemét kereste mindenben: 

 

„A bölcsesség értékébe vetett hit miatt jelentett Oxford igazi felüdülést a Harvard után. Elhagysz egy 

társadalmat, ahol a feltételezések szintjén tudsz csak beszélgetni, mert a gyakorlatias ember „a premisszák 
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elfogadásával már esküszik a következtetésekre”, s egy olyan társadalmat találsz, ahol lehetővé válik, hogy 

legyenek önálló elképzeléseid, ne kelljen ésszerűtlennek lenned, ahol […] az erkölcsöt nem a dohányzó 

helyiségek szabványainak kell alárendelni. Először érzed úgy, mintha elérted volna a boldogság völgyét, 

mintha eretnekségeid, kétségeid érdekesek lennének, vakmerőségeid pedig helyesek (még ha valójában 

nyilvánvalóak és jelentéktelenek is).
858

 Aztán felfedezed, hogy más irányelvek is vannak, melyekről 

korábban soha nem hallottál, és rokonszenves szaktekintélyek, akik valójában nem értenek veled egyet. 

Egyes pontokon Newman-re hivatkozol, máskor Lucretiusra vagy Platónra […]. Elmenekültél a harvardi 

konvencióktól […] a gondolkodás uradalmába; de ez egy katolikus domínium volt. A város örömmel látott, 

de jogot gyakorolt fölötted. Eszméid talán helyet találtak maguknak a templomában, de azt a templomot nem 

te építetted.”
859

 

 

Warren megállapításai kommentárt igényelnek. A rajongás hangja mellett megjelenik 

bennük a szabadság igénye, a szabadságé, mely nem lehetett teljes egy katolikus egyházi 

méltóság – Newman – hatása alatt. Vallása miatt Warren sem a katolicizmushoz, sem az 

anglikán valláshoz nem érezhette magát közel. Oktatási elvei miatt tisztelte Newmant, de 

tudta, hogy eszméinek saját templomot kell építenie, mely kizárólag az általa jóváhagyott 

elveket követi. Oktatással, neveléssel kapcsolatos elképzelései nem csak a tudásra, hanem 

az együttélésre, egy valódi közösségre alapozódtak. A társas együttélést 

elengedhetetlennek tartotta a tanuláshoz és a jó élethez. A tanár és a nevelt közt erős 

személyes kapcsolatot tartott szükségesnek, ezért fordult szívesen az ókori filozófusok 

iskoláinak, és az ókori férfikapcsolatoknak a példáihoz.
860

 A lakomában olvashatjuk: 

 

„…aki fiatalságától fogva terhes a lelkében, isteni, és eljut abba a korba, mikor szülni és termékenyíteni 

kíván, […] ha megérinti őt a szép, s együtt van vele, megszüli és világra hozza, amit régóta hordozott 

magában […]; az ilyen emberek sokkal nagyobb közösségben élnek és szilárdabb barátságban, mert szebb és 

halhatatlanabb gyermekeket hoztak közösen a világra.”
861

 

 

 Az ideális karakter „megalkotásához” Warren számára is ihletet adott Pater – a 

korábbiakban már említett – Diaphaneitéje, melyben a szerző a kristályhoz hasonló ideális 

személyiség jegyeit elemezte, felmutatva általa egy új férfiideált.  A vágyott 

személyiséggel rendelkező férfit hősiesség és éleselméjűség jellemezte, valamint erő, 

mellyel képes egyetlen célt követni élete során, figyelmen kívül hagyva mások kritikáját és 
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értetlenségét.
862

 Warren oktatással kapcsolatos terveinek, és barátaival folytatott 

kapcsolatainak is az értetlenség volt az egyik legfőbb megmérgezője. 1890-ben Ned 

rátalált arra a házra, ahol megvalósíthatta régi vágyait. Áprilisban kibérelte 150 font/év 

összegért, majd később tíz évre meghosszabbította a bérletet, végül pedig 1913 

márciusában megvásárolta.
863

 Lewes House olyan volt, amilyenre sokan vágytak a korszak 

irodalmárai közül. Henry James 1897-ben Rye mellett vásárolt egy György-korabeli 

házat.
864

 Hasonlóan kellemes helyet teremtett magának Bernard Berenson az I Tatti 

villában Firenze mellett. Martin Green „esztéta létesítmény”-nek nevezi ezeket a helyeket. 

William Rothenstein, Fothergill művészbarátja azt írja Men and Memories című 

önéletrajzában, hogy Lewes House egy „szerzetesi létesítmény, ahol a nőket nem látták 

szívesen”.
865

 John Fothergill (1876-1957) fontos tanúja Lewes House-nak. A My Three 

Inns-ben írja, hogy ha készítene a baráti kapcsolatrendszeréről egy családfához hasonló 

rajzot, két fő ága lenne. Az egyik Warrenhez, a másik Robert Rosshoz kötődne. A 

Warrenhez kötődő tizenkét évnyi archeológiai tanulmányi időszak s a környezet minden 

későbbi kapcsolatát és érdeklődését meghatározta.
866

 Bár oxfordi, iskolaalapítási terveit fel 

kellett adnia, Warren soha nem mondott le az egyéni nevelésről. Mintha csak megfogadta 

volna Winckelmann szavait a művészi szépérzékre nevelésről, kitartóan magára vette az 

útjába kerülő ígéretes ifjak connoisseur-ré nevelését: 

 

„először is fel kellene ébreszteni szívében és érzésvilágában a meghatódottságot régi és új írók, leginkább 

költők legszebb helyeinek magyarázatával, és előkészíteni mindenfajta szépnek önálló szemléletére, mert ez 

az út vezet a tökéletességre. Egyszersmind hozzá kellene szoktatnunk szemét a művészi szép észrevételéhez: 

ez szűkösen ugyan, de minden országban lehetséges.”
867
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Platón Államában Szókratész azt mondja Glaukónnak, hogy a gondolkodás erénye „valami 

istenibb lényegből való”, a léleknek oly erénye, mely erejét nem veszíti el, csak nem 

biztos, hogy a jó felé irányul,
868

 ezért a nevelés „a megfordításnak a művészete”, 
869

 mely 

nem arra irányul, hogyan lehet a neveltbe „a látást beléoltani”, hanem hogy ami már benne 

van, azt a jó irányába fordítsa. 

 

 

3. A szobrokba és vázarajzokba zárt eszmény birtoklása 

 

3.1. A „távoli, vonzó vízió”
870

 bűvöletében 

 

Warren azon kevesek közé tartozott, akiknek a szépség, valódi szenvedélyt jelent és 

fanatikusan hisznek a lélek szépség általi üdvözülésében. Mikor az Ashmolean 

Múzeumban
871

 bemutatott egy pompás bronz fejet, vagy vázákat, terrakottákat, gemmákat, 

érméket,  

 

„áldozati ajándéknak tekintette őket az imádott istenei számára, abban a reményben, hogy másokat is 

eljuttatnak az imádatnak e különleges fokára”.
872

  

 

Első beszerzései időszakában, a Corpus számára egy kivételes archaikus korból való 

Heraklész szobrot talált, mely a dór hőst „hősies férfiasságában” ábrázolta. Kivételes 

dolognak tartotta, hogy éppen egy olyan figurára bukkant, mely az általa magasztalt ideált 

szimbolizálta, és úgy vélte, hogy a hős soha nem tett nagyobb szolgálatot, mint mikor 

lehetővé tette számára, hogy segítse a Corpust. Ezt az a meggyőződését táplálta, hogy 

maga a Corpus is egy olyan ideált képviselt, melyet – véleménye szerint Heraklész is 

elismert volna.
873

 A szobrászat felértékelésekor maga mögött hagyta Platón szobrászatról 

vallott nézeteit, és azt az elvet követte, mely szerint a szobrászat megőrizte a görög 

eszmének azon teljességét, melyben a mitológiai hagyomány mellett jelen van Platón 
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szépségelmélete, a görög areté esszenciája és a férfibarátságból kinövő égi felemelkedés 

lehetősége. Warrenre is illettek volna Walter Pater Winckelmann-esszéjének szavai:  

 

„Az a távoli világ, amelyben mások tehetetlenül botorkáltak csupán, ő benne új érzékeket ébresztett, amelyek 

útján jobban megismerhette a világot. Érintkezésben áll vele, annyira áthatja őt, hogy egy része lesz saját 

énjének. Mindig mélyebben és mélyebben belehatol ebbe a szellembe és ezzel a letisztult fölfogással újra 

meg újra átdolgozza műveit.”
874

 

 

A 18-19. századi Nagy-Britanniában és az Amerikai Egyesült Államokban a nagy utazások 

és építkezések mellett, Johann Joachim Winckelmann művei formálták legerőteljesebben a 

görögségről kialakult képet. Az angolok az 1760-as években fordították le maguknak, az 

1755-ben kiadott Gondolatok a görög műalkotások utánzásáról a festészetben és a 

szobrászatban, valamint az 1764-es Az ókori művészet története című könyveket.
875

 A 

görögséggel kapcsolatos idillikus szemlélet Winckelmanntól, és az őt népszerűsítő német 

hellenistáktól eredt. Munkáik nyomán a brit tudósok – William Hazlitt, John Henry 

Newman, George Grote, John Stuart Mill, John Addington Symonds és Walter Pater – 

elméleteiben köszön vissza a görögség gyermeki karakterének motívuma.
876

 Rendkívüli 

hatással volt a görög szobrok megítélésére azon véleménye, mely szerint a görög művészet 

testesíti meg az ideális szépséget.
877

 Santayana azt írja a Three Philosophical Poetsben, 

hogy Winckelmann és a filológusok valami ősit hoztak vissza. A tapasztalás iránti 

romantikus szenvedélyt, a régiek elhalványult emlékének felélesztését, „az antikvitás 

báját”: 

 

„Mily méltóságteljes volt minden azokban a heroikus napokban! Milyen nemes, nyugodt és absztrakt! Mily 

tiszta a szobrok vak tekintete, mily szűzies a márvány drapéria fehér redője! Görögország egy távoli, vonzó 

vízió volt, a legromantikusabb dolog az emberiség történetében.”
878

 

 

A szobrok vak tekintetének magyarázatát Santayana jól ismerhette Hegel prezentációjában: 

 

„Ami a szemet illeti, a szobrászat nélkülözi a szem tekintetét. Először belenézünk a másik ember szemébe; a 

tekintet úgy kapcsolja össze az egyik embert a másikkal, mint a kézszorítás; a tekintet a bensőségességnek, az 
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érző szubjektivitásnak az összpontosulása. A tekintet a legnagyobb mértékben lélekkel teli. A szobrászat 

híjával van ennek a lélekkel telítettségnek,”
879

 

 

mivel az eszményi szobrászat csak „a szubsztanciális individualitást fejezi ki”.
880

 Hegel 

Winckelmannak tulajdonította azt a kritériumot, mely megkülönbözteti az eszményit a 

természetestől. Winckelmann mutatott rá, hogy az „utolérhetetlen” görög szobrokból 

tanulhatjuk meg, hogy milyen az eszményi.
881

 Tökéletes kimunkálás esetén 

 

„egy lélekkel áthatott felület illatát érezzük, az egyes érzékek finom meghatározottsággal egymásba 

olvadnak.”
882

 

 

A szobrászat lesz hivatott arra, hogy „megformálja a szellemi egyéniséget” az 

anyagiban:
883

 

 

„magát a szellemiséget, ezt a magáértvaló célszerűséget és önállóságot helyezi bele ama testi alakba, mely 

fogalmilag hozzátartozik a szellemhez és egyéniségéhez, s a kettőt, a testet és a szellemet mint egyazon 

egészet elválaszthatatlanul hozza a szemlélet elé.”
884

 

 

„A szobrászat a klasszikus művészet középpontja” – mondja Hegel.
885

 Esztétikai 

előadásaiban a görög művészet, és különösen a szobrászat műremekeinek elemzésekor, 

Winckelmannra támaszkodott. Walter Pater Winckelmann-esszéjében is felbukkan a hegeli 

egységesség-eszmény: 

 

„a szobrászművészet […] sokkal inkább foglalkozik az emberi testtel, mint minden más művészet és maga is 

a szellemi élet tökéletes médiuma […] Az az átszellemült és lélekkel teljes elem, amely az építő művészetet 

csak futólag érinti, a szobrászatban áthatja az egész anyagot és áthatja a tárgyat a valósággal élőnek 

hatásával.”
886
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„Aki az ókor legjobb műveit nem ismeri, az ne higgye, hogy tudja, mi az igazán szép” – 

írta Winckelmann.
887

 Felhívása a görögök utánzására – az utánozhatatlanság érdekében –, 

több mint egy évszázadon keresztül uralta a művészettel kapcsolatos gondolkodást.
888

 A 

19. századi Harvardon Edward Everett került legerőteljesebben a hatása alá, miután 

hazatért Göttingenből. Úgy vélte, hogy a görög művészet a legautentikusabb öröksége a 

görög nagyságnak, és az amerikaiak többsége számára elérhetőbb, mint a görög nyelv. Az 

ókori görögséget és a német egyetemeket dicsőítő előadások nyomán, igazi hírességgé vált 

Bostonban. Tanítványai közé tartozott Ralph Waldo Emerson is, aki tanárának Harvardra 

gyakorolt hatását Periklész athéni fellépéséhez hasonlította.
889 

Radnóti Sándor 

Winckelmannról szóló könyvében bemutatja, hogy „a klasszika-archeológia és a modern 

művészettörténet megteremtője” hogyan vált klasszikussá és kultikus figurává a 19-20. 

század folyamán, 

 

„a művészettörténet történeti-kritikai diszciplínájának megteremtőjeként […], a neo-klasszicista művészeti 

irányzat programadójaként, az újhumanista képzési és nevelési eszmény kezdeményezőjeként […], a 

különleges német-ógörög szellemi kapcsolat, a német görögségvágy, görögségmánia első 

képviselőjeként…”
890

 

 

Winckelmann, szinte kizárólag az antik görög szobrászatban látta meg „a Művészet 

lényegét”. Az ő elgondolásai nagyban hozzájárultak az antik művek későbbi 

idealizálásához.
891

 Az autopszia
892

 fontosságának hangsúlyozásával ráirányítja a figyelmet 

az érzéki tapasztalat jelentőségére. E tekintetben Pater is az ő utóda. Eszünkbe juthatnak 

Platón szavai, aki a Kratüloszban áradásként definiálta erószt, mely  

 

„kívülről tör az emberbe, és nem a sajátja, hanem a szemén keresztül közelíti meg”.
893

  

 

Winckelmann „alapvető és kiemelkedő fontosságú kulturális gyakorlatnak” tekinti a 

műalkotások saját szemmel történő szemlélését.
894

 Számára fontos, hogy a műalkotásokat 
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méltósággal és tisztelettel nézzük. „Fenséges tartást” ölt magára, mikor a Belvederei 

Apollón elé áll:
895

  

 

„a grácia az egyszerűségben és a lélek nyugalmában hat, […] s a szép testben nagy erővel uralkodik.”
896

 – 

írta Winckelmann, bár hozzátette, hogy a fogalom rendkívül tág.  

 Mintha csak Warren is a winckelmanni gráciát akarta volna tanítványaiba nevelni, 

mely csak „elmélkedés útján fejlődik”, és csak a kiválasztottaknak, hisz születni kell rá. 

Férfiasság-ideáljához hozzátartozott a gondosan kimunkált alak szépségének eszménye, 

mely a görögség atlétikához való viszonyára vezethető vissza. A szabad athéni polgárok 

szokásainak dicsőítésében ott van az elismerés, mely a testi és szellemi nevelésük 

egységének tökéletességére irányul. A görög szobrászat klasszikus korszakában az 

idealizált férfitest a szellemre utalt. Ha Warrennek sikerült volna megvalósítania a görög 

tanulmányokra alapozott iskoláját, kulcsszerepet kaptak volna a képzésben a szobrok, 

melyeknek az esztétikai nevelésben betöltött szerepére az amerikai szobrász, William 

Ordway Partridge is felhívta a figyelmet, Manhood in Art című tanulmányában: 

 

„Helyezz az iskola köré gyönyörű szobrokat, hogy a gyerekek megtanulhassák tisztelni és gondozni a 

testüket, mint a halhatatlan lélek valódi templomát. Ezt a vallást nem fogják elhagyni […] A görög szobrok 

látványa miatt többet kívánnak majd tudni a görögök életéről, ezáltal pedig nem mulaszthatják el a 

mértékletesség leckéjét, mely egész későbbi létüket megszenteli.”
897

 

 

 Edward Perry Warren és Winckelmann görögséghez való viszonyának egyik 

legmeghatározóbb és legproblematikusabb pontja az azonosulásvágy, mely a görög 

eszméhez, a Phaidrosz és a Lakoma világához láncolta őket. Radnóti a híres történelmi 

személyiségekkel és a képzelet alakjaival való azonosulás módozatait vizsgálva az erős 

azonosulási vágy egyik lehetséges okaként azt a felismerést jelölte meg, mely szerint a 

múlt világa visszahozhatatlan.  A „modern kulturális beállítottság” részének nevezi azt a 

fajta „történelmi múlttal való tudatos identifikációt”, mely tudja, hogy a múlt 

visszafordíthatatlanul elmúlt, mégis azonosulni akar vele, s ezért megalkotja „a múlt 
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utópisztikus mítoszát.” Radnóti múzeuminak nevezi a kultúra új fogalmát.
898

 A brit és 

amerikai esztéticisták
899

 által teremtett görög múlt valóban utópisztikus, de a 19-20. század 

fordulójáig az objektivitás igényével fellépő elméleteket nem is találunk. A tizenkilencedik 

századi angol kritika – leghatékonyabban Matthew Arnold –, a Kr.e. 6-4. századra 

koncentrált, mind a szobrokat, mind az irodalmat illetően. Az athéni élet számukra 

morálisan elfogadhatatlan jellegzetességeit ignorálták, és figyelmen kívül hagyták a 

korábbi görög civilizáció történetét is, kivéve, a Homérosszal kapcsolatos utalásokat. Csak 

a tizenkilencedik század legvégére változott meg a helyzet, mikor az archeológusok 

felfedezései, majd az antropológusok kutatásai nyomán elkezdett kialakulni egy olyan 

hellenizmus-szemlélet, mely az időtlen értékek alapján gondolkodott az ókori görögségről, 

s már nem tartotta elfogadhatónak sem az arnoldi „kellemesség és ragyogás”,
 900

 sem a 

winckelmanni „nemes egyszerűség és csendes nagyság” eszméjét.
901

 

 

 

3.2. Connoisseur
902

 és gyűjtő 

 

Ha elfogadjuk, hogy a művészetvallás temploma a múzeum,
903

 akkor kijelenthetjük, hogy 

Ned töltötte meg vallással Boston új templomait. Charles Eliot Norton 

felbecsülhetetlennek tartotta Warren tevékenységét: 

 

 „Nincs, és soha nem is volt még egy ilyen képességekkel, akarattal és körülményekkel rendelkező gyűjtő, 

sem Amerikában, sem Európában. Ha Mr. Warren élete megrövidülne, a múzeum teljesen magára maradna 

és a múzeumba vetett remény vele együtt halna meg.”
904

 

 

1925-ben Beazley azt írta, hogy a bostoni Museum of Fine Arts antik gyűjteményének 134 

szobrából 108, Warren segítsége révén került a múzeumhoz, s ezek közül is 96, 1894 és 

1905 között. Mikor Warren – John Marshallal – 1895-ben az Egyesült Államokba utazott, 
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meghívást kaptak Charles Eliot Nortontól, és a nyaralójában szálltak meg. Warren 

barátságot kötött Nortonnal, közös munkájukról pedig büszkén nyilatkoztak: 

 

„A lehető legfontosabb munkát végezzük, a szem gyönyörködtetéséért és a lélek nyugalmáért; a hiány 

szakadékát töltjük be, mely ezen az új kontinensen tátong.”
905

 

 

Warren és Marshall 1892 májusában kezdte meg a nagybani vásárlást Párizsban, ahol 

görög vázákat vettek. Marshall Párizsból Itáliába utazott, hogy megnézze Tyskiewicz gróf 

vázákból, üvegekből, gemmákból és kis bronzokból álló kollekcióját. 1894-ben 

kialakítottak egy állandó kis bázist Rómában. Warren 40.000 dollárt költött évente. Sokat 

viaskodott a bátyjával, Sammel – a családi vagyon kezelőjével –, aki nem hitt az antik 

művekkel való kereskedésben.
906

 A gemmák és kámeák gyűjtése kizárólag a vásárlók 

igényei miatt került be Warrenék profiljába, bár Pater szerint 

 

„szükségünk van […] a kisebb művészetek világára, mint kiegészítő háttérre a magasabb és komolyabb 

görög szobrászat számára;”
907

 

 

 Az Amerikai Egyesült Államokban az ipar fejlődésének köszönhetően 

felhalmozódott vagyonok hamarosan az európaiakkal konkuráló múzeumokat teremtettek. 

A műgyűjtés megítélésében bekövetkező változást jól példázza James Jackson Jarves 

esete, akinek kora-középkori itáliai festményekből álló kollekciója nem tudta felkelteni 

kortársai érdeklődését az 1860-as években, a századfordulóra viszont már több gyűjtemény 

is büszkélkedhetett középkori anyaggal, s nem csak a bostoni, a chicagói és a washingtoni 

szépművészeti múzeumok, hanem a magángyűjtők kollekciói is, melyek a korábbiakban 

nem látott tempóban gyarapodtak. Charles Langdon Freer, Denman Ross és William 

Sturgis Bigelow japán metszeteket és porcelánokat, Isabella Stewart Gardner középkori 

műtárgyakat gyűjtött, J. P. Morgan ekkor alapozta meg hatalmas műgyűjteményét, 

melynek kialakulását a középkori és az egyiptomi művészet iránti rajongása befolyásolta. 

Gyűjteményeik összeállításához olyan szakemberekhez fordultak, mint Charles Eliot 

Norton, Bernard Berenson, Edward Sylvester Morse, Ernest Fenollosa, Roger Fry, vagy 

Warren.
908

 Az 1875 és 1900 közti időszakot az amerikai történészek „the marvellous 
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quarter”-nek
909

 nevezik. Ezalatt a huszonöt év alatt az USA lakossága megduplázódott, az 

államadósság pedig a felére csökkent. Ez a nagy amerikai műtárgybeszerzések időszaka. A 

new yorki Metropolitan Museum of Art és a Boston Museum of Fine Arts ekkor szerezték 

be a régi mesterek festményeit, a görög szobrokat, a kínai vázákat és az egyiptomi 

múmiákat. Bár e múzeumok távol voltak a meghatározó műkereskedelmi központoktól, 

ügynökeik által mégis jelen voltak Európában. Warren és Marshall a lehető legjobbkor 

kapcsolódtak be a professzionális műkereskedelem vérkeringésébe.
910

 A 19-20. század 

fordulóján az antik műalkotások adás-vétele egybefonódott az archeológiai felfedezések 

történetével.
911

 A tizenkilencedik század végi ókorkutatásban az archeológia elkezdte 

kiszorítani a topográfiát. Az archeológia új irányait leginkább képviselő kutató, C. T. 

Newton rendszeresen részt vett az epheszoszi és rhodoszi ásatások munkálataiban és 1861 

után számos tanulmányban ismertette a legújabb felfedezéseket. 1879-ben megalakult 

Athénban a The British School of Archaeology, Oxfordban pedig – Jowett ellenkezése 

ellenére – 1885-ben új tanszéket alapítottak az archeológiai kutatások elősegítésére.
912

  

 Az Egyesült Államokban az 1870-es évek végén Norton vállalta magára az 

archeológiai kutatások előmozdítását. 1878-ban megkérte a görög kormányt, hogy 

engedélyezzék néhány harvardi diák számára az ásatásokat Delphiben. Kérését 

elutasították, de nem zárták ki a későbbi és más területre vonatkozó tárgyalások 

lehetőségét. Norton pénzt és támogatókat gyűjtött, mellé álltak a múzeumok és a Harvard 

számos intézete. 1879. május 10-én Boston üzleti negyedében jöttek össze az érdeklődők, 

hogy megalapítsák a társaságot. Norton választotta az Archeological Institute of America 

(AIA) elnevezést. Norton arról beszélt, hogy a fő cél az antikvitásra irányuló érdeklődés 

felkeltése és olyan hozzáértő személyek támogatása, akik kutatásokat vezetnének 

Görögországban és Egyiptomban. Az új szervezet támogató és vezető szerepet vállalt az 

archeológiai tanulmányok és kutatások területén.
913

 A szervezet elnöki posztját 1879 és 

1900 között Norton töltötte be.
914

 Az alelnök Martin Brimmer volt, Norton barátja és a 

Boston Museum of Fine Arts igazgatója. Több mint száz rajongó támogatta anyagilag a 

szervezetet, köztük professzorok, és tudósok, mint pl. Ralph Waldo Emerson.
915

 1881-ben 

az AIA megalapította az American School of Classical Studies-t Athénban (ASCSA), mely 
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már tizenkét amerikai egyetem közös támogatását élvezte.
916

 1882 őszén William Watson 

Goodwin, Norton harvardi kollégája Athénba érkezett, hogy felszerelje az „amerikai 

iskolát”.
917

 Norton Charles Waldsteint választotta ki az athéni amerikai intézet élére.
918

 Az 

Egyesült Államok szerette volna behozni a lemaradását, hisz a németek már 1829-ben 

archeológiai intézetet alapítottak Rómában, 1874-ben pedig Athénban.
919

 Mivel a 19. 

század végén még újdonságnak számított az egyetemi tanszékek specializációja, s az 

amatőr kutatások legalább olyan jelentőséggel bírtak, mint a pár évvel későbbi, 

professzionális szervezetek, kijelenthető, hogy az amerikai esztétikai gondolkodás 

alakulása szempontjából, nem hagyható figyelmen kívül azoknak a harvardi tudósoknak és 

független filozófusoknak, művészeknek a tevékenysége, akik a filozófiai tanulmányaikra 

alapozva, a művészet- és kultúratudományok, valamint az archeológiai vizsgálódások felé 

fordulva gyarapították az antik világgal kapcsolatos ismereteket.  

 Warren a szeretett és a szerető egymás iránti rajongásában a „férfias” ideál és a 

filozófiai szenvedély megtestesülését látta,920 az ókori kincsek gyűjtésével pedig 

kézzelfogható bizonyítékait adta egy valóságosan létező múltnak. Az 1890-es évek elején 

édesanyjának írt leveleiben kifejti, hogy miért lenne fontos a vázák gyűjtése: 

 

„…archeológiai és történeti szempontból is megfigyelhetők különbségek. Néhány váza olyan kérdésekre 

világít rá, melyekkel kapcsolatban nem, vagy csak hiányos írásos forrásokkal rendelkezünk. Jelentős korban 

és helyeken készültek, melyekről tudni szeretnék. Az irodalmi beszámolók késeiek és megbízhatatlanok […] 

A váza bizonyítékot kínál.”
921

 

 

A vázák témájával és értékével kapcsolatban írja: 

 

„Vannak, amelyek illusztrációként szolgálnak Platónhoz és az Aranykorhoz. Vannak, amelyek a hanyatlást 

mutatják, vagy a többitől eltérő szempont szerint utalnak az életre. Egyesek magyarázatul szolgálnak a 

tragédiákhoz, mások a komikus versekhez.”
922

  

 

Warren szerint bizonyos példányok nem csak a régi szokásokról, az öltözködésről, 

történelmi eseményekről, vallásos eszmékről, mítoszokról vagy az ízlés változásairól és a 
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művészi kiválóságról adnak tanúbizonyságot, hanem néha olyan dolgokat is fel lehet rajtuk 

fedezni, melyet egyetlen történész sem említ, pedig olykor ezek szolgálnak a legfontosabb 

bizonyítékául egy teljes korszaknak.
923

 

 Bármilyen sokat jelentettek is Warren számára a legújabb kutatási eredmények, el 

kell fogadnunk, hogy nem archeológus volt, hanem inkább connoisseur. Leveleiben 

többször is kitért a connoiseur-ség és az archeológusság különbségeire, például akkor is, 

mikor vitája támadt az új Cleveland Art Museum igazgatójával, aki a klasszikus korból 

származó antik műkincsek vásárlásával bízta meg Warrent. A konfliktus abból adódott, 

hogy Ned, egyik tanítványával, Harold Woodbury Parsons-szal akarta elvégeztetni a 

munkát. Az igazgatóban kétségeket ébresztett Parsons fiatalsága és feltételezett 

tapasztalatlansága, s ennek hangot is adott. Warren válaszlevelében kifejtette: 

 

„A gyűjtő connoisseur, és nem archeológus. Időnként szüksége van archeológusra is…, ahogy 

érmeszakértőre is, de az esetek többségében képes önállóan dönteni. Területe a hitelesség, a szépség és a 

piaci érték. Alkalmasságát az óvatossága és az ügyessége, a gyors szeme és az emberekkel szembeni 

bánásmódja határozza meg. Tíz ezer frank is elveszhet egy archeológus lassúságán, aki még az embereket 

sem tudja megítélni.”
924

 

 

Warren úgy vélte, hogy belőle sem lett volna gyűjtő, ha „múzeumi tesztek”-nek vetették 

volna alá, mikor indult.
925

  

 Bár Warrennel kapcsolatban minden életrajzírója – Martin Green, Burdett és 

Goddard, valamint David Sox is – a connoisseur-séget emeli ki, kutató magatartásának 

minden vonása nem illeszkedik a connoisseur fogalmának a kereteibe. Jonathan 

Richardson szerint: 

 

„A connoisseurnek azzal az elfogulatlan indifferenciával kell vizsgálnia [a régiek vagy az itáliaiak] műveit, 

mintha sohasem hallott volna ezekről az emberekről.”
926

 

 

1710-ben úgy fogalmazott, hogy a connoisseur 
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„kritikai művészetének feladata a különböző mesterek kezének megismerése, a másolatok 

megkülönböztetése az eredetitől, s mindenekfölött a mű jó minőségének [goodness] meghatározása a 

nyereség [advantage] – a tanítás és az elme nemesítése – valamint az élvezet [pleasure] szempontjából.”
927

  

 

A connoisseur számára a szépség a vezérlő csillag, tehát nem kellene a múlt tárgyi 

emlékeivel, mint bizonyítékokkal foglalkoznia, mely fealadat a hagyomány szerint inkább 

az eruditushoz kapcsolódik. Radnóti Sándor Winckelmann-kötetében részletekbe menően 

kibontotta a két hagyományra vonatkozó elméleteket, majd megállapította, hogy a 

connoisseur és az eruditus típusának egyesítését Winckelmann végezte el.
928

 Warren ebben 

is a winckelmanni örökség folytatója, s talán legsikeresebb alkalmazója a 19. századi 

amerikaiak közül. A connoisseur és az archeológus „szeme” közti különbségre Walter 

Pater is rátapintott, mikor a görög szobrokról szólva megjegyezte: 

„bár e szobrok a legelvontabbak és a leginkább intellectualizáltak minden érzéki tárgy közt, mégis érzékiek 

és anyagiak, mert elsősorban nem a tisztán ráelmélő tehetséghez szólnak, hanem a szemhez; […] Mellőzni 

tehát e dolgok tisztán érzéki oldalát – ez nem csak annyi, mint egy finom gyönyörűséget nélkülözni, hanem: 

teljesen félreérteni azt a közeget, melyben a görög művészetnek legintellectualisabb teremtményei, például az 

aeginai vagy az Elgin-féle márványszobrok, tényleg keletkeztek;”
929

 

 

 

3.3 A philokalosz
930

 és a testiség  

 

Whitney Davis szerint a 19. században az esztétikai idealizmus és az erotikus historicizmus 

összefonódásából egy újfajta szépségeszmény született.
931

 Homoerotic Art Collection from 

1750 to 1920 című tanulmányában Lord Ronald Sutherland Gower
932

, Jacques 

d’Adelswaerd Fersen
933

, Elisar von Kupffer
934

, Paul Brandt
935

 és Edward Perry Warren 

műgyűjteményeit vizsgálva úgy látta, hogy a tulajdonosok homoerotikus vonzalma olyan 

                                                           
927

 David Carrier, In Praise of Connoisseurship című cikkére alapozva állítja Radnóti Sándor, In.: uő.: i.m.: 

100.o.  
928

 v.ö.: Radnóti Sándor: i.m.: 102.o.  
929

 Walter Pater: Görög Tanulmányok, 196.o. 
930

 „szépet szerető” – „Amelyik ember a legtöbbet látott a létezők világából, abból „bölcsességszerető 

[philoszophosz] vagy szépet szerető [philokalosz], vagy múzsai [muszikosz] és szerelmes természetű 

[erótikosz] férfiú válik” (248d)” – Kommentár Platón Phaidroszához, In.: Platón: Phaidrosz, Platón összes 

művei kommentárokkal, ford.: Kövendi Dénes, Atlantisz, Budapest, 2005 
931

 John Potvin: i.m.: 83.o. 
932

 1845-1916 
933

 1879-1923 
934

 1872-1942 
935

 1875-1929 



210 

 

egységes gyűjteményeket – titkos múzeumokat – eredményezett, melyek a formális 

esztétika és a hivatalos művészettörténet előtt titkosságuk miatt rejtve maradtak, a kortárs 

vizsgálódások hatására azonban új fejezetet nyitnak mind az esztétikában, mind a művészet 

történetében az általuk képviselt homoszexuális ideál felmutatásával. Gower, szobrászként 

is olyan műveket alkotott, mely a beavatottak számára homoszexuális kódokat hordozott, 

Warren viszont teljesen elhatárolódott a kortárs művészettől. Davis róla közli a 

legkevesebb információt és nem jelzi az uranista szerelem fogalmának a jelentőségét az 

életműben.
936

  

 Bár Platón elítéli azt a szerelmest, aki a lelki élvezet helyett inkább a testi élvezet 

alapján választ kedvest, az abszolút szépség visszatükröződéseit csak olyan földi 

gyönyörűségeken lehet felidézni a visszaemlékezés által, melyek csodálatot váltanak ki az 

emberekből. Ez a gondolat hívta életre az ún. „boy-worship”-et, (fiú-imádat) melynek 

Oxfordban számos amerikai hódolója is akadt. Warren is itt talált rá arra, amit a Harvardon 

keresett – többek közt a fiatal férfiak egymás iránti nagyrabecsülését, egymás szépségének 

nyílt dicséretét, például versek által. Visszatekintve jól látható, hogy a hallgatók nem ritkán 

„gyönyörű teremtmény”-nek
937

 nevezték egymást.
938

 1880-ban, Charles Edward 

Hutchinson – név nélkül – jelentette meg Oxfordban Boy-Worship című pamfletjét, 

melyben az arcoktól és alakoktól elbűvölt fiúkról ír, akik a krikett- és futballpályán lelik 

meg csodálatuk tárgyait.
939

 Linda C. Dowling William Johnson’s Ionica (1858) című 

kötetének a megjelenésétől datálja a „boy-worship” elterjedését,
940

 mely azonban még 

Santayana oxfordi látogatása alkalmával is virult. A szokás Santayanát is magával ragadta, 

erről több feljegyzés is árulkodik: 

 

„Kedvelem azokat a férfiakat, akik tisztában vannak az értékeikkel, ahogy azokat is, akik tudatában vannak 

szépségüknek; a tündöklő ragyogás mindkettőt jellemzi…Semmi sem  felvillanyozóbb, mint egy magabiztos 

férfi, aki vezetéshez való isteni joga tudatában lép elő;”
941

 

 

A Defence második kötetének végén található megjegyzések alapján kimondhatjuk,
942

 

hogy a Zeuszhoz hasonló „filozofikus és uralkodói természetű” ifjak, kiknek lelkében a 

legfőbb istenség jellegzetességei is jelen vannak, egy szerető kezében istenszoborrá 
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formálódhatnak. A zeuszi ifjak tehát, istenszoborként csodálhatók.  Warran gyakran 

fogalmaz meg dicséretet műveiben egy-egy fiú vagy férfi láttán annak szoborszerűsége 

miatt. Martin Green szerint a gyűjtő munkájának erotikus bájt kölcsönöz a kivételes 

szobrok birtoklása és rendszerezése, mivel szívesen hasonlítja őket élő alakokhoz.
943

  

 Winckelmann férfiszépséget ünneplő tanulmányai óta a görög művészet akthoz 

való viszonya új értelmezést kapott. Az Értekezés a művészi szépérzék képességéről és 

oktatásáról című írása szerint: 

 

„…akik csupán a női nem szépségeire szemesek, és a mi nemünk szépségeire kevéssé vagy egyáltalán nem 

indulnak meg, a művészi szép érzését nem egykönnyen, nem honosok módjára, nem általában és nem elég 

élénken birtokolják. Ezek a görögök művészetét hiányosan érzékelik majd, merthogy ennek legnagyobb 

szépségei jobbára a mi nemünket, nem a másikat illetik.”
944

  

 

Számára a szoborba álmodott férfialak vágyat ébreszt, ugyanúgy, ahogy Warren számára is 

a Nápolyi Múzeum aktjai, s minden olyan akt, mely kellemes asszociációkat kelt. Pater azt 

állította a szobrászatról, hogy az „áthatja az egész anyagot és áthatja a tárgyat a valósággal 

élőnek hatásával.”
945

 Radnóti Sándor szerint      

 

„a saját szemmel látás egyben azt is jelenti, hogy a néző bevonódik egy régi világ aurájába, s a múltat a 

recepcióban, jelenvalónak tekintheti.”
946

 

 

A Symondshoz, Paterhez, Warrenhez, Santayanához, Day-hez hasonló néző egy másfajta 

aurát is felfedez – azt, amire Symonds célzott Edmund Gossénak írt levelében, ahol 

aurának nevezte azt a műalkotást körüllengő valamit, „melynek meghatározása nehéz és 

veszélyes”. A festményeken észrevehető homoerotika nyomára utalt, mely nem látható 

minden néző számára.947 Heinz Norbert Jock szerint 

 

 „A műalkotásra irányuló vagy műalkotást teremtő homoerotikus tekintet erotizálja a férfitestet, egyúttal több 

szempontból rá is mutat ennek a problematikusságára: hol elleplezi, hol idealizálja, hol érinthetetlennek 

tünteti fel a férfitestet, olykor pedig provokál.”
948
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 Winckelmann elemzéseinek egyik legfeltűnőbb jellegzetessége a szerzőt magával 

ragadó szenvedély, a gyönyörködés: 

 

„A művészetről való beszéd új, elragadtatott, erotizált, vallásos régiókba emelkedő, az új bensőséget kifejező 

nyelve születik meg. Az azonosulás csakis a pillantás, a tekintet révén érhető el, ezért az odaadás 

emfázisához egy bizonyos redukció, önfeledtség tartozik – és éppen ez teremti meg az esztétikai szemléletet. 

Kiindulópontja az esztétikai elragadtatás, amelyet a leírás közvetíteni kíván. Az elragadtatás himnikus hangra 

készteti.”
949

 

 

Winckelmann a Gondolatok a görög műalkotások utánzásáról a festészetben és a 

szobrászatban című művében a gyönyörködtetést és a tanítást jelöli meg a művészet kettős 

céljaként.
950

  Radnóti szerint Winckelmann a művészet funkcióját „az emberi, antropomorf 

szépség örök teremtésében és szemléletében ismerte fel.”
951

 Pater az „esztétikai ösztön”-t 

emeli ki a német tudós jelleméből, mely megóvta a középszerűségtől.
952

  

 Az esztétikai érzék vizsgálata Warren esetében is messzire mutat. Első esztétikai 

élményeit a szülői otthonban élte meg, édesanyja jó ízléssel válogatta össze a különböző 

korokból származó festményeket és egyéb műkincseket. Az ifjú Ned mindenben az 

esztétikumot kereste, lakásuk csinosításától a műtárgyakon át, a gyertyák színétől a 

gyertyatartókig, mindent gondosan átgondolt és elrendezett.
953

 Mikor gyermekként 

megpillantotta a Nápolyi Múzeum antik gyűjteményének isteneket ábrázoló szobrait, 

megborzongott és földöntúli boldogság fogta el:  

 

„A szobrok iránti érdeklődésem nem volt teljes mértékben művészi. Főleg az aktok foglalkoztattak – férfi 

vagy női; a férfi ugyanúgy, ahogy a női.”
954

 

 

„A szobrászat az embernek első gondtalan, szinte gyermeki önismerete, saját énjének 

fölfedezése;” – írta Pater.
955

 Warren fényképeket és egy kis ezüst Milói Vénusz másolatot 

hordott a zsebében. Sokat jelentettek számára az anyjától származó fotók is, melyek az 

európai utazásokon készültek.
956

 Pár évvel később, Platónt olvasva, a szobrok tökéletes 
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formáit az isteni, „a nemesebb” megnyilvánulásának tulajdonította, rajongását pedig 

összekapcsolta a platóni tökéletesre törekvés ideológiájával. A nemes, kitűnő eszmével, a 

legkiválóbb erénnyel való azonosulás vágya hajtotta, mely idővel előhívta a kiválóság 

emlékeinek megőrzésére irányuló szándékot. A görög szerelem szenvedélye irányította a 

figyelmét a görög vázarajzok felé, majd a gyűjtés is a szenvedélyévé vált, ugyanúgy, ahogy 

főhősének, a Pausanian Tale-ben: 

 

„Görög vázákkal és archeológiával kellene foglalkoznod – mondta. Én átadtam magam az érdeklődésemnek, 

mely szenvedéllyé fejlődött.”
957

 

 

Warren és John Marshall görög torzókat korszakolt aszerint, hogy a férfialak milyen külső 

jellegzetességekkel bír. Martin Green szerint ebben az esetben 

 

„A connoisseur intellektuális tevékenysége összetalálkozott a homoszexuális voyeurisztikus tetszésével. Az 

elme legitimálta a képzelet betolakodását a test tiltott, titkos helyeire.” 
958

  

 

Warren lelki rokonának érezhette Winckelmannt, akit Pater közvetlen kapcsolatba állított 

Platónnal: 

 

„…Plátó és Winckelmann között a szellemi rokonság tisztán görög, a keresztény világfölfogástól idegen és 

kifejezi ezt a fölfogást ama csodás ifjak csoportja a Lysisben, akiket még nem érintett a lelki élet betegsége, 

akiknek végső célja a szép emberi test és az örökké változó és nemesedő igazi emberi méltóság.”
959

  

 

Walter Pater, esztétikájának egyik fő gondolatát – a rajongás, lelkesedés, gyönyörködés 

mindenek fölé állítását – szövi bele a német tudósról szóló esszéjébe, melyben úgy állítja 

elénk, mint aki a Phaidrosz által sugallt eszmékből táplálkozott: 

„Lelkesedés, ez volt a Phaedrus legszélesebb, platonikus értelmezésében a titka annak, hogy Winckelmann a 

hellén világot úgy megértette. Ez a lelkesedés oly szorosan összefügg a testi temperamentummal, hogy a 

tisztán lelki izgalmakat is a folyton megújhodó fizikai erőfeszítéssel fokozni tudja. Hogy Winckelmann 

hajlama, a hellénizmus felé való vonzódása nem tisztán intellektuális volt, hanem hogy ebben kedélyének 

finomabb árnyalatait is észlelhetjük, az abból is kiviláglik, hogy lángoló romantikus barátságot tartott 

fiatalemberekkel. „Ismertem, így írja maga, sok ifjút, aki szebb volt Guido arkangyalánál.” Ez a baráti 
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viszony az emberiség legragyogóbb fiatalságának a virágával hozta érintkezésbe és mert képzelete világát 

betöltötte e virágok illata, mind mélyebbre hatol fogékonysága a görög plasztika szellemébe.”
960

 

 

Winckelmann és Warren múlthoz húzó azonosulásvágyának – mely a platóni eszméken 

nyugodott – közös eleme az antik barátság. Radnóti Sándor, Winckelmann esetében 

„vezérlő életeszme”-ként tünteti fel a barátságot. Ebből is látható, hogy milyen szoros 

szálak fűzték Warrent a winckelmanni örökséghez. Közös elődjüknek egyértelműen 

Shaftesbury tekinthető, 

 

„akinek Kantra, Winckelmannra és Lessingre, illetve a következő nemzedékre – Herderre, Goethére, 

Schillerre – gyakorolt hatása…messze meghaladta honi befolyását.”
961

 

 

Mario Praz azt állította On Neoklassicism című művében, hogy 

 

„Winckelmann esztétikai eszményének rögzített, statikus jellege lényegében abban áll, hogy a művészet 

fogalmaiba transzponál egy olyan erotikus szubsztrátumot – a magáét –, amely hatalmas mennyiségű energiát 

fordít a szeretett tárgy hallucinatorikus bálványozására.”
962

 

 

Az uranisták görög szobrok iránti rajongásának legfontosabb eleme, hogy a görög szobrok 

eszméket fejeznek ki. A szobor csodálatában tehát megélhetik az eszme ünneplését. A 

rajongás ugyanebben a formában más korszakok alkotásaival kapcsolatban már nem 

valósulhatott meg. Kenneth Clark aktról szóló, világhírűvé vált könyvének véleménye 

szerint az akt mindenképpen befolyásolja az ún. „tiszta formáról” alkotott ítéletünket, mi 

több, az ösztönök előtérbe tolakodnak, „és ezzel veszélyeztethetik azoknak a reakcióknak 

az egységét, amelyekből a műalkotás a maga független életét nyeri.”
963

 Kihangsúlyozza, 

hogy az emberi test számtalan asszociációt kelt, melyek egy művészeti alkotáson keresztül 

is hatást tudnak gyakorolni a szemlélőre: 
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„Az emberi test mi magunk vagyunk, és mindazokra a dolgokra emlékeztet minket, amelyeket magunkkal 

szeretnénk tenni;”
964

 

 

Clark azt állította a görög szobrászattal kapcsolatban, hogy az emberi testben való 

szenvedélyes gyönyörködés volt az egyik fő mozgatórugója, melyhez kifinomult 

érzékiségnek kellett társulnia.
965

 Az akt. Tanulmány az eszményi formáról című mű a 

férfiakton keresztül mutatta be, hogy hogyan vált alkalmassá a férfitest a történelem 

folyamán – kontemplatív módon –, eszmék megjelenítésére. Clark szerint, ha az aktfigurák 

már nem képesek eszméket tükrözni, elértéktelenednek, még ha tökéletes testeket 

ábrázolnak is.
966

 Összegzése alapján az akt, mint művészeti forma felfedezése a 

görögségben idealizmussal „és a mérhető arányokba vetett hittel fonódik össze”, de emellé 

még nélkülözhetetlen volt az a meggyőződésük, hogy a szép test maga az egészség, mely 

figyelmet és büszkeséget érdemel:
967

 

 

„A görögök testkultuszát […] csak filozófiájukkal összefüggésben lehet megérteni. Ez mindenekelőtt az 

emberi teljességről való felfogásukat fejezi ki.” 

Náluk a szellem és a test egy, „absztrakt eszméknek érzéki, tapintható és legtöbbnyire emberi formát tudnak 

adni.”
968

 

 

Santayana a Reason in Art-ban fejtette ki a szobrokkal kapcsolatos elveit, s amellett érvelt, 

hogy nincs még egy művészet, melyben oly teljességgel és erővel adódna vissza egy nézet, 

mint a szobrászatban. A szobrok megőrzik a formát és a színt, mindazzal, amit ezek 

sugallni képesek. Megadják a nézőnek a szabadságot, hogy újra és újra megvizsgálja őket 

és „teljesen magába szívja a minőséget”.
969

 Mivel tárgyát adekvát módon adja vissza, 

tökéletes mesterre és modellre van szüksége. Santayana szerint a kortárs művészet modern 

szobrainak jelentéktelen és közönséges formái egy műveletlen emberi fajra engednek 

következtetni, melyben a test, s a lélek sem működik jól, mert a kettő semmit nem csinál 

egyszerre. Görögország volt a szobrászat legjobb táptalaja – írta.
970

 Santayana rendkívül 

fontosnak tartotta a test és szellem harmóniájára vonatkozó antik felfogás visszahozatalát a 

huszadik századba. A hősies szobor jelenlétét a modern társadalomban anomáliának 
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nevezte, mert úgy vélte, hogy ha egy szobornak nincs megerősítő funkciója a morális 

világot illetően, a szobrász tehetsége sem tudja elfeledtetni műve jelentéktelenségét.
971

 A 

Warren által visszahozni kívánt maszkulin-ideál mögött a 19. században már nem létezett 

az a „mértékrendszer”, mely vallási és filozófiai alapot adhatott volna a férfiaktok 

felmagasztalásának közösségi szinten. Az ókorban 

 

„a „zsinórmérték” Polükleitosz-féle „maszkulinizálása” lett a vezérfonala annak az európai „kánonnak”, 

amelyet mindenre át lehetetett vinni, amelynek normatív jellege volt: teológiai dogmákra, filozófiai elvekre, 

törvényekre, irodalomra és klasszikus műalkotásokra. Általános érvényük a meztelen férfitestben fejeződött 

ki.”
972

 

 

Éppen ezért a görögség szemében a tökéletes alakot felmutató szobrok szemlélésekor fel 

sem merült a szégyenérzet. A látvány csodálatot és imádatot keltett. William Ordway 

Partridge is úgy akart a görög szobrokra tekinteni, ahogy a régiek tették: szégyenkezés 

nélkül. Ugyanerre hívta fel a figyelmet Georg Edward Woodberry,
973

 és Symonds is.
974

 

Ismerhették Thuküdidész munkáit, aki a barbárok és a görögök megkülönböztetésekor 

büszkén emlékezett arra a dátumra, amikortól az olimpiai játékokon csak meztelenül 

lehetett megjelenni. Clark szerint ez is azt mutatja, hogy a görög testkultusz a teljes 

emberhez tartozik.
975

 William Ordway Partridge véleménye szerint meg kellene tanulnunk 

úgy tekinteni a meztelenségre, ahogy a görögök tették, az eszményi szépség iránti szeretet 

legfőbb megtestesüléseként, a szellem templomaként: 

 

„mikor megtanuljuk, hogy egy gyönyörű és szépen fejlődő forma mértékletességet és a szelleminek való 

alávetettséget követel az életben, tudni fogjuk, hogy a meztelen forma oly tiszta, mint ahogy Isten 

megteremtette.”
976
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Amióta a görög szobrászat, a görög barátság és szerelem, valamint a szépség elmélete 

összekapcsolódott, a bronz és a márvány az asszociációk révén élettel telítődött. Az 

imagináció megtette a magáét, bekapcsolódott Pindarosz és a görög mitológia öröksége, a 

testtől az égire irányultság filozófiája, mely testet ölthet a szoborban, mely részben test, 

részben eszme – az arányosságé, a harmóniáé, a szépségé. Az istenszobrok pedig, a vallási 

imádat tárgyai. Warren, Platón filozófiája segítségével a zeuszi ifjakban meglátta az imádat 

tárgyait, ugyanúgy, ahogy Day a szépség oltárán, a Beauty Is Truth-ban. A 19. századi 

esztéticisták tiszta uranizmusa lehetővé tette, hogy a testitől az égi felé törekvés 

eszméjének megfordításával, az elmélettől kiindulva, a valós test helyett, a szobor 

imádatához jussanak, s tiszteljék azokat, akik a szobrokhoz hasonlítanak.  

 Stefano Evangelista szerint az esztétikai platonizmus, mely Nagy-Britanniában 

elsősorban Paterhez, Symondshoz, Wilde-hoz és számos kortársukhoz köthető, pozitív 

energiákat mozgatott meg. Átformálta a homoerotikus vággyal kapcsolatos korábbi 

elgondolásokat. Az esztéták által használt platóni mítikus erósz kiszélesítette a 19. századi 

szexualitással foglalkozó koncepciókat. Megmutatták, hogy az emberi szexualitás sokkal 

mélyebb és komplikáltabb, mint ahogy azt a modern tudomány korabeli szigorú 

taxonomikus gyakorlata feltételezte. A mítosz erejével az esztétikai platonizmus újra 

előtérbe állította a szépséget és a gyönyöröket.
977

 

 

 Mivel Ned múzeumoknak vásárolt, sokszor nehéz volt elfogadtatnia a saját ízlése 

szerint kiválasztott műveket. Martin Green szerint a létrehozott erotikus kollekcióval 

Warren le akarta rombolni a puritán gátlásokat és a képmutatást. Anyagának nagy része 

azonban nem került rögtön a nyilvánosság elé. A vázák és a szobrok révén a test 

megítélésében egy újfajta nagyrabecsülés jelei mutatkoztak. Warren szerint a múzeum 

valójában az általa eszményített szerelem eredménye volt.
978

 

 Ned érzelmi életének legmeghatározóbb alakja John Marshall volt. 1884-ben 

találkoztak, a New College-ban, ahol mindketten tanultak és egész életükben együtt 

dolgoztak, kezdetben együtt éltek Lewes House-ban. John Marshall azonban 1907-ben 

feleségül vette Ned unokatestvérét. David Sox szerint szerelem szóba sem került köztük, 

de Mary kifejezetten hasznos partnernek bizonyult a Metropolitan Múzeum számára 
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történő gyűjtéseknél.
979

 Warrent megviselték az események, Marshall döntése azonban 

nem lehetett számára váratlan. David Sox fedezte fel elsőként, hogy 1900-ban Ned kiadott 

egy mesét, The Prince Who Did Not Exist címmel. 350 példány jelent csak meg, a 

dedikáció pedig John Marshall jövendőbeli feleségéhez, Mary Blisshez szólt. Létrejöttének 

körülményeiről még a legismertebb – Burdett & Goddard-féle – életrajzban sem 

olvashatunk. Bernard Berenson életrajzának szerzője, Ernest Samuels említ egy The 

Princess That Did Not Exist című kéziratot, de azt, Berensonnak tulajdonítja. A két mű 

közötti kapcsolat titkára David Sox sem tudott rájönni, már csak azért sem, mert a dologról 

Samuels sem tudott többet annál, amit leírt. A két férfi közel azonos címválasztását 

pusztán egy különleges koincidenciának minősítette.
980

 A szöveg rendkívül rejtélyes, de 

Warren és Marshall történetét ismerve talán szimbolikus: 

 

„Volt egyszer egy herceg, aki nem létezett, s az ok, amiért nem létezett, a következő: mesebeli herceg volt. A 

mesék hercegei nem léteznek, ennek ellenére hasznos és tiszteletre méltó emberek… Ez a herceg 

beleszeretett egy ifjú hölgybe, aki sajnos létezett. A fiatal hölgyek létezése néha nem szerencsés, bár nagyon 

hasznosak és tiszteletre méltóak lehetnek, mint amilyen ez az ifjú hölgy is volt. Ez bizony nagyon 

szerencsétlen dolog, mert a herceg beleszeretett, de a lány nem fogadhatta el a kezét, mert elvei ellen valónak 

érezte, hogy mesebeli alakokhoz menjen feleségül, mikor ő maga nem volt mesehős.”
981

 

 

Úgy vélem, hogy Marshall volt a Warren által teremtett herceg. Ő formálta, az ő 

szüleménye volt. Kinevelte magának. Mary ezt a herceget ismerte meg, de Warren nélkül 

Marshall már nem lehetett ugyanaz és ezt mindkét fél tudta. 

 

1889-ben Marshall még azt írta Nednek:  

 

„Minden amit mondasz és teszel, elválaszthatatlan tőled és irántad érzett szeretetemtől. Ez az, ami 

ítéleteimben tévedhetetlenné tesz.”  

 „Kedves Mester: Szeretem a Mestert. Nem hiszem, hogy Herbert jobban szerette […] Régóta te vagy az én 

gondviselésem.”  

 

Marshall a 17. századi költőre, George Herbertre utalt, aki Mesterként utalt Istenre a 

verseiben.
982

 Burdett és Goddard szerint, aki elolvassa Warren önéletrajzának a töredékeit, 

                                                           
979

 David Sox: i.m.: 76.o. 
980

 i.m.: 75.o. 
981

 Edward Perry Warren: The Prince Who Did Not Exist with pictures by Arthur J Gaskin, Merrymount 

Press, Boston, 1900, idézi: David Sox: i.m.: 75.o. 
982

 Martin Green: i.m.: 97.o. 



219 

 

a verseit és egyéb írásait, csodálkozni fog, hogy milyen is lehetett szerzőjük, s talán 

ítéletében nem akarja majd szétválasztani az embert, a művektől. Warren nem akarta. 

Érezte, hogy közte és Marshall közt valami rendkívüli történt, melynek dokumentumai – 

versek, levelek stb. – becsesek voltak számára: 

 

„Nem sok olyan férfi van, mint Johnny és nem sok olyan barátság van, mint a miénk volt. Az érdeklődés 

akkor is megmarad, ha én rossz íróként vagy emberként kidőlnék.”
983

 

 

John Marshall 1928 februárjában, Edward Perry Warren pedig 1928. december 28-án halt 

meg. 
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V. Zárószó 

 

 

„Platón írásai egy ezeréves tradíció forrásaként és paradigmájaként funkcionálnak, mely folytonosan a 

kultúra magasabb formáihoz kapcsolja a férfiszerelmet. […] E folyamatban az esztétikai platonizmus 

felbukkanása többféleképpen is értelmezhető. Egyrészt, radikális olvasatként, másrészt a homoszexualitás 

modern kultúrán belüli emancipációja körüli kortárs viták meghatározó hangjaként.” 

(Stefano Evangelista)
984

 

 

 

„…a Phaidroszban és a Lakomában – a lélek mítoszában, Pauszaniasz, Agathon és Diotima beszédeiben – 

fedeztem fel az igazi liber amoris-t, a revelációt, amire vártam, egy régóta dédelgetett idealizmus 

szentesítését. Mintha a saját lelkemet hallottam volna megszólalni Platónon keresztül, mintha valami születés 

előtti tapasztalatban egy filozofikus görög szerető életét éltem volna.” 

(John Addington Symonds)
985

 

 

 

„…míg a test az elmét táplálja, az elme a testet tökéletesíti; minden természetes relációját és impulzusát az 

erkölcs, s az eszmék világába emeli. Nincs kapcsolat, mely szorosabb lehetne, mint ez a természet és élet 

által megmutatkozó kölcsönös összegabalyodás; […] Ha elkülönítjük a test és az elme fogalmát, s csak a 

különálló részek belső implikációit tanulmányozzuk, soha nem fogjuk felfedezni a másikat.” 

 (George Santayana)
986

 

 

 

Gregory Vlastos szerint nézzük meg, hogy mit ír Platón a Phaidroszban, mielőtt azt 

állítjuk, hogy Platón kizárólag spirituális szerelemről beszél.
987

 Arra a részre hívja fel a 

figyelmünket, melyben a lélek három részéből, a kocsis „meglátja kedvese arcát, e látvány 

felhevíti egész lelkét, csiklandozó, ösztökélő vággyal telik meg”,
988

 de a fehér ló miatt 

visszatartja magát, bár a fekete ló rávetné magát kedvesére, s csak a fehér ló és kocsisa 

megzabolázásának köszönhető, hogy nyugodtan mennek oda kedvesükhöz „és 
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megpillantják ragyogó tekintetét”.
989

 A látvány erotikus jellege tagadhatatlan. Vlastos 

véleménye szerint semmi ésszerű nincs a totális deszexualizálás elméletében – mint pl. 

Irving Singernél vagy Gould-nál – hisz akkor miért írná Platón a szerető és szerelmese 

kapcsolatáról: 

 

„a kedves lova […] vágytól duzzadva és tanácstalanul átöleli szeretőjét és csókolja; hisz jóakarója az, kit 

dédelget. S mikor együtt pihennek, lehetséges, hogy nem tagadná meg a maga részéről, hogy odaadó legyen 

szeretőjével, ha az kérlelné; de a másik ló a vezetővel együtt szemérmesen és józan ésszel ellenáll.”
990

 

 

Vlastos állítása szerint a fizikai vágy mind a szeretőben, mind a szeretettben ott van. A 

platóni szerelem tehát: 

 

„az érzékiség, az érzelem és az értelem különleges elegye, erotikus vonzalomból és intellektuális adok-

kapokból összekötött társulás.”
991

 

 

Santayana, Warren és Day alakját a platóni égi Erósz csalogató attitűdjén keresztül 

közelítettem meg, melyről bebizonyosodott, hogy rendkívül fontos szerepet játszott 

eszméik kidolgozásában. Thomas M. Alexander 2013-ban megjelent tanulmánykötetének a 

Human Eros címet adta, mert úgy véli, hogy tapasztalásunk alapvetően esztétikai és 

önmagunk, valamint a világ megértése a tanulás és a növekedés dinamikus folyamataként 

tör a felszínre. Isteni Erósz helyett, emberi Erószról beszél: 

 

„Erotikus lények vagyunk. Erószunk sem nem isteni, sem nem állati. Jellegzetesen emberi.”
992

 

 

Alexander pragmatista megközelítéséhez valóban jobban illik az ún. emberi, mint az isteni 

Erósz tételezése, bár kétséges, hogy Freud és Marcuse elméletei után hozhat-e bármilyen 

radikális újítást e gondolat.  

 Santayana életművét sem a pragmatizmuson belül, sem azon kívül nem lehet 

egyértelműen elhelyezni. Talán éppen ez az oka annak, hogy eszméinek 21. századi 

újjáélesztése még nem történt meg. Értekezésemben a vágyakozás filozófiája felőli 

megközelítést javasoltam, mely egyúttal ki is emeli Santayanát a korábbi konzervatív 

értelmezési keretből. Gondolatai a test és elme viszonyáról a mai, szomaesztétikai viták 
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témáiként is megállnák a helyüket. Richard Shusterman a Pragmatista esztétikában egy 

olyan diszciplínára – a szomaesztétikára – tett javaslatot, „mely pragmatikusan egyesíti a 

szomatikust és a spirituálist a test és az elme integrált gyakorlata révén.”
993

 Kevésbé 

egyértelműen, de George Santayana is egy olyan filozófiában gondolkodott, melynek 

középpontjában az érzéki észlelés áll, s bár platonizmusa révén a spiritualitást keresi, The 

Sense of Beauty című művében a gyönyörökre épít.  

 Santayana, Warren és Day számára szükséges egy életvezető filozófia. Nem dobtak 

el minden eszmét, köteléket, végigjárták az önteremtés fokozatait, de nem hagyatkoztak 

önmagukra - megtartották Erószt, a vágy, a szépség és szerelem istenét, mely meghatározta 

esztétikai életvitelük irányultságát. Bár különböző módokon, de sikerült kifejezésre 

juttatniuk az esztétikai tapasztalatot. Olyan korban álltak az esztétikai élmény 

elsőbbségének a pártjára, mely kétkedve tekintett a szépség foglyaira, egy olyan országban, 

melyben még önálló esztétikáról sem nagyon lehetett beszélni.  

 Hugo Münsterberg 1908-ban, az Amerikai Filozófiai Társaság előtt megtartott 

beszédében az esztétikát, az amerikai filozófia egyik legelhanyagoltabb területének 

nevezte.
994

 G. Stanley Hall 1879-ben fogalmazta meg azt a felindult előadását, melyben az 

amerikai filozófiai oktatás eredménytelenségéről szólt.
995

 Úgy vélte, hogy az esztétika 

oktatására minden iskola más-más szöveggyűjteményt és művészettörténeti összefoglalót 

használt, a témák közt azonban a tájkertészettől elkezdve a bútorművészeten át, a 

pszichológiai elméleteken keresztül minden megtalálható volt. Az esztétika címszó alatt 

végzett kutatások Hall szerint nem csak értéktelenek, de egyenesen károsak voltak, hisz 

egyetlen komoly összefoglalás sem született, s hozzátette, hogy „múzeumok, galériák és 

fényképek nélkül ez nem is csoda.”
996

 Az 1880-as, 1890-es években az Amerikai Egyesült 

Államok olyan nagymértékű gazdasági és társadalmi változáson ment keresztül, melynek 

eredményeként a művészet és a kultúra megítélése is elkezdett átalakulni. Fred Holland 

Day művészeti tevékenysége, fotóstúdiójának sikere és könyvkiadójának minőségi 

termékei azt mutatják, hogy feltűnt egy szűk, anyagiakkal is rendelkező, kultúra iránt 
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fogékony befogadói kör, kiknek ízlése hatékonyan alakítgatta a művészeti élet 

intézményesülését. Új múzeumok, galériák és folyóiratok jöttek létre, melyeknek kritikai 

fogadtatása olyan neves írókra, filozófusokra, művészekre hárult, mint William James, 

Santayana, Henry James, Day vagy Sadakichi Hartmann. Kritika és esztétika nem különült 

el élesen, de még a kultúratudományok sem, a művészettörténettől. Jól illusztrálja ezt 

Charles Eliot Norton esete, aki nem elkülönült diszciplínaként oktatta a művészettörténetet 

a Harvardon. Előadásai olyan címeket viseltek, mint például: Előadások a szépművészet 

történetéről, irodalomhoz fűződő kapcsolataival.
997

 A bostoni kulturális élet és az 1860-as 

években született értelmiségiek generációja sokat köszönhetett Nortonnak, aki nagy 

erőfeszítéseket tett az amerikai ókor-kutatások előmozdításáért. Megszervezte a harvardi 

diákok görögországi tanulmányútjait és az 1890-es évek végén kiadott könyvei átfogó 

elemzéseket nyújtottak az ókori görögség művészetéről.
998

 Norton attól tartott, hogy míg 

az angol, olasz és francia tudósok meghatározó képet formálnak az antik világról, az 

amerikaiak csak „az üvegnek nyomott orral ülnek az ablak mellett.” Látta, hogy az alapos 

kutatást nélkülöző klasszika-filológia és művészet azért marad el az európai színvonaltól, 

mert az amerikai könyvtárak és múzeumok nem tudnak megfelelő hátteret biztosítani.
999

 

Ezért tartotta oly sokra Edward Perry Warrent, akit valóságos mentőangyalként üdvözölt 

Boston kulturális életében. Warren műkincsbeszerzései felgyorsították az amerikaiak 

felzárkózását. A filozófus Morris Cohen 1954-ben jelentette meg American Thought, a 

Critical Sketch című művét, melyben külön fejezetet szentelt az esztétikának. Ebben írja: 

 

„Nem kétséges, hogy nálunk, a szépművészetek fejlődése nem mutatja ugyanazt az energiát és kiválóságot, 

mint ipari vállalkozásaink.”
1000

 

 

Cohen szerint nem igaz, hogy kizárólag a puritanizmus a felelős az amerikai magatartás 

miatt, hisz azokban az államokban is ez volt a helyzet, melyek nem puritán gyökerekkel 

rendelkeznek.
1001

 Az amerikai esztétikai elmélet gyakran arra kényszerült, hogy a 
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hasznosság nevében védje a művészetet. A tizennyolcadik században, Angliában és az 

amerikai területeken is egyértelműen a skót felvilágosodás morálfilozófiája határozta meg 

az esztétikai gondolkodást. Thomas Reid, Lord Kames munkáiban az esztétikai ízlés a 

morális érzék része volt. Kritikai ítélet határozta meg azt a döntést, melynek 

eredményeként eldőlt, hogy egy tárgy vagy dolog megfelel-e az ismert és szilárd esztétikai 

elveknek vagy bizonyos szépség-szabályoknak, „melyeket minden racionális, civilizált 

ember felismer”. Ezt a nézetet támogatta Sir Joshua Reynolds neoklasszicizmusa is.
1002

 Az 

„asszociációs pszichológia” borította fel ezt a sémát, azt állítva, hogy egy dolog szépsége 

sokkal inkább a néző intellektuális és érzelmi vonatkoztatásaitól, semmint elméletektől 

függ. Ez a pszichológiai felfedezés nagy hatással volt a Görög Újjászületés építészetének 

fejlődésére is.
1003

 Az 1840-60 közötti időszakban – a művészetek közül – Amerikában az 

építészet játszotta a legfontosabb szerepet. Míg a festészetet és a szobrászatot, mint az 

amerikai kultúra luxusait tartották számon, addig az építészetre „szükség volt”. Az 

építészetről szóló irodalom már a 18. század óta létezett. Ismerték az európai szakirodalmat 

és már 1840-ben is több, mint hatvan különböző könyv jelent meg az építészetről. 

Jeffersonnak és követőinek köszönhetően az amerikai építészet felfedezte az analógiákat a 

görög demokrácia és az új köztársaság között, olyannyira, hogy a Görög Újjászületés 

(Greek Revival) új nemzeti stílussá vált.
1004

 Az USA történetében ezt a húsz évet a 

legnagyobb „building boom”-ként szokás emlegetni. Ekkor kelt életre az ún. funkcionális 

esztétika, aminek legjelesebb képviselői Horatio Greenough
1005

 és Emerson voltak.
1006

 

Horatio Greenough tagadta a „független szépséget” – úgy vélte, csak az lehet szép, ami 

szükséges az épülethez. Greenough teóriájának bizonyos aspektusait az amerikaiak közül 

többen is támogatták és később John Ruskin is szószólójává vált. Annak ellenére azonban, 

hogy sokakat, köztük Emersont is sikerült megnyernie, funkcionalista teóriájának 

általánosságban legradikálisabb elveivel nem tudta megmozdítani a kortársait.
1007

 Cohen 

szerint nem hagyható figyelmen kívül a tény, hogy ahol a művészetek nem élveznek 
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folyamatos pártfogást, s ahol az emberek az újonnan szerzett vagyonukhoz még nem 

szerezték meg azt a műveltséget, mely ízlésüket befolyásolhatná, ott nem lehet 

kiegyensúlyozott kulturális életről beszélni.
1008

 Egy olyan társadalmi környezetben, mely 

az új bányák nyitását, utak, hidak építését és a mindennapi kényelem előteremtését tűzi a 

zászlajára, szinte szégyennek számít, a zene, a tánc és egyéb olyan elfoglaltságok 

preferálása, melyek a korlátlanul rendelkezésre álló szabadidő adta privilégiumokhoz 

tartoznak.
1009

 Martin Green szerint az új-angliaiak – ekkortájt –, különösen nagy 

jelentőséget tulajdonítottak a számoknak, statisztikáknak, kalkulációnak. A számokkal 

kapcsolatos mentális tevékenységre úgy tekintettek, mint angolszász mivoltuk lényegi 

vonására, mely férfiasabbá, erősebbé teszi és megkülönbözteti őket a többi embertől.  Ilyen 

körülmények között a matematika és Robinson Crusoe, valamint a sportok elutasítása és 

helyette a zene, az aktszobrok preferálása sokkal erőteljesebb lázadást jelentett a 

hagyományos maszkulin büszkeséggel szemben, mint azt ma el tudnánk képzelni.
1010

 

Edward Perry Warren az amerikai felfogás számára idegen férfierény-teóriát alkotott, mely 

az ókori areté jelentéstartalmából építkezett, s bár a görög felfogás szerint a legférfiasabb 

volt, a 19. századi közfelfogás szemében az effeminált gyengeség kifejeződése volt. 

Warren tudatosan vásárolta a görögség szexuális szokásait bemutató ókori vázákat, 

szobrokat és domborműveket, melyeknek egy részét sikerült is elhelyeznie a bostoni 

múzeumokban. Mader szerint az uranisták egy tudatos stratégiát építettek ki az aszexuális 

kultúrpolitika művészeten keresztüli befolyásolására,
1011

 és nagy segítségükre voltak 

Matthew Arnold (1822-88), John Stuart Mill (1806-73), és Benjamin Jowett (1817-93) 

munkái, akik e törekvések iránt teljesen vakon, már a 19. század közepétől a hellenista 

értékek felé fordították a társadalom figyelmét. 1869-ben például Arnold így írt a Culture 

and Anarchy-ban: 

 

„A görögség mérhetetlen spirituális jelentősége az emberi tökéletesség lényegi vonásának boldog eszméje 

általi inspirációjában rejlik. […] [Ez a] csodálatos jelentőség táplálja oktatásunk gépezetét, mely egyben a 

feléjük irányuló tiszteletadás egy fajtája is.”
1012
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Úgy vélem, értekezésem nem csak egy konkrét filozófiai motívumból kinőtt életfilozófia 

három lehetséges módozatának a prezentálására vállalkozott, hanem az ezek 

eredményeként létrejövő filozófiai művek és művészeti alkotások utóéletére is rámutatott, 

melyek hozzájárultak Amerika kulturális gazdagodásához. Olyan összetett kérdések 

tárgyalására került sor, melyek rámutatnak, hogy egy-egy önálló személyiségetika, mely 

alapvetően a platóni phaidroszi és Lakoma-beli gondolatokra alapoz, képes lehet új 

mozgalmak és kulturális törekvések előmozdítására, még akkor is, ha hatásuk csak lassan, 

s az értő befogadó közönség szűk köréből kiindulva kezdheti meg térhódítását. Az 

eredményeket és a bonyolult összefüggésrendszereket valószínűleg még T. S. Eliot sem 

látta, mikor kijelentette, „nem hiszem, hogy Pater […] a későbbi nemzedék akár egyetlen 

elsőrangú szellemére is hatott”.
1013

 Úgy vélem, az esztétikai platonizmus öröksége óriási. E 

munkában kizárólag a 19-20. század fordulójának angol és amerikai vonulata került a 

középpontba, ezzel is bizonyítva az angol és amerikai kölcsönhatás érdemeit és 

érdekességeit. 
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VI. Kronológiai áttekintés az értekezés három amerikai főszereplőjének 

életéről 

 

George Santayana 

 

1863 December 16-án, Madridban, megszületett George Santayana; 

1864 Január elsején Jorge Agustin Nicolás névre keresztelték; 

1868 (bizonyos források szerint 1869) Santayana anyja Bostonba költözött az első 

házasságából született gyermekeivel, hogy eleget tegyen néhai férjének tett fogadalmának; 

Santayana az édesapjával maradt Spanyolországban; 

1872 Santayana és az apja Bostonba utazott; az apa néhány hónap után hazatért, 

elkezdődött Santayana amerikai élete; 

1882 Befejezte tanulmányait a Boston Latin School-ban és felvételt nyert a Harvardra; 

1883 Első találkozása édesapjával az 1872-es elválás óta; 

1885 Megismerkedése John Francis („Frank”) Stanley, 2d Earl Russell-lel; 

1886 BA fokozatot szerzett és Németországban folytatta a tanulmányait; 

1889 MA fokozatot és doktori fokozatot szerzett filozófiából a Harvardon, majd oktatóként 

ottmaradt; Doktori értekezésének címe: Lotze’s System of Philosophy; Josiah Royce volt a 

témavezetője; 

1893 Santayana apja meghalt Avilában; Az ősz folyamán legkedvesebb tanítványa, 

Warwick Potter is elhunyt;  

1896 Megjelent a The Sense of Beauty;  

1900 Megjelent az Interpretations of Poetry and Religion; 

1904 Utazások Párizsba, Rómába, Velencébe, Nápolyba, Pompeji-be, Szicíliába és 

Görögországba; 

1905 Utazások Egyiptomba, Palesztinába, Jeruzsálembe, Damaszkuszba, Bejrútba, 

Athénba, Konstantinápolyba, Budapestre és Bécsbe; A Harvard felkérésére előadásokat 

tartott a Sorbonne-on; Megjelent a The Life of Reason első négy kötete; 

1906 Megjelent a The Life of Reason ötödik kötete; Szeptemberben visszatért Bostonba; 

1911 Utolsó előadásai a Harvardon; 
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1912 Január 24-én elhagyta Amerikát, Európába költözött; Februárban meghalt az 

édesanyja; 

1913 Megjelent a Winds of Doctrine; 

1914-1919 Santayana a háború alatt Oxfordban tartózkodott; 

1916 Megjelent az Egotism in German Philosophy; 

1920  A telet Rómában töltötte; Utazások Párizsba, Avilába és Svájcba; 

1923 Megjelent a Scepticism and Animal Faith; 

1925 Megjelent a Dialogues in Limbo; 

1927 Megismerkedett a 22 éves Daniel Cory-val, aki évtizedekig a titkáraként dolgozott; 

Megjelent a The Realm of Essence: Book First of Realms of Being; 

1928 Szeretett nővére, Susannah halála; 

1930 Josephina nővére is elhunyt; Megjelent a The Realms of Matter: Book Second of 

Realms of Being; 

1933 Megjelent a Some Turns of Thought in Modern Philosophy; 

1935 Megjelent a The Last Puritan című regénye, Londonban; 

1936 New Yorkban is megjelent a The Last Puritan, és a Book-of-the-Month bestsellere 

lett; 

1937 The Realms of Truth: Book Third of Realms of Being megjelenése Londonban, majd 

egy év múlva New Yorkban; 

1938 George Washburne Howgate-től megjelent az első Santayana-életrajz, George 

Santayana címmel; 

1939 Európai tartózkodás – nem kapta meg a svájci vízumot, ezért Rómában maradt; 

1940 Megjelent a The Realms of Spirit: Book Fourth of Realms of Being; 

1941 Rómában, a római katolikus ír apácák által fenntartott otthonba költözött (Blue 

Sisters of the Little Company of Mary); 

1944 Megjelent a Persons and Places című önéletrajza, és azonnal bestseller lett; 

1945 Megjelent a The Middle Span – az önéletrajz második kötete; 

1951 Megjelent a Dominations and Powers: Reflections on Liberty, Society, and 

Government; 

1952 Szeptember 26-án elhunyt George Santayana; 
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1953 Megjelent az önéletrajz harmadik kötete, a My Host the World; 

1955 Daniel Cory válogatásában megjelent a The Letters of George Santayana; 
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Fred Holland Day 

 

1864 Július 8-án a Boston melletti Norwoodban megszületett Fred Holland Day; 

1884 A New York-i A. S. Barnes kiadóvállalat bostoni irodájában titkárként kezdett 

dolgozni; 

1885 Megismerkedett Loiuse Imogen Guiney költőnővel; közös Keats-kutatásba fogtak; 

1887 A megmaradt fényképek közül a legkorábbi ebből az évből való; 

1889 Kilépett a kiadótól; Guiney-vel Angliába utaztak Keats nyomai után kutatva; 

1890 Spanyolországi utazás; 

1891 Csatlakozott a Boston Camera Clubhoz; 

1893 Herbert Copeland-del megalapították a Copeland and Day Kiadót; 

1894 Július 16-án felavatták a Bostonban és Angliában gyűjtött adományokból elkészült 

Keats-emlékművet az angliai Hampstead Parish-ben; 

1896 Decemberben megismerkedett Kahlil Gibrannal, akit modellként alkalmazott, majd 

éveken át anyagilag is támogatott; Gibran neves író lett; 

1897 Tanulmánya jelent meg a Camera Notes-ban; 

1898 A Philadelphiai Fotográfiai Szalonon bemutatta a Beauty is Truth című kompozíciót; 

1898 Újabb tanulmány a Camera Notes-ban és az American Annual of Photography-ben; 

1898 A vallási témájú képsorozatok készítésének kezdete; 

1899 Megszűnt a könyvkiadója; Cikke jelent meg az American Annual of Photography-

ben; 

1890-es évek végétől: Day azon dolgozott, hogy Bostont a piktorialista fotózás 

központjává tegye, de Alfred Stieglitz New York-ban több sikerrel járt;  

1900 Februárban a Harvard Camera Club kiállításon zsűritag, Charles Eliot Nortonnal; 

1900 Áprilisban Angliába utazott, ahol megismerkedett Edward Steichennel; 

1900 Részt vett a New School of American Photography kiállítás szervezésében, mely    

október 10-én nyílt meg a Royal Photography Society-ben; Több mint 400 képből álló 

kollekció tárul az angliai közönség elé a kortárs amerikai művészek anyagaiból. A kiállítók 

között szerepelt Ben-Yusuf, Alice Austin, Mary Devens, Frank Eugene, Arthur Gleason, 

Joseph Keiley, Francis Watts Lee, Robert Redfield, Sarah Sears, Henry Troth, Mathilde 

Weil, Eva Lawrence Watson és sokan mások; 
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1901 Párizsba vitte a kiállítást, ahol nagy sikert aratott;  

1901 Újabb publikáció a Camera Notes-ban; 

1904 Leégett Day fotóműterme; 

1904 Megjelennek a képein a családi témák; 

1906-1907 Visszatért a vallási és mitológiai témákhoz; 

1905-1912 Kísérletek a portréfotózás területén; 

1914 Kiállítás Buffalo-ban; 

1917-től betegsége ágyhoz kötötte; Könyvekkel és vázlatokkal vette magát körül, 

mentálisan aktív maradt; 

1922 Utolsó ismert kiállítása a Massachusetts Institute of Technology-ban; 

1933 November másodikán meghalt Fred Holland Day; 
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Edward Perry Warren 

 

1860 Január 8-án megszületett Edward (Ned) Perry Warren; 

1863 A család megvásárolta a Mount Vernon Street 67-et, majd később az e mögött álló 

épületet, mely a Pinckney Streetre nézett és elkezdődtek azok az átépítési munkálatok, 

melyek egy tágas házzá varázsolták a korábbi két lakóteret. Ned első esztétikai élményeit a 

szülői otthonban élte meg Édesanyja jó ízléssel válogatta össze a különböző korokból 

származó festményeket és egyéb műkincseket. 

1868 esztétikai érdeklődése a zene felé fordult, zongorázott és zenét is szerzett; 

1879 Megkezdte tanulmányait a Harvardon; 

1882 Megírta első verseit;  

1883 BA. fokozatot szerzett a Harvardon; 

1883 Utazás Oxfordba; 

1883 Karácsonykor Párizsba utazott; 

1884 Megismerkedése John Marshallal; 

1887 Nápolyban megírta az A Tale of Pausanian Love-ot; 

1888 Warren édesapjának a halála; 

1889 Angliában rátalált Lewes House-ra; 

1892 Warren és Marshall nagybani műkincsvásárlásainak kezdete Párizsban; 

1895 Megvásárolta a bostoni múzeum számára a római Ludovisi Kollekciót; 

1900 Megjelent a The Prince who did not Exist; 

1900 Megvásárolta a híres Chios Head-ként ismert szobrot, amit 1910-ben továbbadott a 

bostoni múzeumnak; 

1903 Itamos című verseskötetének kiadása; 

1907 Marshall elvette feleségül Ned unokatestvérét, Mary Blisst; 

1910 Bátyja, Samuel Warren öngyilkossága; 

1911 Warren megszerezte a későbbiekben a nevéhez kötött egyik leghíresebb antik, 

homoerotikus jeleneteket ábrázoló kupát (The Warren Cup), mely a feltételezések szerint 

Rómából, a kr. u. 5-15. századból származik. A sokáig magántulajdonban lévő műkincs 

1999-ben került a British Museum-ba.; 2014 márciusában Luca Giuliani professzor egy 
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olyan előadással állt a nagyközönség elé a londoni King’s College-ban, mely kétségbe 

vonta a kupa eredetiségét. 

1913 Megjelent a The Wild Rose című verseskötete; 

1913 Warren megvásárolta Lewes House-ot; 

1918 Megjelent a Classical and American Education című könyve; 

1918 John Beazley kiadta az Attic Red-Figured Vases in American Museums című művét, 

amit Nednek és Marshallnak ajánlott; 

1919 Megjelent a mitológiai történeteket feldolgozó Alcmaeon, Hypermestra, Caeneus 

című könyve; 

1927 Megjelent az A Tale of Pausanian Love című könyve; 

1928-1930 Az A Defence of Uranian Love három kötetének megjelenése; 

1928 December 28-án meghalt Edward Perry Warren; végakarata szerint, a Bagni di 

Lucca-i angol temetőben helyezték örök nyugalomra, Firenzétől észak-nyugatra; 
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