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TÜKRÉBEN 

A realizmus a XIX. században kialakult stílusirányzat, 
ami századunk művészetében is többféle változatban tovább-
él, míg a realizmus fogalma a marxista esztétika „középponti 
kategóriája".1 Éppen ezért vált a felszabadulás utáni magyar 
művészetelmélet, irodalomtudomány, stílustörténet és mű-
vészeti közgondolkodás egyik leggyakrabban használt és 
legvitatottabb fogalmává. A realizmus szorosan összakap-
csolódott a szocialista realizmus fogalmával, amelyek együt-
tesen a szocialista kultúrpolitika ideológiájának és az állami 
művészetirányítás gyakorlatának is középponti kategóriái. 
Mindez erőteljesen meghatározta, hogy az egyes időszakok-
ban hogyan használták és értelmezték e fogalmakat, meny-
nyire szűkítették le vagy tágították ki jelentéskörüket, mi-
lyen funkciót és normatív értéktartalmat tulajdonítottak 
nekik. Ennek következményeként a realizmus, szocialista 
realizmus kérdéskörének tudományos kutatása jelentős 
mértékben függött a kultúrpolitikai feltételektől és az aktuá-
lis ideológiai szempontoktól. Természetesen, ahogy a tudo-
mányos megismerés a tárgyát függetlenebbül, a tudományos 
elvek és módszerek érvényesítésével kezdte kutatni, eredmé-
nyei visszahatottak — ha áttételesen és ellentmondásosan 
is — a kultúrpolitika ideológiájára és gyakorlatára. 

1 Magyar Irodalmi Lexikon II. Főszerk.: Benedek Marcell. Aka-
démiai, Bp. 1973. 570. 
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A felszabadulás után elsőnek Lukács György az írástudók 
felelőssége című könyve jelent meg. A tanulmánygyűjtemény 
a magyar irodalom legjelentősebb törekvéseit, alkotóit jel-
lemezte és bírálta marxista szempontból. Lukács a realiz-
must nem stílustörténeti kategóriaként, hanem esztétikai-
világnézeti kategóriaként értelmezte, ezért az író progresszív 
politikai elkötelezettsége és a kor leglényegesebb kérdéseivel 
szemben kialakított világnézeti állásfoglalása alapján Pető-
fit és Adyt állította irodalmunk hagyományának fő vonula-
tába. Nagyrealizmus koncepciójának néhány fontosabb 
elméleti kérdését itt is kifejtette: „Az igazi nagy író élményei-
nek mélysége és átfogó ereje éppen abban nyilvánul meg, 
hogy az objektív összefüggést, amely az egyén (privát) sorsa 
és korának döntő problémái között a valóságban fennáll, 
napvilágra hozza, tudatosítja, közkinccsé teszi. Minél mé-
lyebben egyéniek ezek az élmények, annál bonyolódottabb, 
rejtettebb, érdekesebb összefüggések kerülnek ilyen módon 
a kézzel fogható felszínre. Ha Shakespeare és Goethe, Bal-
zac és Tolsztoj művei valóban korai enciklopédiáját tartal-
mazzák, akkor ez nem abban az értelemben veendő, mintha 
okvetlenül minden egyes fontosabb történelmi eseményt 
közvetlenül megtalálnánk bennük, [ . . . ] hanem úgy értendő, 
hogy nagy költői erővel és következetességgel ábrázolt egyéni 
sorsokban meglátjuk, megéljük a korukbeli társadalmi lét 
legmélyebb, az emberiség történelme számára súlyos és tar-
tós jelentőséggel latba eső, igazán döntő problémát."2 

Lukács György a nagyrealizmus koncepcióját érvényesí-
tette a XIX. századi francia regény fejlődését elemezve, és a 
balzaci realizmust állította szembe a naturalizmussal és a 
realizmus modernebb változataival. Somlyó György a mo-
dern francia regény (Proust, Gide) értékeire hivatkozott és 
óvatosan polemizált a filozófus felfogásával: „Hogy a rea-
lizmus szinte vallásos kizárással a teljes ember, az ember egé-
szének egyedüli formája, azt csak az mondhatja, aki egyrészt 

2 Lukács György: Ady: a magyar tragédia nagy énekese. In: 
írástudók felelőssége. Szikra, Bp. 1945. 2 7 - 2 8 . 
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nem ismeri mindazt a más irányú hatalmas anyagot, melyet 
az ember már létrehozott, vagy aki nem élte át mindazt, ami 
minden realista ábrázolásból szükségképpen kimarad (va-
gyis éppenséggel Lukács György nem, a művelt és mélységes 
szellemű gondolkodó). A realizmusból, amely a típus, az egy 
időhöz között legszélesebb átlag ábrázolását jelenti ; s kire-
keszti magából az egyénit, mindazt, ami nem tipikus, de 
ugyanakkor nem is, a semmibe foszló egyéni elv', ahogy 
ez az esztétika állítja, hanem éppen a mindig mindenütt je-
lenlehető, a különbő\ az általánosba, csapó, az egyszeriből 
egyetemesbe ömlő."3 

Lám Leó vitába szállt Somlyóval, és axiomatikusan kije-
lentette: „a realizmus az egyetlen út a művészi kiteljesedés 
felé", ellentétben a romantikával, amely „visszakívánja a 
feudalizmust, éppen mert idealizálja azt". Véleménye szerint 
minden nagy író, Aiszkhülosztól Dantén át Shakespeare-ig, 
Goethéig valójában mindenki realista volt.4 Somlyó György 
válaszában túl általánosnak nevezte a realizmus fogalmának 
e nagymértékű kitágítását, ami így „immár nem valami kö-
zös jelleget jelent, ami megkülönböztetné egyéb stílusoktól, 
hanem pusztán a jó, a nagy irodalmat".5 A realizmus stílus-
történeti kategóriájának feladása és értéknormává alakítása 
eszerint „csak annyit jelentene, hogy az írók írjanak remek-
müveket".6 

Sőtér István is történeti stíluskategóriának tekintette a 
realizmust, „a valóság megragadásának" egyik módozatá-
nak.7 A „valóság nem független" az alkotó szubjektumtól, 
annak érzékelésmódja, személyiségének benső világa hozzá-
tartozik a valóság művészi birtokbavételéhez és ábrázolásá-
ЯГ 

3 Somlyó György: Jegyzetek Lukács György könyvéhez. Magyarok, 
1946. 2., 3. sz. 119. 

4 Lám Leó: A realizmus védelmében. Magyarok, 1946. 4. sz. 181 — 
182. 

5 Somlyó György: Válasz Lám Leónak. Magyarok, 1946. 5. sz. 254. 
6 Uo. 254. 
7 Sőtér István : Játék és valóság. In : Gyűrűk. Szépirodalomi, Bp. 

1980. 221. 
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hoz. A magyar regényepika realista tradícióját és művész 
útkeresésének ellentmondásait a történelmi-társadalmi fej-
lődés félbemaradottságából eredeztette, és szerinte „egyedül 
a paraszti osztály tudja megajándékozni íróit azzal a való-
sággal, mely nélkül a realizmus halovány vágy marad csu-
pán, elsajátított módszer, örömtelen iskola. És Móricznak, 
legalábbis az Erdély első kötetében, már-már sikerül eljutnia, 
Báthory Gábor Erdélyének és a jelen Magyarországának 
valóságát egyazon látomásba tömörítőén, az ábrázolás nem-
zedékek áhította teljességéhez, ahhoz a teljességhez, mely 
az igazi realista regények sajátja."8 

Mátrai László Krúdy realizmusa című tanulmányában az 
író realizmusát megkülönböztette az ún. naiv realizmustól, 
amit a tapasztalati világ élményei és törvényei határoznak 
meg: „Mert van valami a naiv és vulgáris realizmusban, ami 
megakadályozza éppen a realitás intenzív és valós megraga-
dását : a távlat- és kontrasztnélküliség, a dialektikus feszült-
ségektől mentes magátólértetődés. Ezzel szemben a Krúdy-
féle lebegés a realitás olyan árnyalatait is kihozza, amiről 
sejtelmük sincs azoknak, akik ebben a realitásban nyakig 
benne élnek."9 A tanulmányíró ezért Krúdyt az egyik legna-
gyobb magyar realistának nevezte, aki azonban mégsem tu-
dott összefoglaló, nagy realista művet alkotni, mert „nincse-
nek döntő társadalmi élményei".10 

Lukács György az 1945 — 49 közötti időszak irodalmi 
vitáiban, alkalmi jellegű cikkeiben és tanulmányaiban több-
ször is kifejtette nézeteit a realizmusról. Ferenczy Noémi 
kiállításának megnyitójára írta : „a realizmus abból áll, hogy 
a kor emberének lényegét és világának korszerűen igaz lé-
nyegét az ábrázolt érzéki valóságban fogja meg. Ha ez az 
ábrázolt valóság, ha az ábrázolás módja érzékien igaz és 
egyúttal s ettől elválaszthatatlanul eszmei tükörképe a kor 

8 Uo. 225. 
9 Mátrai László: Krúdy realizmusa. ín: A kultúra történetisége. 

Gondolat, Bp. 1977. 302. 
10 Uo. 303-304 . 
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nagy kérdéseinek, akkor teljesen közönyös, vajon témáját a 
mindennapi életből, a fantáziából vagy a fantáziával átszőtt 
valóságból meríti-e."11 A témaválasztás szabadsága mellett 
a kifejezésmód és a stílusválasztás viszonylagos szabadságát 
is megfogalmazta: „A stílus kérdéseit nem elhatározások 
szabályozzák, hanem a művészek fejlődésének belső dialek-
tikája. Ámde a művész a társadalomban él és - akár akarja, 
akár nem — egy bizonyos világszemlélet alapján áll s azt 
fejezi ki stílusában."12 Lukács az elkötelezettség és a pártos-
ság viszonyát, mint a marxista esztétika realizmuselméleté-
nek két kulcsfontosságú kategóriáját az ún. partizánelmélet-
ben foglalta össze. A leszűkített pártosság fogalma helyett 
— ami a lenini pártpropaganda tézisein alapult — a világ-
nézeti elkötelezettséget hangsúlyozta, ami szerint a kommu-
nista párt és a progresszív erők stratégiai céljaival kell egyet-
értsen a művész — ez egyben az emberiség világtörténelmi 
perspektíváját is jelenti - , de maga választhatja meg az ön-
kifejezés és művészi ábrázolás sajátos útját, módszerét. 

A második világháború előtt írt tanulmányait közreadó 
kötet, A realizmus problémái a lukácsi nagyrealizmus kon-
cepció alapjait, a tükrözés-elméletet, a XIX. századi realista 
stílusirányzat formaelveiből kialakított esztétikai kategóriá-
kat (tipikusság, népieség, pártosság stb.) és a szocialista rea-
lizmus művészi elveit fejtette ki részletesen.13 A Nagy orosz 
realisták második előszavában nyomatékosította, hogy a 
marxista esztétika a realizmust nem a történeti korstílusok 
és stílusirányzatok egyikének tekinti, hanem alapvetően 
alkotói módszernek, ami a maga teljességében teszi lehetővé 
a valóság adekvát művészi visszatükrözését.14 Tolsztoj rea-
lizmusa kapcsán megerősítette: „A régi nagy realisták köz-

11 Lukács György: Ferenczy Noémi. In: Magyar irodalom— magyar 
kultúra. Gondolat, Bp. 1970. 468. 

12 Lukács György: Szabad vagy irányított művészet. In: Magyar 
irodalom . . . i. m. 405. 

13 Lukács György: A realizmus problémái. Athéneum, Bp. 1948. 
14 Lukács György: Nagy orosz realisták. Szikra, Bp. 1951. 16 
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vetlen stílusbeli befolyásai Tolsztojra nem mutathatók ki. 
Tolsztoj realizmusának elvei objektíve jelentik a nagy realiz-
mus továbbvitelét, szubjektíve azonban spontánul saját kora, 
saját országa ábrázolási problémáiból nőttek ki, állásfoglalá-
sából kora nagy problémájával szemben: mi volt a falusi 
kizsákmányolók viszonya kizsákmányolóikhoz? A tolsztoji 
stílus kialakulására természetesen nagy befolyással volt a 
régi realisták tanulmányozása. De helytelen volna megkísé-
relni a nagy realizmus tolsztoji stílusát, egyenesen, művészi 
és irodalmi vonalon, a nagy régi realisták stílusából levezet-
ni."15 Puskint sem stílustörténeti szempontból, hanem a 
mindvégig megőrzött forradalmi meggyőződése, a reakciós 
politikai rendszer és az elmaradott társadalmi viszonyok 
átfogó bírálata, a népköltészet felhasználása és az optimista 
perspektíva meghatározó elvei miatt sorolta a realizmushoz-
míg a forradalmi demokratákat a nép felemelkedéséért ví 
vott eszmei-művészi küzdelmükért.16 Dosztojevszkij a „meg-
alázottak és megszomorítottak" külső és belső világának 
mély feltárásával tiltakozott „mindaz ellen, ami hamis és 
pusztító a modern polgári társadalomban".17 A Tolsztoj-
tanulmányban az átfogó korábrázolás, az élet- és műigazság 
kölcsönös összefüggése, a történelmi perspektíva, a jellemek 
tipizáltsága, a cselekvő ember középpontba állítása stb. 
azok a sajátosságok, melyek jellemzik az író realizmu-
sát.18 

Lukacs nagyrealizmus koncepciójának axiomatikus pont-
ja : „A szocialista realizmus a realista fejlődés legmagasabb 
formája."19 Ezt a marxista történelemszemléletből eredez-
tette és a teleologikus társadalomfejlődés elmélettel kapcsol-
ta össze: „Mivel ez így van a társadalom gazdasági szerke-

15 Uo. 167. 
16 Uo. 2 9 - 74. és 7 7 - 1 4 0 . 
17 Uo. 159. 
18 Uo. 163-275. 
19 Lukács György: A marxista kritika feladatai. In: Magyar 

irodalom . . . i. m. 539. 
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zetében, így kell lennie a kultúrában, az irodalomban is."20 

A szocialista realizmus alapvető különbségét a klasszikus, 
polgári realizmustól így jellemezte : „Mind a kettő az embert, 
a fejlődést és a lehanyatló embert keresi, az új és a régi tipikus 
ábrázolását, beleágyazva az egész társadalom mozgásába, 
átalakulásába. De a polgári realizmusnak nincs (legalább a 
XIX. században már nincs) világos, egyértelmű, a társadalmi 
valóságon alapuló perspektívája. Éppen a legnagyobbak 
— Goethe, Balzac, Stendhal, Tolsztoj - kénytelenek fiktív, 
utópista perspektívákkal dolgozni, hogy a haladásnak, az 
újnak ezt a sejtését, ami bennük él, és ami realizmusukat 
naggyá teszi külsőleg megérzékítsék; kénytelenek erre már 
csak azért is, hogy éles és jogos kritikájuk a kapitalista tár-
sadalommal szemben ne csapjon át nihilizmusba. Ez a kérdés 
pedig több mint tartalmi, több mint elvontan világnézeti 
kérdés. Mert perspektíva nélkül nincs költői világformálás, 
nincs igazi, szerves és egységes művészi forma. Az imperia-
lista korszak általános, sokszor tudatos formafelbomlasz-
tása a nihilizmus, a cinizmus, a perspektívátlanság művészi 
következménye. A szocialista realizmusnak azonban van 
konkrét, már többé nem utópikus, hanem a társadalom va-
lóságos mozgásának helyes felismerésén alapuló perspektí-
vája. Ez teszi lehetővé a szocialista realizmusnak azt a gyö-
keresen új vonását, hogy hőseit, új embereit pozitív oldaluk-
ról tudja megeleveníteni. A pozitív hős ábrázolása a szoci-
alista realizmusban egészen más lehetőségeket nyer, mint 
akár a legnagyobb polgári realizmusban."21 Az idézet és az 
orosz, francia, német klasszikusokról írott tanulmányok 
nemcsak Lukács nagyrealizmus felfogását tükrözik, hanem 
azt a kultúrpolitikai-művelődéselméleti célkitűzést is, hogy 
az európai irodalom legfőbb értékeinek létjogosultságát és 
folytonosságát elméletileg igazolja a szocialista kultúrában. 

Az ún. „Lukács-per"-nek látszólag egyik főkérdése a 
nagyrealizmus koncepció, de a vita okai alapvetően ideoló-

20 Uo. 539. 
21 Uo. 544-545 . 
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giai természetűek voltak, s ezért pártpolitikai síkon zajlott.22 

Horváth Márton vitairatában azért bírálta élesen a nagyrea-
lizmus felfogást, mert ezáltal „Lukács elvtárs számára a lá-
tóhatár valamiféle irreálisan kitágított polgárkultúra látóha-
tára".23 Véleménye szerint a polgári társadalom antihumánus 
és művészetellenes jellegéből következik, hogy „a polgári rea-
lizmus minden óriási értéke mellett szükségszerűen alacso-
nyabbrendű, mint a szocialista realizmus".24 Horváth Márton 
rámutatott, hogy Lukácsnál a polgári realizmus túlértékelése 
együtt járt a szovjet szocialista realizmus műveinel lebecsülé-
sével, holott „a főfeladat mégis az, hogy előretekintsünk, a 
szovjet művészet alkotó módszereit tanulmányozzuk".25 

1949 után kizárólagos követelménnyé vált a zsdanovi 
szocialista realizmus felfogás. A sematizmus térhódítását a 
magyar költészetben Fülöp László így jellemezte: „Nem 
fogadta el az akkori közgondolkodás a stiláris bonyolultsá-
got, az áttételességet, a komplikáltabb nyelvi hatásformákat, 
az összetett lírai formanyelv szerkezeti és stilisztikai meg-
nyilvánulásait. Ha ilyesmivel találkozott, töprengés és latol-
gatás nélkül kimondta a kárhoztató szentenciákat, rögvest 
formai öncélúságról, l'art pour l'art maradványokról, de-
kadens formalizmusról beszélve. A kifejezésmód, a képnyelv, 
a stílus tekintétében a lírai realizmus egyszerűsítő, konzer-
vatív színezetű, erősen megmerevített válfaja volt az esz-
mény, a szocialista líra számára kijelölt egyetlen irány. A 
forradalmi világszemlélet alapján álló szocialista líra eszté-
tikai elveiben, poétikai programjában szembeötlően kon-
zervatívnak mutatkozott. [. . .] A költői nyelv pusztán esz-
köz-funkciót teljesített, alárendelődött a témának, a direkt 

22 Poszler György: A „Lukács-per". In: Az évszázad csapdái. 
Magvető, Bp. 1986. 113-145. 

23 Horváth Már ton : A Lukács-vita. In: Lobogónk: Petőfi. Szikra, 
Bp. 1950. 212. 

24 Uo. 218. 
25 Horváth Márton: Magyar irodalom—szovjet irodalom. In: 

Lobogónk . . . i. m. 260. 

6 
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módon transzparens mondanivalónak ; jelentősége elsikkadt. 
A stíluskérdéseknek csupán egészen periférikus szerep ju-
tott."26 

Ebben az időszakban a realizmus dogmatikus értelmezése 
és a szocialista realizmus sematikus megközelítése határozta 
meg az irodalomtudomány szemléletét is. Ez jelentős mér-
tékben tükröződött A realizmus kérdései a magyar irodalom-
ban címmel 1955-ben megrendezett irodalomtörténeti kong-
resszuson. Tolnai Gábor előadásában a realizmusnak a régi 
magyar irodalomban betöltött szerepét kutatta: „Annak 
tudatában végezzük ezt az elemző, értékelő munkát, hogy 
minden régi realista törekvés egy-egy állomása ugyan a rea-
lizmus győzelméért vívott harcnak, azonban egyik régi tö-
rekvés sem képes a realizmus minden igényének a maga tel-
jességében eleget tenni."27 Ennek jegyében a realizmus—anti-
realizmus kettős harcának tételét illusztrálta: „a feudalizmus 
kezdetén átmenetileg az antirealizmus dominál, kozmopolita 
antirealizmus, amely népi, egyéni tulajdonságoktól függet-
lenül, semantikus misztikus vonásokkal ruházta fel a magyar 
feudalizmus megalapítóit", amit reneszánszban a realizmus 
győzelme váltott fel, amikor „a magyar líra uralkodó műfajjá 
válva kialakítja a maga realizmusát".28 Klaniczay Tibor 
korreferátumában kifejtette, hogy a „realista művészet 
szükségképpen haladó, de bizonyos korokban, bizonyos fel-
tételek mellett nem realista irányzatok is tölthettek be na-
gyon is pozítiv, sőt forradalmi szerepet".29 Vitatta a realiz-
mus fogalmának használatát a reneszánsz előtti irodalom-
ban. A XV.-XVIII . századi művészetben a realizmus három, 
„minőségileg egyre magasabbrendű fázisát" tartotta meg-
különböztetendőnek: „a reneissance realizmusa, majd a rea-

26 Fülöp László: A lírai sematizmustól az új irányzatokig. In: 
A magyar irodalom története 1945—1975. I I / l . Szerk.: Béládi Miklós. 
Magvető, Bp. 77. 

27 A realizmus kérdései a magyar irodalomban. Szerk. : Klaniczay 
Tibor. Magvető, Bp. 1956. 20. 

28 Uo. 2 4 - 39. 
28 Uo. 61. 
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lizmusnak az a közelebbről nem definiált és további vizsgála-
tokkal felderítendő szakasza, melyet nálunk Zrínyi képvisel 
és a polgári realizmus: a kritikai realizmus."30 

Barta János a XIX. századi magyar társadalomfejlődés és 
a kritikai realizmus kibontakozását kölcsönhatásában vizs-
gálta. A periodizációban is ezt a szempontot érvényesítette : 
a kritikai realizmus forradalmi szakaszát, az 1849 utáni vál-
ság és a századfordulót megelőző elemző periódust különí-
tette el. A realizmust a valóság ábrázolása alkotói módszeré-
nek tekintette, de irodalomtörténetileg korlátozta érvényes-
ségét, és az egyes időszakok és alkotók jellemzésénél stílus-
történeti kategóriákat alkalmazott.31 Király István azért bí-
rálta előadását, mert „Barta túlzottan megnöveli véleményem 
szerint a századvégi irodalom realizmusának jelentőségét, 
s ugyanakkor lebecsüli az előző fejlődési szakasz realista 
tendenciáit. Akarva-akaratlan eltorzítja ezzel némileg iro-
dalmunk valóságos folytonosságát: szakadékot ás Arany 
és Ady, Mikszáth és Móricz közé."32 Király István szerint 
ebben a korszakban a realizmus folytonosságát nem a for-
mális mozzanatok és stíluselemek őrizték meg, hanem „a 
lényeg: a pozitív eszmeiség és a népiség igénye".33 A vitában 
e két álláspont körül polarizálódtak a nézetek; Pándi Pál, 
Markiewicz, Komlós Aladár, Fenyő István, Szamarin, Me-
zei József, Veres Péter, Tóth Dezső, Vianu stb. a realizmus 
marxista világnézeti felfogása, a realista-antirealista törek-
vések dualitása mellett foglaltak állást, míg Sőtér István, 
Horváth Károly, Nagy Miklós, Gyergyai Albert, Németh 
G. Béla a fogalom világnézeti értelmezését nem cáfolták, de 
a kritikai realizmus irodalomtörténeti megközelítésére és 
különböző mértékben a leíró, stílustörténeti jellemzésre tö-
rekedtek.34 

30 Uo. 72. 
31 Uo. 157-197. 
32 Uo. 199. 
33 Uo. 210. 
34 Uo. 212-313 . 
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Nagy Péter a szocialista realizmus meghatározását a Szov-
jet írószövetség alapszabályából idézte, ami egyértelműen 
kimondta, hogy a realizmus a szocialista művészet „alapvető 
módszere, a művésztől azt követeli, hogy valószerűen, tör-
ténelmileg konkrétan, forradalmi fejlődésben ábrázolja a 
valóságot".35 Ennek szellemében felsorolta és példákkal il-
lusztrálta a valószerűség, a történelmi konkrétság, az össze-
tettség, a népiség, a valószerűség, a tipikusság, a pozitív hős 
kiemelt szerepe stb. elveit mint a szocialista realizmus esz-
tétikai jellemzőit. Scserbina a szocialista realizmus világmé-
retű térhódításáról beszélt, és a sematikus, „örök realista" 
koncepciót bírálva Leninre hivatkozott, aki „feltételezi a 
szocialista realizmus módszerének általános irányzata mel-
lett, a közös eszmei alap létezése mellett a különféle áramla-
tok, művészi formák, stílusok, műfajok létezését".30 A szek-
ció ülés résztvevői lényegileg Nagy Péter felfogásával értettek 
egyet, csupán a magyar irodalom realista hagyományainak 
jelentőségét ítélték meg különbözőképpen.37 

Barta János az irodalomtörténeti kongresszus eredmé-
nyeit a Még egyszer a realizmusról című tanulmányában fog-
lalta össze. Legfontosabb feladatnak a fogalmak tisztázását 
tartotta: „Ugyanazon jelenséggel kapcsolatban egyikünk stí-
lusról beszél, másikunk irodalmi irányról vagy irányzatról; 
mondják a romantika nem irodalmi irány, csak stílus, a re-
alizmus viszont irodalmi irány, de nem egy a többi közönsé-
gesből; felmerül a ,folyamat' megjelölés is; mindezeknek 
most erős versenytársa támadt a ,módszer', az alkotó mód-
szer fogalmában."38 Az irodalomtörténész Scserbinára hi-
vatkozva a realista —antirealista tendenciák állandó ellenté-
tét valló „örök realista" koncepciót történelmietlennek és 
dogmatikusnak minősítette. Éppen ezért javasolta, hogy 

35 Uo. 354. 
34 Uo. 386. 
3 ' Uo. 417-473 . 
38 Barta János: Még egyszer a realizmusról. Debrecen. Alföld-

füzetek 4. sz. 1956. 5. 
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különbséget kell tenni „az irodalmi-művészi igazság valamely 
típusa és az ezt hordozó, tisztán vagy fogyatékosan megvaló-
sítani tudó irodalmi irányzat, a realizmus esztétikai és tör-
ténelmi fogalma között".39 „A realizmus nemcsak irodalmi, 
hanem általános esztétikai, tudományos, filozófiai műszó, 
gyökere nyilvánvalóan a latin ,res' — dolog, tény, tárgy — 
és különösen kizáró jellegére kell ügyelnünk: ami reális, 
abból ki van zárva minden ,idealizmus', anyagtól független 
erők, eszmék, tényezők önálló hatékonyságának hite és 
minden erre épülő konstrukció: — ki van zárva belőle a 
fantasztikum, a mágia, a babona — mind olyasmi, ami szá-
mos nagy költőknek világnézetében, de legalábbis művészi 
látásában erősen megtalálható: — bizonyos jellemeket, em-
beri magatartásformákat, érzés- és eszmevilágot nem érzünk 
,reális'-nak, holott lehetnek nagyon értékesek."40 A legát-
fogóbb kategóriának a korszakot nevezte, amin belül jöhet-
nek létre irodalmi irányzatok, és ezeken belül használható 
az áramlat, csoport, iskola fogalma. A marxista esztétika 
terminológiájában leggyakrabban használt módszer fogal-
mat átértelmezte, mivel „az voltaképpen azonos az irodalmi 
irány vagy irányzat fogalmával, tehát a szocialista realizmus 
is irányzat. A különbség közte és a többiek között mindössze 
az, hogy amazokban az irodalom művészi, stílusbeli, formai 
oldala viszonylag egységes, de bizonyos világnézeti különb-
ségeket és a politikai ideológiában hatalmas eltéréseket mu-
tatnak — a szocialista realista alkotásokban pedig nemcsak 
a világnézeti, de a politikai felfogás is azonos — ezzel szem-
ben a költői-művészi jelleg tekintetében vannak elágazások, 
különböző áramlatok. Ilyen alapon a »módszere«, mint át-
fogó, áramlatok, stílusok, formák fölött álló fogalom eltű-
nik."41 

Az 1945 utáni magyar irodalomtörténeti és stílustörténeti 
kutatások számára meghatározó jelentőségű volt, amikor 

39 Uo. 9. 
40 Uo. 6. 
41 Uo. 13. 
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Sőtér István 1954-ben — a realizmus-vitát megelőzve — tu-
dományosan kritizálta az elvont, »örök« romantikafogalom 
jegyében" közelítő felfogásokat. A magyar romantikát át-
fogóan elemző tanulmánya szemléleti alapállását így fogal-
mazta meg: „a romantikával nem mint esztétikai kategóriá-
val, hanem, mint történeti jelenséggel foglalkozunk, vagyis, 
mint olyan iskolával, áramlattak, melynek megvan a maga 
programja, célkitűzése — megvannak az esztétikai ismertető-
jelei, témái, érzésállapotai, jellemeszményei stb. A romanti-
kus író többnyire tudatos híve, követője a romantika iskolá-
jának, ars poétikájának."42 A Sőtér-tanulmányt követő vita 
alapkérdését, hogy a romantika stílus-e vagy irodalmi irány-
zat, Barta János már a realizmus vita új szempontjainak 
és eredményeinek felhasználásával próbálta megválaszolni: 
„a romantika nemcsak stílus, hanem irodalmi irányzat; jel-
legzetességei: funkció terén: az élményintenzitást növelő, a 
felszabadító és vallomásfunkció uralma; az enthuziaszta, a 
sokoldalúan fogékony, élményekre éhes, beolvasztó, majd 
a költő-apostoli magatartás; költői anyagában az affektivi-
tásnak, az archaikus szemléletnek túltengése, valamint a 
tapasztalati-történelmi-etnográfiai képanyag fantasztikus, 
olykor kelléktár-szerű tarkasága; a művészi eszközök terén 
a kifejezésre való törekvés túlsúlya az egységbe rendező for-
ma fölött, tehát a forma nyíltsága, az ábrázolás zeneisége és 
festőisége, a nyelvben rejlő közvetlen érzelmi és esztétikai 
hatások kiaknázása, végül a hatásformák fentebb jellemzett 
tarkasága."43 A romantika kutatása a későbbiekben is fon-
tos felismeréseket adott az irodalomtudományi és stílustör-
téneti vizsgálódásoknak. 1970-ben ismét Sőtér István fogal-
mazta meg: „Az irodalomtudomány eddig követett kényel-
mes eljárása volt, hogy az építő- és képzőművészet Wölfin-

42 Sőtér István: A magyar romantika. In: IVerthertől Szilveszterig. 
Szépirodalmi, Bp. 1976. 122. 

43 Barta János: A romantika mint esztétikai probléma. KLTE 
Magyar Irodalomtörténeti Intézetének Közleményei, Debrecen, 1956. 
4. sz. 113. 
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féle korszakstílus-kategóriáit átvitte az irodalomra."44 Ő az 
európai romantika kialakulásának analitikus feltárásával 
bizonyította a „korszakokról kialakított monisztikus felfo-
gás" egyoldalúságát, hiszen „még egyazon esztétikai elv 
képviselőinél is a legnagyobb változatosságot, még egyazon 
feltételezett »stíluskorszakon« belül is a legellentmondóbb 
változatokat láthatjuk".45 

Az SZKP XX. kongresszusa után Lukács György elmé-
letileg próbált számot vetni a dogmatikus irodalomszemlé-
lettel és realizmus felfogással. Korábbi tanulmányaihoz hí-
ven a realizmust mint esztétikai-világnézeti kategóriát al-
kalmazta, s a kritikai realizmusnak kiemelkedő jelentőséget 
tulajdonított. De fenntartotta azt a meggyőződést, hogy a 
polgári realizmus legjelentősebb képviselőinek a történelmi 
és világnézeti meghatározottsága lehetetlenné tette számukra, 
„hogy belülről ábrázolják a jövő emberét. A szocialista rea-
lizmus elhárítja ezt az akadályt. Minthogy világnézetileg 
éppenséggel arra épül, hogy tudomást vesz erről a jövőről, 
minthogy a szocialista realista alkotásfolyamatot ez a pers-
pektíva szabályozza, teljesen természetes, hogy épp azokat 
az embereket fogja a legnyilvánvalóbban belülről ábrázolni, 
akik ennek a jövőnek a megvalósításán munkálkodnak. Itt 
máris láthatóvá válik az első olyan mozzanat, amely a szo-
cialista realizmust elválasztja a kritikaitól: az a képessége 
ugyanis, hogy lélektanilag és erkölcsileg a jövőt képviselő, a 
jövő felépítésén dolgozó embereket belülről ábrázolja."46 

Lukács azért bírálta a sztálini voluntarisztikus történelem-
szemléletet és a sematikus irodalomfelfogást, mert kiiktatta 
a fejlődés dialektikáját, ezáltal a művészi tükrözésben a való-
ság totalitása leegyszerűsödött, ami külsődlegessé tette és 
meghamisította a perspektíva teremtést. Ennek következté-

44 Sötér István: Az európai romantika létrejötte. In: Werthertől. . . 
i. m. 28. 

46 Uo. 13. 
46 Lukács György: A kritikai realizmus a szocialista társadalomban. 

In: A kritikai realizmus jelentősége ma. Szépirodalmi, Bp. 1985. 135. 
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ben a típusábrázolás sematikussá vált, a valóságviszonyok 
sokrétűsége és konkrétsága elszegényedett. A forradalmi 
romantika abszolutizálásának elve megfosztotta a cselekvő, 
pozitív hősöket a tipikusságuktól : „Egy elvont Legyent tes-
tesítenek meg és illusztrálnak, amelyek a gazdasági szubjek-
tivizmus akar rákényszeríteni a valóságra ama hamis elmé-
let jegyében, hogy a kommunizmusba való átmenet hétköz-
napjaink közvetlen perspektívája."47 

Lukács György realizmus-felfogásának filozófiai, ismeret-
elméleti és esztétikai megalapozására, és szisztematikus ösz-
szefoglalására törekedett A különösség mint esztétikai kate-
gória című művében. Eszerint a művészi megismerés alapvető 
sajátossága, hogy az egyes és az általános közötti dialektikus 
mozgásfolyamatban a különösség szférája válik az esztéti-
kum adekvát világává. „Az esztétikai visszatükrözés - akár-
csak a megismerés folyamata - a valóság totalitását akarja 
a maga teljes tartalmi és formai gazdaságában megragadni, 
föltárni és a maga sajátos eszközeivel reprodukálni. Az ilyen 
visszatükrözés [ . . . ] határozottan megváltoztatja a szubjek-
tív lefolyását, minőségi változásokat hoz létre a világ tükör-
képében. A különösség immár megszüntethetetlenül rögzül: 
ráépül a műalkotás formavilágára. A kategóriák egymásba 
való kölcsönös átcsapása és átmenete megváltozik : mind az 
egyediség, mind az általánosság megőrizve-megszüntetve, 
mindig a különösségben jelenik meg."48 Az esztétikum sajá-
tossága című művében is kiemelt fontosságot tulajdonított a 
különösség szférájának, amely „a szubjektivitás és az objek-
tivitás közti értékhangsúlyos közép helyzetére hozza, olyan 
középső helyzetbe, amely mindkét szélsőséget - az ember 
álláspontjáról, tehát antropomorfizálva — megszabadítja 
egyoldalúságától: a szubjektivitást magába zárt partikulari-
tásától, az objektivitást pedig az emberektől való távolságtól. 
Azáltal, hogy a műalkotás — mint az esztétikai szféra köz-

47 Uo. 193-194 . 
48 Lukács György: A különbség mint esztétikai kategória. Magvető, 

Bp. 1985. 192. 
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ponti képződménye — ábrázoló módon megvalósítja az 
emberi bensőség és a külvilág, az emberi személyiség és vi-
lágban betöltött sorsa közti szerves egységet, e két szélsőség 
megszűnten az ember az emberiség világává válik."49 A világ-
nézeti elkötelezettség és a szocialista realizmus gyakran vi-
tatott kategóriáját, a pártosságot így határozta meg: „lé-
nyegét a konkrét és tartalmilag fontos életkérdésekkel kap-
csolatos konkrét állásfoglalás jelenti, most már úgy lehet 
meghatározni a valóban eredeti műveket, hogy azok tartal-
milag helyesen foglalnak állást a kor nagy problémáival s a 
bennük megnyilvánuló újjal kapcsolatban, s ezek az állás-
foglalások a művekben az eszmetartalomnak megfelelő s 
azt adekvát módon kifejező formában jelennek meg."50 

A XIX. századi realizmus formaelvei és művészi ábrázo-
lásának sajátosságai jelentős mértékben meghatározták Lu-
kács György nagyrealizmus koncepcióját, különösen a tipi-
kusságról kialakult nézeteit. A tipikusság érvényességét az 
egész művészettörténetre kiterjesztette, és a művészi vissza-
tükrözés elméletét felhasználva általános esztétikai törvény-
szerűséggé emelte. „A valóság művészi visszatükrözésének 
nem pusztán az a feladata, hogy megnevezze — de még csak 
nem is pusztán az, hogy kiemelje — az emberekben, érzések-
ben, gondolatokban, tárgyakban, intézményekben, helyze-
tekben stb. fellelhető tipikus vonásokat, hanem minden ilyen 
tipizálás egyúttal azt jelenti, hogy az egyes mozzanatok vo-
natkozásai — mind magában az egy és alakban, mind pedig 
az egyes alakok egymáshoz fűződő kapcsolataiban — konk-
rét és mozgalmas rendszerré állnak össze, miáltal a mű egé-
szében egy magasabb rendű típusosság keletkezik, amely az 
emberek életének, lényegének, sorsának, perspektíváinak 
fejlettségi foka szempontjából ítél valamit tipikusnak."51 

Ugyanezt a gondolatot más aspektusból világította meg 
49 Lukács György: Az esztétikum sajátossága II. Magvető, Bp. 

1978. 231-232 . 
50 Lukács György: A különösség . . . i. m. 251. 
51 Uo. 303-304 . 
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Az esztétikum sajátossága ban : „Az általánosításnak mind az 
egészben, mind a részletekben megnyilvánuló igazsága el-
lenére minden egyes műalkotás intenzív végtelensége és tota-
litása egy ilyen konkrétan specifikált különösség szintjén 
rögződik. Tehát a tipikusnak ez a jellegzetessége, ahogyan 
a művészetben mindig előtérbe lép, csak azért uralkodhat 
az egész tételezési módon, mert a »világ«, amelyben szerepel, 
a maga egészében szintén felmutatja a különösség összes 
lényeges vonásait."52 

A különösség szférájához hasonlóan a lukácsi esztétika 
más, alapvető kategóriái (mimetikus visszatükrözés, inten-
zív totalitás, meghatározatlan tárgyiasság, a művészet funk-
ciója stb.) szintén a nagyrealizmus felfogásban gyökereznek 
vagy azzal lényegi kapcsolatban vannak. Tamás Attila írta: 
„Lukács György részint annak a koncepciónak az esztétikai 
(és részben históriai) megalapozását kívánja nyújtani, mely 
szerint a realimus az igazi művészet, részint pedig ennek a 
realizmusnak a mibenlétét kívánja feltárni. E koncepció 
alapelve: minthogy a művészet a valóság sajátos visszatükrö-
zése, ennek legtökéletesebb formája a leghívebb, de sajátos 
törvények szerinti tükrözés: ez a realizmus. [ . . . ] Nem tisztáz-
za azonban esztétikai műhöz szükséges egzaktsággal három 
adódó alapkérdést: 1. mit ért valóságon, 2. mit ért tükrözé-
sen, 3. miért veszi föl kiindulásképp a művészet-tudomány 
párhuzamot."53 Tamás Attila ezeknek az alapkérdéseknek 
a problematikusságát elemezve mutatta ki a lukácsi realiz-
mus koncepció ellentmondásait: „A jól alátámasztott alap-
tételtől való elrugaszkodás támpontjául Lukácsnak az az 
érv szolgál, hogy a regényírót a humanitás védelme a valóság 
tanulmányozására készteti, hogy „az emberi integritás védel-
me ad impulzust a legtöbb nagy realista valóságábrázolásnak". 
Ez az érvelés azonban csak annyit bizonyít, hogy a kérdéses 
művészi igényeket kielégítő művek létrehozásához bizonyos 

62 Lukács György: Az esztétikum . . . i. m. 248. 
53 Tamás Attila: Polemikus gondolatok Lukács György esztétikájá-

ról. In : Irodalom és emberi teljesség. Szépirodalmi, Bp. 1973. 278— 279. 
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kor- és műfaj meghatározta esetekben épp a szűkebb értelem-
ben vett hű valóságtükrözés (realizmus) volt a legalkalma-
sabb. Ezt a módot Lukács teljesen önkényesen abszolutizálja : 
egyetemessé és kizárólagossá teszi. Az így szerzett alaptételből 
következik azután, hogy a valóságra való művészi reagálások-
nak más formáit művészetelleneseknek bélyegez — vagy pe-
dig hozzájuk tágítja a valóság és a tükrözés fogalmát."54 

Lukács György a stílustörténeti kérdéseket nem tekintette 
relevánsnak sem a realizmus koncepciójában, sem más mű-
vészeti korok, irányzatok, esztétikai törekvések stb. meg-
ítélésében. A stílust a művészi tükrözés felől, a tartalom és 
forma egységének megvalósításaként, illetve hiányaként ér-
telmezte.55 Ha bizonyos stíluskategóriákat használt, akkor 
ezeknek mindig határozott világnézeti jelentőséget, világképi 
tartalmat tulajdonított. Az irodalomtörténeti periodizáció-
ban is ezért utasította el a korstílusok és stíluskategóriák 
alkalmazását, mert nézete szerint ezekben feloldódik a vi-
lágnézeti különbség, aminek a korszakok elkülönítésében, 
meghatározásában döntő jelentősége van.58 

A lukácsi nagyrealizmus koncepció mellett a dogmatizmus-
tól elszakadni próbáló szovjet esztétika és irodalomtudo-
mány nézetei, eredményei befolyásolták a hatvanas évektől 
a magyar marxista esztétika és irodalomtudomány ún. rea-
lizmus vitáit. A szovjet esztétika a realizmust mint művészeti 
módszert határozta meg, de a fogalom érvényességi körét 
próbálták némileg leszűkíteni : „nem örök idők óta fennálló 
módszere a művészetnek, hanem olyan művészeti módszer, 
amely konkrét történelmi feltételek, valójában az ember tár-
sadalmi jellegében végbement változások szülötte."57 Ám ez 
a „leszűkítés" sem vezetett a módszer fogalmának világosabb 

54 Uo. 287. 
" Lukács György: A különösség . . . i. m. 217—218. és 254-264. 
54 Lukács György: Az irodalomtörténeti periodizáció. In: A ma-

gyar . . . i. m. 631 — 645. 
" B o r j e v : A művészeti módszer természetéről. In: Realizmus és 

modernizmus. Szerk. : Héra Zoltán. Gondolat, Bp. 1959. 93. 
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és egyértelműbb meghatározásához. A terminológiai bi-
zonytalanságból eredt a stílus fogalom körülhatárolatlan-
sága: „Az adott művészeti módszerrel létrehozott művészet 
alkotja az adott stílus művészetét. A módszer ebben az ér-
telemben az adott stílus műveinek megalkotásában alkalma-
zott mód. A stílus a maga eszmei-művészeti sajátosságaiban 
az adott módszer alapján kialakult művészet."58 Mindezek 
alapján nem meglepő a definíció eklektikussága : „A szocia-
lista realizmus a szemléletes gondolkodás külön típusa — va-
gyis módszer; és művészet, amelynek meghatározott eszmei-
művészi sajátosságai vannak, vagyis stílus; és korunk művé-
szeti fejlődésének történelmi tendenciája, a művészet fejlő-
désének eleven folyamata - vagyis irányzat,"59 A realizmus 
mint művészeti módszer felfogásában még kísért a realista-
antirealista tendenciák örök ellentéte, de már nem abszolu-
tizálták a realista ábrázolás formaelveit. „A világ minél tel-
jesebb és átfogóbb művészi ábrázolása érdekében a modern 
realizmus a kifejezésnek egyes új elemeit is elsajátítja. A mo-
dern realizmust az jellemzi, hogy szférájába bevon minden-
féle képletes, groteszk, allegorikus és hiperbolikus ábrázo-
lást, mesét és motívumot. Ez a képletesség a hagyományos 
realista életábrázolással szervesen egybekapcsolódva módot 
ad a történelmi valóság igazi vonásainak és folyamatainak 
művészi kifejezésére."60 Scserbina viszonylag toleránsabb 
megközelítése is a világnézeti kérdés elsődlegességét hang-
súlyozta, ezért a modern realizmushoz is csak a progresszív, 
baloldali elkötelezettségű polgári irodalom képviselőit sorol-
ta. A szovjet szocialista realizmusról folytatott viták a rea-
lizmust lényegében olyan kultúrpolitikai viszonyfogalom-
nak értelmezték, amelynek segítségével élesen elválaszthatók 
a művészet haladó és reakciós, dekadens törekvései.61 

ä8 Uo. 102. 
58 Uo. 103. 
60 Scserbina: A szocialista realizmusról. In : Realizmus . . . i. m. 58. 
61 Szucskov: Összegezzünk. In: Realizmus... i. m. 189—245. 
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Szigeti József is a realizmus mint művészeti módszer fel-
fogást vallotta. Határozottan bírálta azokat a nézeteket, 
amelyek a realizmust a XIX. században létrejött stílusirány-
zatnak tekinthették, vagy „csak" a reneszánsz után, a pol-
gári társadalomban kialakult művészeti áramlatként értel-
mezték.62 Szerinte a realista és antirealista vagy formalista 
törekvések dialektikus ellentéte végigkísérte a művészet 
egész történetét, amelyben a realizmusnak naiv, kritikai és 
szocialista korszaka különíthető el. Az így felfogott realiz-
muslényegi sajátosságai: 1. „a konkrét, történelmileg változó 
embert állítja a művészi alkotás, alakítás középpontjába", 
2. „nem az apró részletek művészete, hanem összefoglaló, 
szintetikus képet akar adni az ember külső és belső társadal-
mi valóságáról: egy cseppben képes felmutatni a tengert, 
azáltal, hogy minden egyes életdarabot úgy formál, alakít, 
hogy a kor egész társadalmi valósága — intenzíven — benne 
legyen", 3. „az emberalakításnak, az emberformálásnak a 
pátoszával lép fel, amely pátosz persze a tudatosság nagyon 
különböző fokain kerül elénk történelmileg; a szocialista 
realizmusban bizonyára jóval magasabb szinten, mint ko-
rábban".63 A korstílusok jellemzését és a stíluskategóriák 
alkalmazását külsődlegesnek minősítette a polgári művé-
szetelméletben. A stílust „mint a művészi, eszmei tartalom 
és a belső forma megjelenését a külső formában, következés-
képpen mint a művészi alkotás szubsztancionális egységének 
megnyilvánulása"-ként értelmezte.64 Az 1973-ban megjelent 
Marxista—leninista esztétika című tankönyv realizmusra vo-
natkozó fejezeteiben Szigeti József lényegileg megismételte 
ismertetett felfogását.65 

" Szigeti József : Bevezetés a marxista esztétikába II. Kossuth, 
Bp. 1966. 222-225 . 

83 Uo. 239. 
64 Uo. 240. 

Marxista-leninista esztétika. Szerk.: Kis Tamás. Kossuth, Bp. 
1973. 373 -408 . és 458-488 . 
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A Magyar Irodalmi Lexikon realizmus szócikke a lukács 
felfogást követte, amikor a marxista esztétika középpont 
kategóriáját határozta meg: „A művészi visszatükrözés leg-
magasabb színvonalú módszere, amely a társadalmi-emberi 
valóság lényegének ábrázolására törekszik, s ezt a történe-
lem minden szakaszában az adott kor társadalmi tudatának 
legfejlettebb lehetőségeivel, ezen belül a művészet legkor-
szerűbb formai vívmányainak felhasználásával valósítja 
meg."68 A realizmus történeti periodizálása Szigeti József 
koncepciójához igazodott: „A naiv realizmus a kezdetektől 
a polgári társadalom kialakulásáig tart. E nagy korszak kö-
zös jellemzője, hogy a fejletlenebb társadalmi alapok még 
nem tették lehetővé az emberi lét mélyebb törvényszerűségei-
nek behatóbban feltáró tudományok kialakulását, s ezek 
hiányában a realista szintű alkotások is csak ösztönösen 
tapinthattak rá a mélyebben fekvő ellentmondásokra. [. . .] 
a „kritikai realizmusban a módszeres történeti-gazdasági 
elemzés, illetve ezek eredményeinek ismerete vált az ábrá-
zolás előfeltételévé. [. . .] A szocialista realizmus a dialekti-
kus és történelmi materializmus világnézetén alapuló művé-
szi alkotó módszer, legjellemzőbb sajátossága tehát az, hogy 
a társadalmi jelenségeket következetes materialista szemlé-
lettel és dialektikusan, összefüggéseikben, belső ellentmon-
dásaikban és fejlődésükben ábrázolja."e? Az Esztétikai Kis-
lexikon ugyanezt a felfogást képviselte, csupán a szócikk 
kifejtő részében nagyobb szerepet kaptak a lukácsi esztétika 
kategóriái. Mindkét lexikoncikk különválasztva, csak sti-
lisztikai értelemben is foglalkozott a realizmussal: „a jelen-
ségek minél valósághűbb, formahívebb reprodukálására tö-
rekvő stílus. [• . .] Az irodalomban a valóságos, gyakran elő-
forduló történetek, események megírása, a mindennapi élet-
ből ismert jellemek megformálása, a szereplők alkatának, 
társadalmi helyzetének megfelelő stílusú dialógusok alkal-
mazása, a dokumentatív értelemben is hiteles, a közvetlen 

66 Magyar Irodalmi Lexikon II. i. m. 570. 
«' Uo. 571. 
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valóság élményét keltő, érzékletes leírások jellemzik ; a kép-
zőművészetben a valóság optikai képét, színeit, formáit és 
tárgyi-emberi viszonyait, arányait a közvetlen érzékelésnek 
visszaadó, s tematikában is az életszerű, köznapi motívu-
mokhoz vonzódó stílust nevezik realizmusnak."68 Csak en-
nek keretében ismertették és jellemezték röviden a XIX. 
századtól megjelenő realista stílusirányzatokat. 

A stílusra vonatkozó szócikkekben már részletesebben 
bemutatták és szembesítették egymással a szakirodalomban 
megfogalmazódott álláspontokat, aminek alapján az Eszté-
tikai Kislexikon így összegzett: „a stílus a művészi mű forma-
elemeinek olyan rendszere, amely azonos vagy rokon forma-
elveket érvényesít a különböző elemek válogatásában és ala-
kításában, s ezáltal összehangolja, egységbe kovácsolja eze-
ket (V. Zsirmunszkij, W. Kayser, E. Staiger)." A szócikk a 
stílust a módszer fogalom alárendeltjének értelmezte, de a 
realizmus-viták egyik alapkérdését többszempontú mérle-
geléssel közelítette meg: „a stílus minden értékszemponttól 
független klasszicifikációs fogalom-e (E. Ermatinger, F. 
Kainz) vagy értékkritérium (R. Wellek, C. Walzel, H. Sedl-
mayr, H. Focillon, Th. Meyer Creene), itt helyes megközelí-
tési módnak az a megfontolás látszik, hogy a stiláris kom-
ponáltság a művésziség elengedhetetlen feltétele, s ebben az 
értelemben értékhordozó formaelem, másfelől viszont a sti-
láris megoldások értéke a műalkotás konkrét tartalmának 
függvényében mérhető csupán, az önmagukban vett stílus-
eszközöknek mint elvont formának tehát nincsen olyan ab-
szolút értéke, amely az egyik stílust a másiknál eleve értéke-
sebbé vagy csökkentebb értékűvé tenné."69 

A nyugat-európai, illetve a magyar marxista esztétikában 
is megjelentek, újjáéledtek olyan nézetek, amelyek a realiz-
mus fogalom kitágítását és esztétikai értékkategóriaként való 
használatát kezdeményezték. A Parttalan realizmus ? című kö-

68 Esztétikai kislexikon. Szerk.: Szerdahelyi István és Zoltai Dénes. 
Kossuth, Bp. 1979. 579. 

69 Uo. 622. 



96 Az oktatás miihelyéből 

tetben R. Garaudy több szempontból kitűnően elemezte 
Picasso, Saint-John Perse, Kafka művészetének értéksajá-
tosságait, és a felismert értékek védelmében, integrálása je-
gyében a marxista esztétika középponti kategóriájának ki-
terjesztését javasolta. Joggal bírálta a modern polgári mű-
vészetet eleve lebecsülő, értékeit kisebbítő „zár t" realizmus 
felfogásokat, de ő túlságosan tágan értelmezte azt, ami túl-
általános meghatározásokat eredményezett: „nincs művé-
szet, amely ne volna realista, vagyis amely ne külső és tőle 
független valóságra vonatkoznék.'"0 Vagy: „Realistának 
lenni nem azt jelenti, hogy a valóságnak a képét utánozzuk, 
hanem hogy azt a tevékenységet utánozzuk ; nem azt jelenti, 
hogy másolatot, másodpéldányt készítsünk a valóságról, 
hanem hogy részt vegyünk egy épülő világ teremtésében, s 
megtaláljuk belső ritmusát."71 Ernet Fischer Kafka-tanul-
mányában megkülönböztette a realizmus fogalom szűkíbb, 
stílustörténeti és átfogóbb, esztétikai értelmezését, s az utóbbi 
alapján „realizmusnak ismerünk el minden olyan művé-
szetet és irodalmat, amely a valóság ábrázolásán fáradozik, 
amely úrrá akar lenni a valóságon, ha tehát Homéroszt és 
Aiszkhüloszt, Shakespeare-t és Cervantesi, Rabelais-t és 
Swiftet a nagy realisták közé számítjuk, értelmetlenség volna 
kizárni ebből Kafkát."7 2 Ernst Fischer többször nyomatéko-
san utalt rá, hogy az örök vagy nagyrealizmus felfogásnak 
ideológiai-politikai felhívó jellege is van, hogy a szocialista 
világ ne zárkózzon el a modern polgári művészef kiemelkedő 
alkotásaitól.73 Ennek az igénynek csak kisebb jelei fedezhe-
tők fel Knyipovics, Mittenzwei, Precht írásaiban vagy Lu-
kács György Kafka vagy Thomas Mann ? című tanulmányá-
ban, amelyek többé-kevésbé elismerték Kafka formaművé-
szetének értékeit, de kimerítően bírálták az író világnézetét; 

70 Garaudy: Utószó helvett. In: Parttalan realizmus? Európa, Bp 
1964. 179. 

71 Uo. 180. 
72 Fischer: Kafka. In: Parttalan . . . i. m. 192. 
73 Uo. 191., 2 0 1 - 2 0 3 . 
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majd a polgári realizmus világnézeti korlátaival a szocialista 
realizmus módszerének művészi magasabbrendűségét állí-
tották szembe.74 

Heller Ágnes Lukács A különösség mint esztétikai kategó-
ria című művének téziséből kiindulva a realizmust egyértel-
műen és kizárólag esztétikai értékkategóriaként fogta fel. A 
művészet kezdeteitől minden olyan műalkotást realistának, 
tehát értékesnek nevezett, amely megfelelt a „realizmus kri-
tériumainak". A kritériumokat Lukács műveiből dedukálta: 
„A valóság visszatükrözése a különösség szférájában; az em-
beri világ immanens voltának bemutatása; végül a f o r m a -
litás' mércéjén mérve a kort és embert, a reális értékhier-
archia megvalósítása."75 Érdekes, hogy Heller Ágnes Az esz-
tétikum sajátosságúról írott tanulmányában ezt a kérdéskört 
már nem érintette.76 Nyírő Lajos történelmietlennek és arisz-
tokratikusnak nevezte Heller Ágnes felfogását. A realizmus— 
antirealizmus kettős tendenciáját valló nézeteket elavultnak 
és szintén ahistorikusnak minősítette: „A realizmus, néze-
tünk szerint, történeti kategória. A XIX. században, a pol-
gári társadalom fejlődésének egy bizonyos fokán, a polgári 
ideológiai alapján virágzott fel. Sőt, manapság, egyes orszá-
gokban, ahol ehhez kedvező társadalmi, kulturális viszonyok 
állanak fenn, kivirágozhat, és számottevő sikereket arat-
hat."77 Nyírő véleménye szerint a realizmus mint értékkate-
gória használata Hellernél és Garaudynál egyaránt megfog-
hatatlanná és elasztikussá teszi e fogalmat, ugyanakkor ki-

74 Knyipovics: Franz Kafka. In: Parttalan... i. m. 204—232. 
Mittenzwei: Brecht és Kafka. In: Parttalan... i. m. 233 — 246. 
Pracht: Tegyük szabatosabbá vagy adjuk-e fel a realizmus fogalmát? 
In: Parttalan . . . i. m. 247—270. Lukács György: Franz Kafka vagy 
Thomas Mann? In: Világirodalom II. i. m. 224—267. 

' 5 Heller Ágnes: Korszerűtlen vita a szépről, jóról és igazról. 
Kortárs, 1963. 4. sz. 608-612 . 

56 Heller Ágnes: Lukács György „esztétiká"-járól. In: Érték és 
történelem. Magvető, Bp., 1969. 519-533. 

77 Nyírő Lajos: Realizmusról általában vagy szocialista realizmus? 
In: Irodalomelmélet—korszerű művészet. Magvető, Bp. 1967. 279. 
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rekesztő is, mert számos olyan valóban realista műalkotást 
kizár ebből a körből, amelyek jelentős, de nem kiemelkedő 
értékű.78 

A hatvanas évek elején, ahogy a fentebb ismertetett tanul-
mányok is jelzik, az irodalmi folyóiratokban széles körű 
vita bontakozott ki a realizmus és a szocialista realizmus 
fogalmáról, esztétikai és irodalomtörténeti értelmezéséről, 
stílustörténeti szerepéről. Nyírő Lajos a szovjet kezdemé-
nyezésekre hivatkozva A XXII. kongresszus és irodalmi éle-
tünk néhány kérdése című cikkében a realizmus dogmatikus 
értelmezésének felülvizsgálatát sürgette: a fogalmak tisztá-
zásában a történetiség elvét kell érvényesíteni, pontosabban 
meg kell határozni a szocialista realizmus módszerének elve-
it.79 Kezdeményezésével egyetértett Csetri Lajos, aki az e 
tárgykörben a Tiszatájban megjelent kisebb vita tanulságait 
is összefoglalta: „A módszer, az egyes irányzatok alkotó 
módszere a valóság tendenciáinak és a törvényeinek a kor 
társadalmi és ideológiai fejlettségi fokán létrejött világnézet 
szemüvegén való tudomásul vétele és feldolgozása, a kettő 
dialektikus egysége. Az egyéniség és temperamentum egyedi-
leg színező prizmáján keresztül menve válik stílussá. Bár-
milyen ellentétes egyéniségek bármilyen ellentétes stílusán 
valósul meg, és bármennyire ellentmondó tendenciákat is 
egyesíthet magában, azért az egyes irányzatok egységét a 
módszer, vagyis a látott valóság és a valóság meglátásának 
módjában meglevő végső egysége biztosítja."80 így a szocia-
lista realizmus alapja nem a világnézeti egység, hanem e 
módszerfogalom összetartó ereje, amelynek határai kijelölik, 
hogy a „formai és stílustörekvéseiben is rendkívül különbsé-
geket mutató írói irányzatokat meddig lehet összefogni 

78 Uo . 278. és 2 9 3 - 3 1 4 . 
78 Nyíró Lajos: A XXII. kongresszus és irodalmi életünk néhány 

kérdése. In : Irodalomelmélet. . . i. m. 234— 250. 
80 Csetri Lajos: Realizmus vagy „örök" realizmus? In: A szocializ-

mus irodalma. Szerk.: Nyírő Lajos. Európa, Bp. 1966. 39. 
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egyetlen esztétikailag egységes, meghatározott irodalmi mód-
szer égisze alatt".81 

Szili József is elutasította a realista — antirealista kettős 
tendencia elvét valló és az örök realizmus felfogásokat. A 
művészet fejlődését a korstílusok harca és az egyes korstílu-
sokon belül is az ellentétes stílusirányzatok küzdelme jelle-
mezte. A szocialista realizmus, „mint az átmenet művészete, 
csak megteremtheti egy új, nagy korstílus kibontakozásának 
feltételeit. Az új korstílust természetesen szintén a sokféleség 
egysége fogja jellemezni, de a jelenleginél nagyobb egysége." 
Szili József nem zárta ki annak lehetőségét, hogy a szocialista 
kor stílusát „az avantgarde irányzatok vívmányait a szocia-
lista eszmékhez asszimiláló, ,megszüntetve megőrző és túl-
haladó', a realista stílust is ilyen irányba terelő formanyelvi 
vonások szintézisében" fog megvalósulni.82 B. Nagy László 
polemizált Szili tanulmányával, megerősítve ezt az esztétikai 
felfogást, hogy „a nagy művek örök realizmusa az, ami ma 
is hat - és a realizmus ebben a felfogásban nem stílustipoló-
giai fogalom, hanem ismét: centrális értékmérő".83 Kiss 
Lajos a realizmus mint művészeti módszer felfogást ismételte 
meg, erőteljesen hangsúlyozva a dogmatikus világnézeti 
szempontokat.84 

Lukács György a Kritika-beli vitában Szolzsenyicin-tanul-
mányát adta közre, amelyben a szocialista realizmus leg-
főbb feladatának és megújulási lehetőségének a sztálini kor-
szak „kritikai feldolgozását" emelte ki.85 A Kritika szerkesz-
tőség elvi állásfoglalása jórészt egyetértett Lukács realizmus 
koncepciójával, de bírálta a filozófus „idealisztikus jellegű 

81 Uo. 43. 
82 Szili József: Távlatok és feltételek. In: A szocializmus . . . i. m. 

2 5 7 - 2 5 8 . 
83 B. Nagy László: A realizmus — esztétikai fogalom. Kritika, 1964. 

2. sz. 45. 
84 Kiss Lajos: A fogalmak értelme. In: Az esztétikum keresése. 

Szépirodalmi, Bp. 1975. 18. 
85 Lukács György: Mai szocialista realizmus. Kritika, 1965. 3. sz. 29. 
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etikai szocializmus" felfogását, ami a szocialista realizmus 
értelmezésében is megnyilatkozott.86 

Major Máté az építészetben nem tartotta közvetlenül al-
kalmazhatónak az irodalomban érvényes szocialista realiz-
mus fogalmat. Meghatározási kísérlete a stíluskategória ér-
tékelvűségét tartalmazta: „Realistának nevezhető [ . . .] 
minden olyan építészeti alkotás, mely produkáló társadalma 
egzisztálásának egy bizonyos időpontjában, a társadalmat 
— számunkra — érzékelhetővé, érezhetővé, érthetővé és él-
ményszerűvé tudja tenni, éspedig a sajátszerűségében adott 
korlátok ellenére, anyagi fejlettségének és szellemi állapotá-
nak, mondhatni, teljességében. Ez azonban csak akkor lehet-
séges, ha az alkotás az építészet materiális és spirituális, 
külső és belső feltételeit a legmagasabb szinten, tökéletes 
egységbe ötvözi."87 

A realizmus-viták bizonyos mértékű összefoglalását jelen-
tette az MSZMP KB Kulturális Elméleti Munkaközösségé-
nek elvi állásfoglalása. A szerzők a dogmatikus realizmus 
értelmezéssel való szakítást hangsúlyozták, a szocialista rea-
lizmust mint művészi módszert határozták meg. A módszer 
alkalmazásában nagy szerepe van a tudományos, dialektikus 
és történelmi materializmuson alapuló tudatosságnak. Ennek 
fontos követelménye a pártosság kategóriája, ami a két világ-
rendszer harcában a szocializmus választását és a haladás 
eszméje melletti elkötelezettséget igényli a művésztől. A tör-
ténelmi-társadalmi folyamatok hiteles és konkrét ábrázolá-
sa, a közösség és egyén viszonyának sokoldalú bemutatásá-
nak alapelvei: az emberközpontúság és a perspektivikusság. 
A dokumentum megfogalmazta, hogy megszűnt a XIX. szá-
zadi kritikai realizmushoz kapcsolódó szocialista realizmu-
son belüli stílusirányzat kizárólagossága, ezért lehetőséget 

86 Szolzsenyicin és a mai szocialista realizmus. Kritika, 1965. 3. sz. 
4 2 - 4 3 . 

87 Major Máté: Építészet és realizmus. Kritika, 1965. 4. sz. 24. 
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kell biztosítani a művészi kísérletezésnek és a különböző 
stílusirányzatok versenyének.88 

Jelentős fordulatot hozott a magyar stílustörténeti kuta-
tásban Klaniczay Tibor A művészi stílusok helye a marxista 
kutatásban című tanulmánya, ami fontos stíluskategóriákat és 
alapfogalmakat tisztázott, s a realizmus kérdéskörét is új 
megvilágításba helyezte. Klaniczay Tibor joggal bírálta a 
korábbi marxista esztétikát és irodalomtudományt, mert le-
becsülte a stílustörténeti szempontokat, formálisan és törté-
nelmietlenül használta a stíluskategóriákat. Kiemelte Wölfflin 
kezdeményező szerepét a stílusrendszerek leírásában és for-
mai sajátosságainak elemzésében. De egyben rámutatott, a 
szellemtörténeti és pszichologizáló stíluselméletek ahiszto-
rikus alapozására és „az esztétikai kategóriává transzfor-
mált stílusfogalom" túláltalánosító, formális jellegére.89 Ezt 
az alapvető szemléleti hasonlóságot mutatta ki a realizmus — 
antirealizmus dualizmusának doktrínájában és a lukácsi 
realizmus koncepcióban is: „ez az elmélet is a művészetek 
valamelyik történetileg meghatározott stílusrendszerét veszi 
alapul, s arra a jelenségre támaszkodva, hogy realista stílus-
elemek a legkülönbözőbb korokban, más stílusoknak alá-
rendelve is megtalálhatók, a realizmus kategóriáját egyrészt 
ahisztorikusan általánosítja, másrészt esztétikai értékkate-
góriává emeli. Bár a történeti értelmétől megfosztott realiz-
mus egy helyesen felfogott esztétikai kategóriával, a valóság 
hiteles tükrözésének alapelvével azonosult, az örök realizmus 
koncepciója a legfontosabb pontokon mégis formalista-szelle-
mtörténeti elképzelésekhez hasonló eredményekre vezetett."90 

Klaniczay Tibor részletesen elemezte a korstílusok és a 
művelődéstörténeti kategóriák viszonyát a művészetek és a 
kultúra fejlődésében. Szabatosan meghatározta a stílustör-
téneti periodizálás alapelveit és a korstílus, stílusirányzat, 

ья A szocialista realizmus. Társ. Szemle, 1965. 2. sz. 30—60. 
88 Klaniczay Tibor : A művészeti stílusok helye a marxista stílus-

kutatásban. In: A szocializmus irodalma, i. m. 72—77. 
90 Uo. 77-78. 



102 Az oktatás miihelyéből 

stílusáramlat fogalmát. A stílusváltások törvényszerűségeinél 
a marxista történelemszemlélet és esztétika szempontrend-
szerét érvényesítette: „új stílus nem keletkezhet ú j tartalom, 
új művészi, írói magatartás nélkül. Az új formarendszert, 
vagyis az új stílust nem a formai elemek autochton, imma-
nens fejlődése, hanem az új osztályérdekeket képviselő mon-
danivaló stílusteremtő ereje hozza létre. A mondanivalónak 
ez a prioritás az új stílus kialakulásakor azonban elvi, elmé-
leti természetű, nem pedig kronológiai jelenség."91 Fontos 
elméleti következtetése, hogy a stílus önmagában sem a tör-
téneti rendszerezésnek, sem az esztétikai értékelésnek nem 
lehet kizárólagos szempontja, de a stíluskutatás mindkettő-
nek „nélkülözhetetlen eszköze" : „a stílusok a formai jelen-
ségek bonyolult és egystíluson belül is folytonosan alakuló, 
fejlődő rendszerét alkotják, amelyek egy gazdaság- és társa-
dalomtörténetileg meghatározható korszakon belül szorosan 
összekapcsolódnak bizonyos kulturális, magatartásbeli, íz-
lésbeli, ideológiai jelenségekkel; az ilyen bonyolult és foly-
ton változó jelenségkomplexumot pedig csak leírni lehet, 
nem pedig definícióba szorítani. Az egy-egy stílusra jellemző 
tartalmi, formai elemeknek nem az összessége, hanem csak 
túlsúlya; egy-egy stílusnak nem valamely döntőnek, leglé-
nyegesebbek kikiáltott sajátossága, hanem sajátságainak 
egy csoportja szükséges ahhoz, hogy az illető stílus jelenlété-
ről beszélhessünk."92 

Csetri Lajos egyetértett Klaniczay Tibor tanulmányának 
főbb elméleti téziseivel és stílustörténeti következtetéseivel. 
Elméleti kritikája Klaniczay stílus-fogalmának kettős érte-
lemben vett leszűkítését érintette: „Először is stíluson bizo-
nyos formai elemek rendszerét érti, a stílust élesen elkülö-
nítve a tartalomtól és a formától, hasonlóan Ermatinger 
nézetéhez, mely a stílust a külső formával, vagy ha úgy tet-
szik, a technikával azonosítja. Másodszor, legalábbis szán-

91 Uo. 103. 
92 Uo. 115. 
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déka szerint, stíluson csak korstílusokat ért, mégpedig igen 
erősen a képzőművészetek elméletében kialakult stílusfel-
fogás mintájára."93 Ebből következően Csetri nem találta 
eléggé tisztázottnak korstílus és a stílusirányzatok viszonyát, 
valamint az egyes korstílusokon, stílusirányzatokon belül a 
nemzeti sajátosságok szerepét. Rámutatott arra az ellent-
mondásra is, hogy a stílusok fejlődésében nem zárható ki 
teljesen az érték szempont.94 

Barta János szintén esztétikum és stílus szétválasztását 
tartotta problematikusnak Klaniczay stíluselméletében. A 
formai elemeknek a strukturáltsága „konkrétan az egyes mű-
vön érhető tetten. Az irányzatok egészével szemben a rang-
sorolás, föl- és leértékelés szempontja helyett itt előtérbe nyo-
mul a stílus minőségi és minősítő jellege, a belőle kisugárzó 
hatás is. A „stílus" itt összekapcsolódik azzal a speciális 
esztétikai értékkel, amelyet én egységes átformáltságának 
vagy a művészi perspektíva egységének szoktam nevezni. 
Alapja ennek az a művészi szükségszerűség, amely szerint a 
műalkotás organikus egység, minden eleme alá van vetve az 
egészen uralkodó struktúrának, és a részek szemléletéből va-
lami totalitás alakul ki. [. . .] A stílus tehát nemcsak esztéti-
kai kategória, hanem alapja is az értékelésnek. S az egyes mű-
vön nemcsak a stílus tisztasága lehet érték, hanem az adott 
esetben a kevert stílus is, mint jellegzetes egyedi változat."95 

Klaniczay Tibor Realizmus vagy szocialista realizmus és 
Stílus és módszer című tanulmányai a realizmus viták össze-
foglalásának, és bizonyos értelemben lezárásának is tekinthe-
tők. Szembesítette egymással a realizmus két alapvető fel-
fogását: a nagyrealizmus elméletet, amely a módszert „kor-
hoz nem köthető művészetfilozófiai elv"-ként értelmezte és 
a konkrét, történelmi irányzatként felfogott realizmust.96 

93 Csetri Lajos: Stílus és módszer. Kritika, 1964. 10. sz. 41. 
94 Uo. 43. 
95 Barta János: Stílus és stílusok. Kritika, 1965. 7. sz. 10. 
* Klaniczay Tibor: Stílus és módszer. In: Hagyományok ébresztése. 

Szépirodalmi, Bp. 1976. 503. 
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Egyértelműen az utóbbi mellett foglalt állást, feloldva a 
szakirodalom stílus vagy módszer terminológiai dilemmáját 
is: „Mivelhogy korstílus vagy stílusirányzat nincsen meghatá-
rozott alkotói módszer nélkül, módszer pedig megfelelő 
stílus nélkül, a vitakérdés nem a módszer vagy stílus prob-
lémája, hanem, az hogy a módszert vagy stílust történetileg 
konkrét, korhoz, irányzathoz kötött, keletkező, majd elmúló 
dolognak tekintjük-e, vagy pedig valamely örök konstans-
nak, a legkülönbözőbb korokban és irányzatokban vissza-
térő tipológiai jelenségnek. A dialektikus-történeti, illetve 
a történelmietlen-tipológiai álláspontok egyformán szem-
bekerültek, akár módszerről, akár stílusról beszélünk."9' Ső-
tér István mind a stílusok egyneműségét, mind a módszer 
kizárólagosságát elutasította: „A realizmust egynek tekint-
hetjük alkotó művészet számára kínálkozó módszerek kö-
zül. [ . . . ] A módszerek többfélesége kimutatható egyébként 
a realizmus legnagyobb alkotóinál (gondoljunk Balzac realiz-
musának romantikus módszerelemeire), s a romantika legna-
gyobb művészeinél is megtaláljuk a realizmus eljárásait".98 

Klaniczay Tibor tanulmányai azért tekinthetők a realiz-
mus viták lezárásának, mert innen az utak elváltak. Körül-
belül ettől az időszaktól a magyar irodalomtudományban 
és stilisztikában fokozatosan elterjedt, majd a hetvenes évek-
től általánossá vált a realizmus történeti, stílusirányzatként 
való értelmezése, míg a marxista esztétikában továbbélt a 
lukácsi nagyrealizmus koncepció és a szocialista realizmus 
mint módszer felfogás. A marxista esztétika mellett a kultúr-
politikai állásfoglalásoknak is középponti kategóriája ma-
radt a realizmus—szocialista realizmus fogalma. Köpeczi 
Béla az MSZMP KB Kulturális Elméleti Munkaközösségé-
nek 1965-ös állásfoglalásával értett egyet: „A szocialista rea-
lizmus nem stílus, még csak nem is korstílus, hanem a való-

97 Klaniczay Tibor: Realizmus vagy szocialista realizmus. In: 
Hagyományok . . . i. m. 479. 

98 Sőtér István: Az irodalomelmélet új irányzatairól. In: A szocializ-
mus irodalma, i. m. 15. 
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ság feltárásának és ábrázolásának módszere, amely a forra-
dalmi munkásmozgalomra és annak ideológiájára épül, s kü-
lönböző stílusirányzatokban nyilvánulhat meg. A szocialista 
realizmust nem szabad ,zárt' és ,befejezett' művészeti iskolá-
nak felfogni : a társadalmi valóság mozgásának megfelelően 
a művészeti gyakorlatban és elméletben egyaránt módosul."99 

A Csibra — Szerdahelyi Esztétikai alapfogalmak című tan-
könyv a lukácsi nagyrealista koncepciót és esztétikai kate-
góriákat összekapcsolta Szigeti József felfogásával. A mód-
szert általános filozófiai-esztétika kategóriaként határozták 
meg, mert „a realizmusnak mint értékkategóriának a lényeg-
jegyei minden korszakban különböző — fokozódó — inten-
zitással, különböző — egyre kifejlettebb — formában jelent-
keznek: maga a realizmus is fejlődik, magasabbrendűvé 
válik".100 Szerdahelyi István A realizmus az irodalomban című 
kötet bevezetőjében megismételte meghatározását a realiz-
musról: „az autonóm művészeti visszatükrözésnek (az al-
kotói folyamat, illetve a műstruktúra valamennyi összete-
vőjére egyaránt vonatkozhatott) legmagasabb színvonalú 
módszere, illetve a legmagasabb szinten álló műalkotások, 
művészeti értékek összessége. Ilyen módon tehát egyszerre 
módszer- és értékfogalom."101 Szilágyi Ákos az újabb szov-
jet szocialista realizmus vitákat ismertette, ahol az egyetlen 
módszer kizárólagosságát hirdető felfogást lassan felváltja a 
több művészeti módszer és stílusirányzat létjogultságát kép-
viselő szemlélet.102 

99 Köpeczi Béla: A szocialista realizmus korszerűsége. Kritika, 
1965. 7. sz. 11 — 19., Köpeczy Béla (szerk.): A szocialista realizmus 
1-11. Gondolat, Bp. 1973. 

100 Csibra István—Szerdahelyi István: Esztétikai alapfogalmak. 
Tankönyvkiadó, Bp. 1975. 181. 

101 Szerdahelyi István: Realizmus, pártosság, népiség. In : A rea-
lizmus az irodalomban. Szerk. : Szerdahelyi István. Kossuth, Bp. 
1979. 13. 

102 Szilágyi Ákos: A „szocialista realizmus" fogalma a politikai 
gyakorlat tükrében. I n : Nem vagyok kritikus! Magvető, Bp. 1949. 
1 5 1 - 187-
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A hatvanas évek közepétől-végétől a magyar irodalom-
tudomány a realizmust alapvetően stílustörténeti kategória-
ként értelmezte és alkalmazta a történeti kutatásokban. 
Esztétikailag, poétikailag behatóan elemezte és stílustörté-
netileg jól körülhatárolta a XIX. században megjelenő rea-
lista irányzatokat, a kritikai realizmustól a naturalizmusig, 
ugyanakkor igyekezett nem mereven elkülöníteni a XX. 
századi realizmus stílusváltozataitól (új tárgyiasság, népies-
ség, mitikus realizmus, szocialista realizmus stb.)- A stilisz-
tikai kutatások - elsősorban Szabó Zoltán, Herczegh Gyula, 
Harsányi Zoltán elemzései - a stílusrétegek analitikus fel-
tárásával és a szövegnyelvészet módszereivel jellemezték a 
huszadik századi magyar próza realista változatait.103 Az 
irodalomtudomány és a stílustörténet nyitott kérdése, hogy 
a szocialista realizmusnak van-e stílusteremtő szerepe, és a 
realizmus különféle irányzatai — nem monolitikus értelem-
ben vett - egységet alkotnak-e? 

MÉSZÁROS SÁNDOR 

A BETELJESÍTETT SZEREPEK VERSE 
( A R A N Y JÁNOS: ROZGONY1NÉ) 

„Hová, hová, édes fér jem?" 
„Megyek a csatába: 
Galambócon vár a török, 
Ne várjon hiába." 
„Megállj, megállj, édes férjem! 
Ne menj még csatába : 
Befordulok egy kicsinyég 
Öltöző szobámba." 

103 Harsányi Zol tán: Stíluselemzések. Tankönyvkiadó, Bp. 1986. 
Herczeg Gyula : A modern magyar próza stílusformái. Tankönyvkiadó, 
Bp. 1975., Szabó Zol tán : Kis magyar stílustörténet. Tankönyvkiadó, 
Bp. 1982. 
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„Én kegyesem, szép hitvesem, 
Ellenemre jársz-é ? 
Sima vállad, puha kebled 
Töri az a páncél ; 
Félve tartod a nagy kardot 
Remegő kezedben: 
Mit keresnél, gyönge asszony, 
Véres ütközetben ?" 

„Azt keresem, hív magyar nő, 
Véres ütközetben, 
Hogy lehessek, élve, halva, 
Mindig közeledben: 
Súlyos a kard, de nehezebb 
Százszor is a bánat; 
Jobban töri, mint a páncél, 
Kebelem utánad." 

Gyöngyös arany fejkötőjét 
Sisakkal borítja, 
Karcsú fűzött selyem vállát 
Páncélba szorítja; 
Kardot is köt: bársony övre 
Gyémántos fogantyút; 
Pici piros csizmáira 
Szép ezüst sarkantyút. 

Csalogatja csemegével 
Muci paripáját; 
Lebke szellő lebegteti 
Tengerzöld ruháját; 
Széles úton, poros úton 
Felleget ver a ló, 
Csillámlik a . . . villámlik a 
Fényes acél patkó. -
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„Fogadj Isten, húgom asszony 
Itt az ütközetben ; 
Nyilat ugyan, amint látom, 
Hoztál szép szemedben — " 
„Uram király, Zsigmond király 
Nem oly divat már ma 
Nyillal lőni, mint felséged 
Fiatal korába'." 

Galambócot a Dunáról 
Ostromolni kezdik; 
Folyamon is, szárazon is 
Egyre törik, vesztik. 
Elöl, elöl Rozgonyival 
Kedves élet-párja 
Hív szerelme, szép Cicelle, 
Szentgyörgyi leánya. 

Pogány török a Moráván 
Érkezik új haddal : 
„Most vitézek! hajós népek! 
Közül-akarattal !" 
Maga vivé Rozgonyiné 
Ellenök a gályát, 
Követi a sok dalia 
Lobogós ruháját. 

Szól az ágyú — szokatlanul 
Durva ozmán fülnek; 
Hajóira tűz kanócok, 
Koszorúk repülnek; 
„Vizet, vizet!" a pogányság 
Ordítoz hiában ; 
Mind odaég, bár van elég 
Víz a nagy Dunában. 
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Maga Murád ezt a dolgot 
Nem veszi tréfára, 
Közeledik nagy hadával 
Törökök császára ; 
Százezerre megyen serge, 
Sok basával, béggel, 
Török, tatár — spahi, jancsár, 
Válogatott néppel. 

Kár volt neked, Zsigmond király 
Mindgyárt megijedned, 
Gyalázaton a pogánytól 
Egér-utat venned, 
Fut a farkas néha-néha, 
De szikrázó foggal: 
Népedet te átkeletted 
Szökve, mint a tolvaj. — 

Spahi, jancsár utóhadnak 
Ered az inába : 
Sok rohan ott éles tőrbe, 
Még több a Dunába; 
Gyalogszerrel a király is 
Csak nehezen futhat; 
Jó Rozgonyi karja, kardja 
Csinál néki utat. — 

„Hej ! ki hozza, kormányozza 
Ide azt a gályát? 
Vagy már senki meg nem menti 
Magyarok királyát?" 
„Én, én hozom, gyönge asszony, 
Hajómat az éjben : 
Ülj fel uram, Zsigmond király, 
Te is, édes férjem!" 
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Lászlóvárott a magyarság 
Vala bátorságban. 
Híre futott a csatának 
Széjjel az országban. 
Egy árva szó sem beszéli 
Zsigmond győzedelmét; 
Mind a világ, széles világ 
Rozgonyi Cicellét. — 

Ha A walesi bárdok vagy a Szondi két apródja ismertségé-
vel nem vetekedhetik is, a Rozgonyiné Arany legnépszerűbb 
balladái közül való. Már első nyilvános felolvasásakor és 
1953. január 5-i megjelenésekor is nagy tetszés fogadta, s a 
férjét a hadba kísérő, a galambóci csatában magát kitüntető, 
talpraesett, bájos Rozgonyi Cicell azóta is meghódítja az 
olvasókat és a hivatásos elemzőket. Reviczky Gyula „a leg-
kedvesebb magyar menyecské"-nek nevezi, Sőtér István „a 
magyar nő hősiességének, kitartásának és hűségének" apo-
leózisáról beszél vele kapcsolatban, Barta János pedig a csa-
tádi körből bátor harcossá emelkedő úrhölgyként emlegeti 
(Reviczky Gyula: Arany János Rozgonyinéja, Reviczky Gyula 
összegyűjtött művei. Atheneum, Bp. 1944., Sőtér István: 
Arany János balladái. Magyar Helikon, Bp. I960., Barta Já-
nos: Arany János. Művelt Nép, Bp. 1953.). Talán ez az ele-
mentáris hatás, a hősnő lenyűgöző, a figyelmet magára vonó 
lénye is oka annak, hogy a vers elemzői a mű mélyebb rétegei 
vizsgálatának viszonylag kevesebb figyelmet szenteltek, fi-
nom, értő megjegyzéseik ellenére sem jutott eszükbe, hogy 
a Rozgonyinét egységes vízióként fogják fel, s a rész-szférá-
kat, szereplőket, magát a hősnőt is e vízióra visszavezetve 
értelmezzék. Elemzésünk e központi jelentőségű, egységes 
látomás meglétét igyekszik majd igazolni a szerepvállaló 
egyén döntéseiben, a versben megnyilvánuló lélek- és társa-
dalomszemléletben, és a szemantikán túli műrétegekben. 
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A vers indításakor Arany Rozgonyi és Rozgonyiné nyája-
san érvelő párbeszédében lényegében emberi és szerepjátszó 
én, természetes bensőség és elbürokratizálódás, szabadság 
és határt szabó rögzítés ellentétpárjait villantja fel. A kon-
fliktus a társadalomban élő ember talán legősibb, legállan-
dóbb, leginkább húsba vágó konfliktusa. Életünk során 
mindannyian megtapasztaljuk a különbséget identitást nyúj-
tó, kiteljesítő és az egyént erős marokkal magukhoz láncoló 
szerepek között, megtanuljuk, milyen könnyen tud egy-egy 
szerep elbürokratizálódni, az emberi lényeg, a bensőség mi-
lyen természetesen, magától értetődően helyettesítődik a 
státusszal, jelmezzel, környezettel, a megkövült, hivalkodó 
homlokzattal. Minél erősebb az eldologiasodás, annál inkább 
érvényesül a szerep szeparációs, felszabdaló jellege is. A 
különböző inspirációkkal, szabad lelki áramokkal bíró sze-
mélyiséget a szerepek rögzítik, részekre szabdalják, az el-
különítő elővigyázatossági szabályok szigorú betartására 
kényszerítik, egyféle szerep dologgá - a katonát katona-do-
loggá, az orvost orvos-dologgá, az öregasszonyt öregasszony-
dologgá — teszik, s az egyént megfosztják a szerepek közti 
szabad közlekedés, a szerepösszeötvözés lehetőségétől. 

A férjét a csatába elkísérni akaró Rozgonyi Cicell lázadása 
a bensőséges, belülről vállalt szerep iránti föltétlen kívána-
lomból táplálkozik. A szép úrnő természetes asszonyi ösztö-
nével a nő-szerep lényegét tartja szem előtt és elutasítja annak 
külsőleges homlokzatát, a megfigyelők számára összerende-
zett kifejezéskészletét, állandó attributumrendszerét. Férje 
a női szerephomlokzat néhány alapvető elemét, az asszonyi-
ságot reprezentáló ruha-jelmezt és környezetet kéri tőle szá-
mon („Én kegyesem, szép hitvesem, / Ellenemre jársz-é? / 
Sima vállad, puha kebled / Töri az a páncél; / Félve tartod 
a nagy kardot / Remegő kezedben: / Mit keresnél, gyönge 
asszony, / Véres ütközetben ?"), ő azonban e külsőleges att-
ribútumokat egy mélyebb, bensőbb szerepfelfogás nevében 
nyilvánítja semmisnek, felcserélhetőnek („Azt keresem, hív 
magyar nő, / Véres ütközetben, / Hogy lehessek, élve, hal-
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va, / Mindig közeledben : / Súlyos a kard, de nehezebb / Száz-
szor is a bánat; / Jobban töri, mint a páncél, / Kebelem utá-
nad.")-

A „hív magyar nő" vonatkoztatási pontként, referenciális 
eszményként szerepeltetése is jelzi, hogy Rozgonyiné a sze-
repek szabad összeegyeztethetősége nevében utasítja el a 
rögzítő, határt szabó, tiltó, összeférhetetlenségi viszonyok 
hálóját felállító szerepelőírást. „ . . . s ez az érzelmi ,önzés' 
oly harmonikusan simul tágasabb közösségi, nemzeti törek-
vésekhez, hogy megtöri a férj ellenállását", „Mintha azt 
mondaná itt Arany, hogy az intimebb életkörökben való 
ösztönös eligazodás egybeesik az országos méretű ügyek 
szolgálatával" — utal a szerepösszehangolásra Imre László 
is. (Imre László: Arany János Balladái. Tankönyvkiadó, Bp. 
1988.) A negyedik versszaktól kezdve aztán lépten-nyomon 
kitűnik a költeményből, hogy a szép asszony szerepössze-
egyeztetést, mégpedig nagyon is sikeres szerepösszeegyezte-
tést hajt végre. Nőiességét igazából esze ágában sincs meg-
tagadni. Nemcsak annak jelmezkészletét (bársony öv, gyé-
mántos fogantyú, pici piros csizmák, tengerzöld ruha) men-
ti át szerencsésen, nemcsak a királlyal pajkosan-talpraesetten 
évődő, a vitézek számára vonzó nő tud lenni (Követi a sok 
dalia / Lobogós ruháját), de igazából az egész vérpanorámán 
makulátlanul, kecsesen tipeg, szalad át. „Arany Rozgonyi-
néja nem valami csatározó Amazon . . . a költő nem annyira 
harcol és hadi zajról, mint egy kedves menyecske hűségéről 
dalol. A háború itt csak háttér - írja Reviczky Gyula, s 
ugyanő hívja fel a figyelmet Aranynak a nőiesség megőrzését 
talán mindennél tisztábban, meggyőzőbben hangsúlyozó 
leleményére, arra, hogy a hősnő a férjét és a királyt végve-
szélyből kimentő gályát a segélykérő kérdésre a tapintatos 
„Én, én hozom, gyönge asszony, / hajómat az éjben" — vá-
lasszal adja át. („Gyönge asszonynak nevezi magát, mikor 
a mentő gályával jön s akkor sem feledkezik meg a férjéről.") 

A vers eleji szerepkonfliktus és a hősnő szerepfelfogásának 
vizsgálata után érdemes röviden szemügyre vennünk a Roz-
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gonyiné-féle döntés legfontosabb jellegzetességeit, pszicho-
lógiai paramétereit. Mindenekelőtt szembetűnő e döntés 
azonnali készsége. Ha előzetes tépelődés előzte is meg, a 
költeményben ennek semmi nyoma. Férje úti készülődését 
látva Rozgonyinénak mindenesetre már nincsen szüksége 
gondolkozási időre, a döntés, hogy férjét igenis elkíséri a 
csatába, készen áll, s ő rögtön hozzá is fog annak megvalósí-
tásához. Másrészről, bárha az elköteleződés azonnaliságát 
érzékeljük, semmi okunk rá, hogy ingatagnak tartsuk. Ellen-
kezőleg: a szép asszony állhatatosságához, döntése szilárd-
ságához nem fér kétség. Döntési feszültségnek, a döntést 
rendszerint követő disszonanciának nyomát sem találjuk 
hősünkben. Férje lebeszélő szavaira azonnal tud replikázni 
méghozzá kész és hibátlan érvendszerben, melyben döntése 
okait, értelmét és mint említettük a döntés alapjául szolgáló 
referenciacsoportot (Azt keresem, hív magyar nő. ..) - a 
kiemelés tőlem, N. B. — is megjelöli. S az sem véletlen, hogy 
e vonatkoztatási csoport virtuális: Rozgonyiné döntése ben-
sőséges önakaratból fakad, külső jutalmat, igazolást nem 
vár a döntéshozó. Olyan az egész, mintha valamiféle téved-
hetetlen, a helyes cselekvést mindig csalhatatlanul megsúgó 
demiurgosz állna rendelkezésére. 

A hősnő spontán, magabiztos döntései konfliktusoktól 
mentes és tökéletes lelki struktúrát jeleznek. Rozgonyinéban 
az én-részek természetesen, harmonikusan illeszkednek egy-
máshoz. Ösztön én és felettes én, valóságos és vágyott én 
között nincsen distancia, feszültség, sőt a vers végére a tulaj-
donított én is hozzásimul a másik kettőhöz, hiszen a Roz-
gonyi Cicell győzedelmét széltében-hosszában beszélő tábor 
végül „vitéz-mivoltában" is elfogadja az asszonyt. Hasonlóan 
diadalmasnak, képességesnek mutatkozik az emberi lélek a 
személyközi kapcsolatokban is. Rozgonyi és Rozgonyiné 
viselkedéséből, elejtett szavaiból nemcsak az derül ki, hogy 
a házasság intézményét felelősségteljes komolysággal keze-
lik, hanem az is, hogy egymás iránti érzésük friss, eleven, 
bensőséges „ . . . a harci vállalkozás gáncsolása szerelmi 

6 
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vallomással ér fel" — hívja fel a figyelmet Imre László is a 
férj lebeszélő szavaiban megnyilatkozó udvarló jellegre, ben-
sőséges melegségre, s a feleség vitális asszonyisága és megértő, 
tapintatos nőisége sem hagynak szemernyi kétséget a von-
zalom erejét, őszinteségét illetően. (E vonzalom a csata végére 
sejthetően csak még erősebb, szilárdabb lesz, hiszen a közös 
vállalkozás, ha lehet, még jobban összekapcsolja majd a há-
zastársakat.) 

A diadalmas, bizonytalansági faktorokat nem ismerő, idő 
és körülmények hatalmának alá nem vetett szerelemhez, a 
pusztító konfliktusokról nem tudó, harmonikus emberi pszi-
chikumhoz hasonlóan megoldottnak, rendezettnek mutat-
kozik a Rozgonyinéban a társadalom is. Az emberi együtt-
élés negativitásai csírájukban sincsenek e világban jelen. S 
nemcsak azért, mert a hősnő vitalitása, bensőséges sponta-
neitása minden kapcsolatra, intézményre, helyzetre átsugár-
zik ; a társadalom a maga lényege szerint is otthonias, ben-
sőséges a versben, az intézmények, hierarchiák, elvárási ren-
dek, célértékek szilárdak ugyan, de az egyénnel szemben jó-
indulatúak, nyájasak. A vitézi, lovagi világ lényegi szerkezete 
szerint, és nem a homlokzatok, emblémák, lényegüktől el-
szakadt ceremóniák szintjén van jelen a műben. Privilégiu-
mok és kötelességek kiegyensúlyozzák egymást, s a kivétele-
zettek becsületes helytállással, vitézséggel hálálják meg a 
nekik juttatott kedvezményeket. Rozgonyi bátor, magabízó 
kötelességtudattal indul a csatába („Galambócon vár a tö-
rök, / Ne várjon hiába."), az ütközetben - feleségével együtt 
— mindig az élen jár („Elöl, elöl Rozgonyival / Kedves élet-
párja") és az uralkodót is ő oltalmazza meg a vészhelyzetben 
(„Gyalogszerrel a király is / Csak nehezen futhat; / Jó Roz-
gonyi karja, kardja / Csinál néki utat."). Szerepkonfliktus 
lényegében csak a mű elején merül föl, merevséggel, hajtha-
tatlansággal a hősnőnek a későbbiekben nem kell megküz-
denie. Tulajdonképpen már Rozgonyi lebeszélő szavai is 
inkább szeretetből, mintsem a szereprendhez való doktriner 
ragaszkodásból fakadnak, az uralkodó pedig nemhogy meg-
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rovóan, hanem egyenesen elfogadó, nyájas évődéssel fogadja 
a csatatéren a menyecskét („Fogadj Isten, húgom asszony / 
Itt az ütközetben ; / Nyilat ugyan, amint látom, / Hoztál szép 
szemedben"). Az egyetlen, feladatát nem tökéletesen ellátó 
vershős Zsigmond, de az ő gyarlósága is inkább csak arra 
szolgál, hogy a költő ítéletmondó a visszavonuló uralkodót 
elmarasztalva a helytálló erkölcs feltétlen fontosságára hív-
hassa fel a koronás főligyelmét — „Kár volt neked, Zsigmond 
király / Mindgyárt megijedned, / Gyalázaton a pogánytól / 
Egér-utat venned" — no és hogy a magyarságnak királyával 
szembeni nemes lojalitása még inkább kidomborodjon (a 
mellett a szükségszerűség mellett természetesen, hogy a csa-
tavesztést Aranynak mégiscsak rá kellett kennie vala-
kire). 

A lélek és az emberi társadalom e verslátomás szerint men-
tes a rossztól. A baj kívülről jövését azzal is hangsúlyozza 
a költő, hogy a rossz hordozóját, a törökséget buzgó serény-
séggel stigmatizálja, annak gyökeres másféleségét lankadat-
lanul hangsúlyozza („Pogány török a Moráván" „Durva 
ozmán fülnek", „a pogányság", „a pogánytól"). De igazából 
még ez a törököktől származó baj sem olyan nagy baj. Ma-
gyar veszteségről, halottakról, közvetlenül nem esik szó a 
költeményben, a csatavesztést — mint erre a mű elemzői 
közül többen rámutatnak — a szerző ügyesen elfedi, elbaga-
tellizálja, a nemzeti közösséget a költemény végén összefor-
rottnak, sőt diadalmasnak mutatja („Lászlóvárott a magyar-
ság / Vala bátorságban. / Híre futott a csatának / Széjjel az 
országban"). Mintha a törökkel vívott csata csupán alkalom 
volna Rozgonyinénak és a nemzetnek talpraesettsége, bajtár-
siassága, ereje, önbizalma kinyilvánítására, annak demonstrá-
lására, hogy mindenkor, minden helyzetben helyén van a 
lelke. 

„Az Arany-művek egy sajátos, eszményi és soha nem lé-
tezett világot tárnak elénk — világot, mely népi is, nemzeti 
is —, világot, melyben összhang és demokrácia uralkodik, a 
nép szabad és fegyverforgató, a fejedelem pedig a nép atyja 
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és gyermeke egyszersmind. Ebben a patriarchális világban az 
urak csak afféle idősebb testvérek, s szolgák nincsenek is. 
Ebben a világban szabadság és méltányosság h o n o l . . . Az 
Arany fölidézte történelem éppoly meghitt és bensőséges, 
mint a Családi kör hangulata, ezé a csodálatos életképé, 
melyben jelen van mindaz az emberség, mindaz a nyugalom 
és biztonság, melyet Arany a nép legfőbb erejének, jövője 
biztosítékának érzett" — vonatkoztathatjuk teljes egészében 
a Rozgonyiné társadalomképére Sőtér István találó, össze-
foglaló jellemzését (Sőtér István : MTA Nyelv- és Irodalom-
tudományi osztályának közleményei XII. kötet 1—4. szám). 

Az átláthatóság, elrendezettség, megoldottság, bensőséges 
családiasság látomása a Rozgonyiné minden szintjébe, rétegé-
be mélyen behatol. A sötét tónusú, víziós, foszlányos balla-
dákkal szemben (V. László, Agnes asszony, A walesi bárdok) 
itt az anyagi világ a maga gazdag szépségében, tapintható 
plasztikusságában jelenik meg. Az öltöző szoba, a szabad 
mező fényben, színben, frissességben fürdik. „Az egész csupa 
zengzetesség és szeretetre méltó, az életből ellesett, bizalmas 
részlet. Mily nyájas például Rozgonyiné útra kerekedése . . . 
A költő nem magas történeti szempontból, nem pátosszal 
vagy okoskodó szónokiassággal nézi az eseményeket, ha-
nem egészen közelről, annyira, hogy meg tudja mondani, mi 
volt Rozgonyiné paripájának a neve, minő volt a patkója, és 
egész pontosan meghatározza az úrnő ruhájának színárnya-
latát (tengerzöld)" — írja már Riedl is találóan (Riedl Fri-
gyes: Arany János. 1887.). 

A készülődés és az indulás színes pompája mellett a meg-
érzékítő szenzualizmus kiváló leleménye a második versszak 
„Sima vállad, puha kebled / Töri az a páncél" harmadik, 
negyedik sora. Annál inkább említésre méltó e kifejezés, 
mert megnyilvánul benne Arany finom érzékisége is: az ön-
magában elvont, költőies „puha kebled" jelzős szerkezetet 
a hozzá feszülő páncél egyszeriben a tapintható anyagiság 
szenzuális síkjára viszi át. (A szintáthelyezés szakasztott úgy 
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történik, mint a László-legenda híres sorában, ahol az át-
izzadás zseniális ötlete változtatja anyagszerűvé, rusztikusán 
valóságossá a király boldog testét.) 

A vers harmonikus összhatását fokozza az erős zeneiség. 
A félrímes, nyolcas, hatos-nyolcas, hatos sorkombináció a 
hangsúlyos verselés egyik legmelodikusabb változata, a telt-
ség, kerekdedség, határozottság benyomását a kétütemű 
hatosok végén álló, csengő, tiszta hímrímek is erősítik. „Töb-
ben valóságos csárdást hallottak a hangokban" - írja Pákh 
Albert a költemény pesti, szerkesztőségben felolvasásáról, 
Aranynak címzett 1853. január 5-i levelében. 

A versmondatok feldarabolása a költeményben a tökéletes 
szimmetria jegyében történik. A nyolcsoros strófák két négy-
soros alegységre különítése pontos és következetes. A dia-
lógusok egyes szólamai - a költeménynyitó egysoros kér-
dést nem számítva — mindig a negyedik vagy a nyolcadik 
sorban érnek véget (a hatodik és tizenharmadik versszak két 
párbeszédrészre tagolódik, a második és harmadik strófák a 
kérdező, illetve a felelő szólamot foglalják magukba); a négy-
soros alrészek viszonylagos elkülönítését Arany az írásjelek-
kel is hangsúlyozza, vesszőt csak egyetlen egyszer — a tizen-
egyedik szakaszban - találunk a versszak felezőpontján, hat-
szor pontosvessző jelzi a tagolás szándékát. Az átkötések 
sohasem élesek, a sorvégek nem zökkennek, az összetartozó 
mondatrészek nem válnak el egymástól, a zeneiséget nem-
egyszer belső rímek („Maga vivé Rozgonyiné", „Mind 
odaég, bár van elég") alliterációk („lebke szellő lebegteti") 
fokozzák, a variáló-megfeleltető második és harmadik vers-
szak mellett a későbbiekben is gyakran bukkannak elő pon-
tos grammatikai párhuzamok, gondolatritmusok („Gyön-
gyös arany fejkötőjét / Sisakkal borítja, / Karcsú fűzött se-
lyem vállát / Páncélba szorítja;" „Széles úton, poros úton", 
„Folyamon is, szárazon is"). 

Nem lehet szó nélkül elmenni a vers néhány rendkívül tö-
mör, a megoldottság, sokoldalú elrendezettség vízióját mint-
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egy sűrítve összefoglaló költői státusmeghatározása, meg-
szólító formulája mellett. A hetedik versszakban Arany a 
megoldott ságot egyszerre három aspektusból is hangsúlyozza. 
A hatodik, hetedik, nyolcadik sorban Rozgonyiné előbb a 
férji megbecsülésre státusánál fogva is méltán számot tartó 
hitvesként, majd önmagában is szeretni való, szerelmet ki-
váltó nőként, végül pedig házastársának származásánál, tár-
sadalmi rangjánál fogva is méltó párjaként mutattatik be 
„Elöl, elöl Rozgonyival / Kedves élet-párja, / Hív szerelme, 
szép Cicelle, / Szentgyörgyi leánya". Nem kevésbé művészien 
sűrítő, tömörítő a gályát hozó hősnő által használt válaszoló 
— üdvözlő—megszólító formula. A tapintatos úriasszony 
— mint már szóltunk róla — először a gyönge nő segítségére 
szoruló erős férfiak önérzetét nyugtatja meg, majd az átér-
zett alattvalói lojalitás, az interiorizált, belülről fakadó tisz-
telet hangján kínál helyet elsőként a magyar királynak és csak 
azután szólítja — immár közvetlen asszonyi melegséggel — 
férjét („Ülj fel uram, Zsigmond király, / Te is édesf ér-
jem!"). 

Külön kell szólni még a Rozgonyinëxa oly igen jellemző 
archaizálásról. Arany a maga roppant nyelvi talentumával 
a grammatika minden rétegét átfogja, kedvvel válogat, alkot, 
teremt kifejező, nagy stílusértékű formulákat, az egyszerűbb 
mondattani inverzióktól („Nyilat ugyan, amint látom, / 
Hoztál szép szemedben") az ősibb grammatikai szemléletet 
látványosan kinyilvánító hiányos szerkezeteken („Most vité-
zek ! hajós népek ! / Közül — akarattal !"), az archaizáló tolda-
lékoláson (ellenök, hiában), a régi igeragozási módok haszná-
latán (vivé, megyen) át egészen az önkényes szókurtításig 
(jancsár, serge). Az archaizmusok szintén alaposan kiveszik 
a maguk részét a megoldottság-vízió művészi érvényesítéséből. 
„Én kegyesem, szép hitvesem" — jelzi a megszólítás az em-
beri kapcsolatok, érintkezési formák méltóságos szépségét. 
„Jó Rozgonyi karja, kardja" — hangsúlyozza a jelző a ma-
gyar nemesember hűségét, bátorságát, vitézségét. „Magyarok 
királyát", „Lászlóvárott a magyarság / Vala bátorságban" -
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kelti az archaizáló birtokviszony, a gyűj'tőnévképzőhöz kap-
csolt régies létige alak a lélekszámban, erőben jelentős nép-
csoport benyomását. 

Belülről vezérelt, csalhatatlan biztonsággal meghozott dön-
tések, felettes én és ösztön én hasadását nem ismerő, érzelmei 
intenzitásában és tartósságában a körülményeknek nem 
alávetett lélek, bensőséges szerepeket kínáló, jogokat és kö-
telességeket igazságosan kiegyensúlyozó, az emberi viszony-
latokat családias közvetlenséggel, melegséggel átitató, a 
rossz princípiumát önmagából kiiktató társadalom, a koo-
peráció, szolidaritás, bajtársiasság személyközi viszonyai 
által meghatározott, egészséges, erős nemzeti közösség — 
Arany víziója egy soha nem létezett és soha nem létezhető 
(bár az emberi tudat legmélyén korokon és időkön át maka-
csul megmaradó, továbbélő) világ látomása. E látomás kor-
történeti vonatkozásaira, a kilenc részre szabdalt, nemzeti 
lététől való megfosztásra ítélt, titkosrendőrökkel megtömött 
országban betöltött vigasztaló, fájdalmat elcsitító funkcióra 
a mű elemzői majd mindegyike utal. 

A történeties indokoltság azonban még nem föltétlenül 
jelent általánosabb érvényt, korokon átnyúló esztétikai erőt. 
A kérdés úgy is felvethető : elvárható-e az élet válságjellegét 
alapvető létélményként megélő huszadik századi olvasótól, 
hogy elfogadni, átélni, élvezni tudja ezt a totális, tökéletes 
idillt? S e kérdés nem alaptalan. Jelen sorok írója például a 
Sőtér István által „csodálatos életkép"-nek nevezett Családi 
kör patriarchális nyájasságát a komoly részletszépségek elle-
nére sem tudja fenntartások nélkül elfogadni. Csakhogy a 
Rozgonyiné és a Családi kör között van egy nagyon is lényegi 
különbség: a játékosság. Míg a békés, idilli szalontai estét 
az első szótól az utolsóig komolyan veszi és komolyan véteti 
Arany, a férjét a hadba is elkísérő szépasszony története teli 
van bájjal, játszi humorral. A lebegő melodikusság, a játékos 
archaizálás, a tökéletes ritmusú kérdések-megfelelések mintha 
mind azt sejtetnék-sugallnák, hogy nem kell ezt a tökéletesen 
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megoldott világot olyan komolyan venni. Játék ez csupán, 
bárha mély, az emberi lélek örök vágyait kifejező, szépséges 
játék. 

NYILASY BALÁZS 

TÓTH ÁRPÁD: ELÉGIA EGY REKETTYEBOKORHOZ 

Tóth Árpád e verse a költő leggyakrabban emlegetett mű-
veinek egyike, régóta az életmű hangsúlyos költeménye. Ép-
pen ezért különös, hogy alaposságra törekvő, beható értel-
mezés-kísérlet még nem született. Az elemzők többsége — le-
egyszerűsítve a versszöveg szemantikumát — háborúellenes 
versről, a költő humanizmusáról, békevágyáról szól — el-
intézettnek tekintve ezzel a mélyebb interpretációt.1 Legfel-
jebb megemlítik még — az ún. esztétikumról szólás jegyében 
— a mű középponti metaforáját, annak szerepét,2 s e meta-
fora tökéletes kibontását — végigvitelét a versen.3 E helyen-
ként leegyszerűsítő, esetenként ideologikum- és ún. mondani-
való-központú pragmatikus elemzéseken túllépve tartom 
szükségesnek bármely irodalmi műalkotás, így e vers inter-
pretációjának elvégzését is, amire az alábbiakban tennék 
kísérletet. 

I. Kettős centrumú versszerkesztés 

1. Idill és megzavart idill 

József Attila nagy gondolati verseinek elemzői már több-
ször rámutattak, hogy a költő gyakran él egy természeti kép-
ből való indítás szituációjával, mely képben saját magát is 
elhelyezi. Hasonló az indítása Tóth Árpád versének is: „El-

1 Kardos László: Tóth Árpád. Bp. 1965. 193 -194 . ; Makay 
Gusztáv: Tóth Árpád. Bp. 1967. 7 6 - 8 2 . 

2 Makay: i. m., i. h.; Nemes Nagy Ágnes: 64 hattyú. Bp. 1975. 
250. 

8 Makay: i. m., i. h. 
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nyúlok a hegyen, hanyatt a fűbe fekve, / S tömött arany dí-
szét fejem fölé lehajtja / A csónakos virágú, karcsú szelíd 
rekettye". A versfogantató élményhelyzet ilyesfajta közlése 
költeménykezdő pozícióban azonnal nagyfokú közvetlenséget 
biztosít, méghozzá kétszeresen : egyrészt a költő és költemé-
nyének tárgya (pontosabban a költő és a reflexivitás kiinduló-
pontját képező látvány) között, másrészt az alkotó és a be-
fogadó között. Ennek eredete nagy valószínűséggel még a 
népdal természeti képekből történő építkezési konstrukció-
jához éppúgy visszanyúlik (erre a népdalszerű indításra Ne-
mes Nagy Ágnes is utal4), mint az ember és természet ősi 
kapcsolatához, évezredes egységéhez. De éppúgy szerepet 
játszhat e közvetlenségben az alkotói személyiségnek egy 
ilyesfajta rendkívül hétköznapi-mindennapi szituációban 
történő ön-elhelyezése, ami által képes önmagát „befogadó-
közeibe" hozni, nagy idő- és térbeli távolságokat áthidalva 
így. Mindezt pedig egy nyelvileg egyszerű megfogalmazás 
hozza létre, amely — közelebb állván a mindennapi nyelv 
szókincséhez és szintaxisához — már önmagában véve is 
képes a fentebbi közvetlenséget sugározni. (A kezdő szituá-
ció és a hangulat összefonódására, illetve a természettel való 
azonosulásra költőnk lírájában Barta J. is utal.5) 

A költemény második, illetve harmadik sorában feltűnik a 
már a címben is szereplő rekettyebokor, illetve annak virágai, 
amik a műalkotás első három versszakának (ez lesz az első 
szerkezeti egység) meghatározó elemei lesznek, az ún. kettős 
centrumú egység egyik alappillérét képezvén. Előbb azon-
ban érdemes felfigyelnünk e látvány-elem retardációs beveze-
tésére. Már a második sor első szavai („tömött arany diszét") 
illetve a teljes harmadik sor (az utolsó megnevező-szó kivételé-
vel) a rekettye látványát-képét készítik elő, jelzők és jelzős 
szerkezetek nagy számával. A hétköznapi nyelv világából 
átlépünk a művészet, a költészet nyelvének szférájába. A 

4 Nemes N. Á.: i. m., 248-249 . 
5 Barta J.: Miért szép? (T. Á. lírája). Alföld, 1976/11. 4 1 - 4 2 . 
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jelzők és jelzős szintagmák ugyanakkor nemcsak előkészítik 
a központi fogalom belépését, de értékvilágukkal egyúttal 
előre minősítik is azt. A gazdagság (arany; dísz), a bőség (tö-
mött) pozitív értékképzete mellett egy külső-vizuális (karcsú) 
és egy belső-spirituális (szelíd) kifejezés is elősegíti a rekettye 
és a hozzá fűződő költői viszony bemutatását. (Hogy a sze-
líd' melléknév egyébként is fontos szerepet tölt be, arra a 
strófa utolsó sorában olvasható ismételt felbukkanása is 
utal.) A költő továbbra is jelen van a mű térstruktúrájában 
(„fejem fölé"), de most alárendeltebb pozícióban. Végül pe-
dig legalább ilyen fontos arra utalni, hogy a harmadik sorban 
feltűnik az egész mű determináns metaforája, ezúttal szino-
nimikus variációban („csónakos"). Ez egészül ki a negyedik 
sorban, amelyben kibomlik a metaforikus viszony (virág — 
sajka). E negyedik sorban a rekettye látványa újabb jelzőkkel 
ruházódik fel („ringó"; „apró légi"), folytatva ezáltal az ér-
tékviszonylatok kibontakoztatását; ehhez szinte észrevétle-
nül járul hozzá a ,sajka' kifejezés, mely egyrészt lágy hangzá-
sánál fogva tölt be jelentős szerepet, másrészt a hajó-meta-
fora újbóli, most már konkrétabb felbukkanásával. 

A költemény eddig akár egy idilli kép is lehetne, egy bájos 
festmény versbéli megfogalmazása. Ám az ötödik sor jelen-
tős változást hoz: a költői személyiség újbóli, ráadásul az 
egyes szám első személyű személyes névmás révén (ami a köz-
nyelvben is ritka, elsősorban nyomatékosításkor-erősítéskor 
használjuk) történő erőteljesen hangsúlyozott felbukkanása 
megváltoztatja a vers hangulatát, viszonyrendszerét és szó-
kincsét. Elsősorban a többszörös ellentétezés stilisztikai-reto-
rikai eszközei, illetve a költői személyiség hangsúlyozása ré-
vén a mű innentől kezdve kétpólusúvá, még pontosabban ket-
tős centrumúvá válik. Az egyik viszonyrendszer magja a költői 
személyiség, a másiké a rekettyevirág; a két elem állandó 
kölcsönhatásban van egymással, ami elsősorban a személyi-
ség aktivitásában és a virág passzivitásában gyökerezik. A 
személyiség aktivitása minden esetben mint negatív tényező 
jelenik meg a virágok számára, megzavarván az idilli nyugal-
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mat. A virágokhoz intézett szelíd-lágy kérésében a költő is 
csak így fogalmaz (kétszer is): „Tűrjétek kedvesen . . . " — 
tovább fokozva azok passzivitását. A „ T i . . . a hajnal har-
matát gyűjtitek" is csak látszólagos aktivitást fed, hisz a har-
mat száll a virágokra, nem a virágok „gyűjtik" azt. 

A kettős verscentrum egy másik alapvető ellentétét a sze-
mélyisé magányossága-társtalansága, vele szemben a virá-
gok együttes csoportja képzi („Sok, sok ringó virág, száz ap-
ró légi sajka"; „hajóraj" „S én árva óriásként" — kieme-
lések mindenütt tőlem — Sz. Zs.). Ugyanez fejeződik ki ab-
ban is, hogy a virágokkal kapcsolatban többnyire a többes-
szám második személyű, míg önmagával kapcsolatban min-
dig az egyes szám első vagy harmadik személyű (ez utóbbiról 
még szó lesz) grammatikai eseteket alkalmazza a költő („Tűr-
jétek" ; „Ti nem tudjátok" ; „Ti ringtok" ; „Ti . . . gyűjtitek" ; 
illetve „S én árva óriásként nézek", „szívemből"; „fejem fö-
lé"; „. . . riaszgat/ A lomha óriás"). Újabb ellentét forrása a 
szókincs változása. Olyan kifejezések tűnnek fel a mű szö-
vegében, amelyek az addigi idillinek látszó világgal teljesen 
szemben állnak (árva; bús ajkam; sóhaj; vihar; vész; meg-
reszket). Éppúgy a virágok és az ember világának disszonáns 
volta rejtezik emögött, mint abban a polarizálásban, aminek 
alapmotívumát a virágok kicsinysége és a költői személyiség 
nagysága adja (apró légi sajka én árva óriás). De ugyan-
ezen viszonyrendszer visszhangzik bennünk akkor is, amikor 
a vers szereplője állandó kedveskedéssel, féltő-óvó gesztu-
sokkal fordul e piciny virágok felé („Tűrjétek kedvesen, ha 
sóhajjal riasztgat / A lomha óriás"). 

Végezetül pedig egy látszólagos ellentétről! A virágok po-
zitív értékképzetek viszonyrendszerébe ágyazódva jelennek 
meg. Kézenfekvő lenne — talán túlságosan is — azt állítani, 
hogy az ember, a költő negatív értékképzetek hordozója. 
Lenne is rá némi okunk: vihart kelt, „váratlan sodrú vész"-t, 
„riasztgat / A lomha óriás", „nyomor aknáit rejti". Ám ez 
meglehetősen felszínes lenne és elhamarkodott. Ettől sokkal 
összetettebb és bonyolultabb a versbeni személyiség alakja. 
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Legfontosabb jellemzői a társtalanság, a magányosság (az 
„árva-lét"), a szomorúság, az elégikus (lásd a mű címét is) re-
zignáció, a komorság. (A „kozmosz magányosáról" szól 
Barta János is tanulmányában.6) Annál is inkább igaz ez, 
mivel a fenti — negatívnak látszó — elemekről (vihar, vész, 
riasztgat) kiderül: a sóhajtás áll hátterükben. E kifejezés 
egyébként is háromszor szerepel az első három versszakban 
(egyszer metaforikus szinonimikus változatban: a bú vihe-
dere), még az árva, amely szintén kulcsszónak tűnik, kétszer, 
így megállapítható, hogy a költői személyiség nem érték-
szerkezetében, hanem létállapotában áll elsősorban szemben 
a virágokkal. Negativitása önmaga viszonyrendszerében igaz. 
Tulajdonképpen ez az az alapszituáció, amiből mind a kettős 
verscentrum, mind ennek stilisztikai-retorikai-grammatikai 
következményei fakadnak ! 

Az első versszak második négy sorának legjellemzőbb 
elemei a költői személyiség helyzetére-hangulatára utaló 
kifejezések és szószerkezetek (természetesen a virágokkal 
kölcsönhatásban): így az „én árva óriásként nézek rájuk" 
sor egyszerre fogható föl egy erőteljes öndeterminációként, 
és a vers „főszereplőjének" a virágokhoz, mint másik „fő-
szereplőhöz" való viszonyulásként. Ez egyúttal utal a lát-
ványból kibomló reflexió megindulására : a virágok látványa 
indítja el a belső gondolatsort, aminek legfontosabb motí-
vuma a két léthelyzet (virág — költő) közötti feloldhatatlan 
disszonancia — amiből a fentebbi ellentét sorozatok követ-
keznek. Ráadásul a két alappillér közt a kapcsolat csak vi-
szonylagos és felemás (lásd aktivitás — passzivitás), hiszen a 
nyugalmat, békességet árasztó rekettyevirágok csak a lát-
vány szintjén képesek „hatni" a költőre. Ugyanakkor a köl-
tő is csak „megremegtetni" tudja azokat, sóhaja „Vihar már 
nékik az, váratlan sodrú vész". Az alliteráció (vihar-váratlan-
vész) csak még inkább kiemeli ezt, akusztikai szinten erősítve. 

6 Uo. 43. 
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2. Idill és a személyes lét elégikus rezignációja 

A második versszakban grammatikai váltást figyelhetünk 
meg. A strófa indítása egy nyomatékosított megszólítás, 
melyben a nyomatékosítás („Boldog, boldog") — ami annál 
is jelentősebb, mivel strófakezdő pozícióban található — 
egyszerre fokozza a virágok addig is abszolút pozítiv érték-
képzetét, és utal közvetetten a költői lélekállapot ellentétes 
voltára. Ezt megerősíti, fokozza a rákövetkező újabb meg-
szólítás („vidám lengők"), amelynek hatása hasonló az elő-
zőhöz. Majd hirtelen idő- és térbeli tágulást magába foglalva 
következik a második sor („. . . gazdag / Nyárvégi délután 
nyugalmas kék legén"). A környezet nyugalmas, idilli volta 
(amit a lágy mássalhangzók felsűrűsödése éppúgy kifejez, 
mint az ny hangok alliterációja, a kék szín, és a ,lég' kifejezés 
egyébként ritka, emelkedett költői használata, valamint a 
,kék' és ,lég' szavak hangzásbéli egybeesése) egyszerre áll 
párhuzamban a virágok képzetével, és ellentétben a költői 
lélekállapottal. 

A harmadik sorban a megszólítás felszólításba fordul át 
(„Tűrjétek kedvesen"). Ám nemcsak ez biztosít grammatikai 
váltást, hanem az is, hogy a költői személyiség kívülről szem-
lélve önmagát egyes szám harmadik személyűségbe vált át 
(„lelkének komor / Bányáiból" ; „egy ily árva szörny, egy -
ember !"). A képek tökéletes összhangban bomlanak ki egy-
másból (bánya-viheder-akna), abszolút szövegkoherenciát 
teremtve így e trópus-lánc segítségével. A szomorúság kép-
zetét csak fokozza egyébként a bánya-viheder metafora-pár 
egyrészt szemantikai síkon, másrészt azzal, hogy a mélység 
képzete kapcsolódik a ,bú' fogalmához. (Ugyanez fejeződik 
ki a „kereng fel" kifejezésben.) Külön fogalmi-képszerkesz-
tésbeli telitalálat, hogy a ,bánya' metaforára nem a „mélyből 
felhozott természeti kincs" pozitív tartalmú gondolata, ha-
nem a pusztító viheder következik, mely kifejezés idegenségé-
vel is riasztóan hat, nemcsak jelentésével. A személyiség elé-
gikus rezignációjára utal a bú-borus-bánya-sóhaj kifejezé-
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seken kívül a különösen riasztóan megdöbbentő hatású 
,szegény' önmeghatározó melléknév (itt főnévi használatban). 
Majd a hetedik sorban ismét a megszólítás-megnevezés re-
torikai sémáját alkalmazza a költő (immár harmadszor a 
strófán belül): „Ti nem tudjátok. . . " ; sőt annak egy még 
közvetlenebb formáját, a többes szám második személyü 
személyes névmást. Ez a forma általában a megszólító és 
megszólított szoros kapcsolatára szokott utalni. Ez itt is 
igaz, ám ne feledjük: a kapcsolat viszonylagos, a létállapot 
pedig merőben különböző. A versbeni személyiség végső elke-
seredésében egy esetleges robbanáskor mindenkit, önmagát 
is megsebző „nyomor aknái"-ról, „árva szörny"-ről szól, 
egyúttal egyetemessé téve, totalizálva magányosságából faka-
dó elkeseredettségét. Létérzékelését egy pillanatra az egész em-
beriségre kiterjeszti ( „ . . . egy ily árva szörny, egy — ember!"). 

3. A vegetatív lét és az öntudattal bíró lét szorongató kettőssége 

E végletesen szörnyű strófazárlat után a harmadik vers-
szakban a költő visszakanyarodik a virágok képzetéhez. 
Újra — most már fontos helyen : sor, sőt strófakezdő pozíció-
ban tűnik fel a közvetlenségre hangsúlyozottan utaló többes 
szám második személyü személyes névmás — a megszólítás-
megnevezés funkciójában. Visszatér a békés-idilli hangulat 
is, valamint a gazdagság motívuma („ezüst"; „arany"; „tel-
jülvén"; „drága gyöngyként"). Majd újra a szóismétlés je-
lenségét figyelhetjük meg egy fontos szerepű kifejezés kap-
csán. Mivel e szó („Ti") rövid időn belül már harmadszor 
szerepel sorkezdő pozícióban, így az anapher (verssorok is-
métlődő kezdőszava) egy speciális esetével állunk szemben. 

Sajátos szerepet töltenek be a „Gond nélkül" névutós kap-
csolat és a még jelentősebb „nem bolyongtok testetlen kincs 
után, / Sok lehetetlen vágynak keresni gyarmatát" sorok, 
mivel a virág-lét és az ember/költő-lét alapvető ellentétét 
fogalmazzák meg: a vegetatív lét és a szellemi-lelki lét kettős-
ségét, ami tulajdonképpen az egész alapszituáció implicit hát-
teréül szolgál. 
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Azonban a ,kincs' fogalma utal arra, hogy amit az ember 
szellemi-lelki lényként keres, értéket takar; méghozzá nem 
utilitáris-gazdasági, hanem spirituális-szellemi értelemben 
(lásd a „testetlen" jelzőt). Ezzel végső soron a költőnek mégis 
sikerül valami olyat felmutatni, ami ha nem is magasabb-
rendű (a mű világán belül) a békés virág-létnél, de legalábbis 
szembeállítható azzal mint érték. Hogy ez azonban nem ké-
pes abszolút vigaszként szolgálni, arra egyszerre utalnak a 
„lehetetlen vágy" és a .gyarmat' kifejezések. 

A strófa utolsó sorában a vegetatív- és a szellemi-lelki-lét 
ellentétessége konkretizálódik: az embernek öntudata van, 
míg a virágnak nincs. Ám ennek megléte — figyelmeztet fájó 
szomorúsággal Tóth Árpád — egyszerre pozitív és negatív 
tényező. Pozitív, mert ezáltal Ember az ember, de negatív is, 
hisz ennek révén válik magányossá és örök bolyongóvá, akit 
„űz a konok kapitány". A kapitány-metafora egyébként 
nemcsak trópus voltánál fogva rendkívüli hatású, hanem 
mert válaszoló rímes pozícióban található, ill. mert egy sajá-
tos jelző is szerepel előtte (amellyel alliterál is ráadásul) — 
„konok kapitány" — s amely jelző egyszerre utal magára a 
költői személyiségre, és — az ekkora újból megjelenő egye-
temesítés-totalizálás segítségével (aminek grammatikai hát-
tere az egyes szám harmadik személyű általánosító megfo-
galmazás) — az egész emberiségre. Ezen utolsósorban két 
olyan elemet is felfedezhetünk egyébként (öntudat; kapi-
tány), amelynek anticipációs (előlegző) funkciójuk is van a 
költemény további menetét tekintve („vad hajós" - negye-
dik versszak). 

II. Monocentrikus versszerkesztés 

1. Leszorított lét — a halál mint vágyott „lét"-állapot 

A negyedik versszak — mely egyben a második szerkezeti 
egység nyitása is — egy újabb öndeterminációval kezdődik : 
„Én is hajó vagyok". Itt jegyeznénk meg, hogy a költemény 
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tulajdonképpen egyetlen metaforára, a hajó metaforájára 
épül; az ezzel kapcsolatos kifejezések a mű minden részé-
ben megtalálhatóak (csónakos-ringó-sajka-hajók-ringtok-ka-
pitány-hajós-szirtek-bárkák-vitorlák-kalózok-özönvíz-Ararát 
-Noé stb.). Vagyis a mű kulcsszavai a variációs annomina-
tión alapulnak. Azonban igen lényeges, hogy a negyedik stró-
fában az alapmetafora (virág—hajó) átértelmeződik, és ezzel 
párhuzamosan átértékelődik: a költő önmagára vonatkoz-
tatja e képet — többek közt ezért is lesz itt szerkezeti egység-
beli váltás. Ez az asszociációs képszerkesztés teljesen meg-
változtatja a művet. Eltűnik a virágok képzete, már csak a 
rájuk utaló, pontosabban velük rokonságot mutató idilli-
békés hangulat marad meg — de már csak meglehetősen el-
szórtan, nyomokban. Azaz eltűnik a metafora, de megma-
rad — közvetetten — a hangulata. Nem más ez, mint a refle-
xiót7 megelőző látvány hiánya, illetve a mű vízió-jellegűvé 
válása. Ennek okát abban látom, hogy a költői személyiség, 
illetve az egész emberiség helyeződik a költemény közép-
pontjába, azaz eltűnik a kettős centrum, átadván helyét a 
monocentrikusságnak. 

Azonnal megfogalmazódik ez a negyedik versszak indítá-
sában: „Én is hajó vagyok". Az ellentétes kötőszó („de"), 
valamint a vers folytatása jelzi azonban az alapvető válto-
zást: „kínok vasszögé"-ről, „vad hajós"-ról, „őrült utak"-
ról van már szó. E strófában már a mondatszerkesztés is 
összetettebbé válik (többszörös alá-, fölé- és mellérendelés). 
A versszak indítása után a költői személyiség egyszerre ma-
rad saját körén belül, és lép ki abból, egyszerre szemléli ön-
magát belülről és kívülről, valamint egyzserre szól önmagáról 
és — itt még csak közvetetten — a többi emberről. Ennek 
grammatikai eszközei a neutrális határozói és főnévi igene-
vek (hagyva; omolni; lenni), valamint a szintúgy viszonylag 
semleges grammatikai pozíciót jelző egyes szám harmadik 
személyűség lesznek (szorítja; visz szét; vonzza). A strófa 

' Nemes N. Á.: i. m., 250 
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második sorában a költői személyiség szomorú rezignáltsága 
is az eddigieknél erőteljesebben fogalmazódik meg, okát is 
megadva e létállapotnak : „ . . . minden ízét / A kínok vas-
szöge szorítja össze testté", ahonnan külön kiemelendő az 
,összeszorít' kifejezés, amely szinte észrevétlenül fokozza a 
kín fogalmát, sót az erőszakoltság érzését is felkeltheti. A 
harmadik sor két szempontból is igen jelentős: egyrészt itt 
található az összekötő elem a harmadik versszak utolsó so-
raival (vad hajós-öntudat-kapitány), másrészt e szövegkohe-
rencia-egységen túlmenően azt is észrevehetjük, hogy a köl-
tői személyiség első szerkezeti egységben megfigyelhető akti-
vitása is meglehetősen viszonylagos lesz, mivel őt is egy belső 
erő („vad hajós"-öntudat-kapitány) kényszeríti cselekvésre; 
a költő találó és pontos szóhasználata szerint „visz szét", 
amit kiegészít és alátámaszt a következő sorban a „Nem 
hagyva . . ." szókapcsolat. 

Az előző versszaknál utaltunk arra, hogy az emberi ön-
tudat megléte nem képes abszolút vigaszként szolgálni a 
személyiség számára. Ezt fölerősítik itt az „őrült út", illetve a 
„zord ú t" kifejezések. A negyedik sor „lágy öböl" szókapcso-
lata pedig implicit módon utal vissza az előző szerkezeti egy-
ségben megfigyelhető békés-idilli hangulatra. Igazolni látszik 
ezt egyébként a rákövetkező ,ringatni' szó is, amely két eset-
ben is szerepelt az előző versszakokban, de mindig a virágok-
kal kapcsolatban. De hangsúlyozni kell: csak implicit vissza-
utalásról van szó, egy mélyrétegbeli kapcsolódásról, hiszen itt 
e hangulat a költői személyiséggel kapcsolatban fogalmazó-
dik meg : ezen állapot számára való elérhetetlenségéről van 
szó. 

A negyedik versszak következő sorai a halál gondolatának 
leglíraibb megfogalmazásai közé tartoznak irodalmunkban, 
ami talán leginkább a metaforikus viszony tökéletes kibon-
tásának és végigvitelének (szög-mágneshegy-delej), valamint 
a szókincs abszolút áttételességének, idegen kifejezéssel az 
improprietásmk (olyan szóhasználat, amellyel a szerző köz-
lendőjét nem a legpontosabban, legegyszerűbben, legközvet-

9 
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lenebbül fejezi ki) köszönhető („létentúli lét" ; „békén omol-
ni szét"). 

A művészetek világában leggyakrabban negatív értékképze-
tekben feltűnő halál-motívum teljesen átértékelődik itt, po-
zitívvá válván vágyott „lét"-állapottá alakul át. Hogy az el-
múlás jobb a kínnal teli létnél, már a romantika felfedezte. 
E gondolat itt a századelő jellegzetes világképével, a szecesz-
szióval, valamint neoromantikus életérzéssel ötvöződve nyer 
megfogalmazást, amennyiben a halál egy új élet („létentúli 
lét") kezdetét is jelenti egyben, ahol talán már megszűnnek 
a szenvedések és megpróbáltatások, s ahol valóban „hajó 
lehet az ember", nem pedig „zord utak hörgő és horzsolt 
roncsa" — mely utóbbi szókapcsolat-sor akusztikus viszony-
rendszerében is igen expresszív hatású (a h hangok alliterálá-
sa, a felsűrűsödő r-zs-g-cs hangkapcsolatok utalnak erre). 
A személyiség tehát az élet helyett a halál felé fordul. 

2. Az ember-lét fájdalma és a pusztulás víziója 

Az ötödik versszakban kitágítja a képet a költő : önmagá-
ról egy kérdéssel áttér az egész emberiségre: „És hát a többi-
ek ? . . . a testvér-emberek". ítélete, szemlélete, viszonyu-
lása egyszerre fogalmazódik meg az együttérzés és a távol-
ságtartás jegyében („E hányódó, törött vagy undok, kapzsi 
bárkák"; „kalózok s könnyes árvák"). Folytatódik az előző 
versszakban elkezdődött asszociációs képszerkesztés, amit 
most már — az átvitel, a trópus szélesítése következtében 
(vitorlák-bárkák-kalózok-vértengerek-özönvíz stb.) - kép-
transzformációs eljárásnak is nevezhetünk. Azonban igen 
lényeges, hogy az emberek megítélése akár pozitív, akár ne-
gatív formát öltve jelenik meg — a végkövetkeztetés, a 
„szörnyű sors" mindenki — a költő számára is (erre utal a 
többes szám első személyűségre való átváltás) — ugyanaz: 
„Tán mind elpusztulunk . . . " . Ezért nem lényeges igazán, 
hogy a költő kettéválasztja vagy sem az embereket — Kardos 
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László szerintem túlkonkretizálása szerint — a „háború 
vámszedőire" és a „könnyes árvákra".8 

Szokás e versszakot annak példájaként idézni, hogy Tóth 
Árpád itt fejezi ki legpregnánsabban háborúellenességét; 
finomabb megfogalmazásban: itt foglal állást a háború öl-
döklései, szenvedései ellen. Ez bizonyára igaz is. Ám a mű 
szövege alapján azt is látnunk kell, hogy valójában közvet-
lenül szó sincs háborúról, legfeljebb áttételes értelemben. 
Vajon mit kezdhetnénk e strófával, ha nem lenne ismert az 
1917-es keletkezési dátum? Nos, véleményem szerint Tóth 
Árpád jóval általánosabban fogalmaz, hogysem azt leszűkít-
hetnénk a háború elleni tiltakozás költői gesztusára. Az is 
benne van, de annál ugyanakkor több is! Itt is megjelenik 
ugyanis a már többször emlegetett egyetemesítés-totalizálás-
általánosítás fogalomcsoportja. Éppúgy megnyilvánul ez az 
emberi szenvedés két alapmetaforájának (fogalmazhatunk 
úgy is: archetipikus toposzának) szerepeltetésében („vér s 
könny"), mint a bibliai özönvíz-motívum tudatos (hiszen 
végigvitt elemről van szó : özönvíz-Ararát-Noé) beléptetéséről 
aminek révén tágabb horizontok felé mozdul el a vers szö-
vege és gondolatvilága. De említhetnénk a többes szám első 
személyűség szintúgy általános érvényűségét is, mint gram-
matikai hátterét. Vagyis szerintem Tóth Árpád a konkrét 
napi eseményeknél jóval áttételesebben fogalmaz: számára 
a háború kegyetlenségei, szenvedései csak kiindulási pontot 
képeznek; már-már apokaliptikus víziójában az egész em-
beriség örök szenvedése, a „lét fájdalma" nyer megfogalma-
zást. (Ez a jelenség egyébként az egész század eleji magyar 
lírára jellemző volt, Tóth Árpádra és Juhász Gyulára pedig 
különös tekintettel.) 

A strófa utolsó három sorában aztán megszűnik az embe-
riség heterogeneitása. Ez tulajdonképpen természetes is, hi-
szen legyen bármilyen valaki (kalóz vagy könnyes árva) 
ugyanattól a betegségtől szenved', ezért aztán mindenki „sze-

8 Kardos: i. m., i. h. 
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gény emberhajó"-vá válik a költő szemében. A költői tudat-
ban az elkerülhetetlen halál jegyében homogenizálódott em-
beriség végül is pusztulásra ítélt. S hogy ez abszolút mérték-
ben igaz, azt felfokozott expresszivitással sugározza a ,nincs' 
tagadószó megismétlése. A többes szám első személyűség 
(azaz önmaga számára sem lát mentséget, menekülési lehe-
tőséget) pedig — mivel a pusztulás így válik igazán szemé-
lyessé, azaz perszonálisán is igazán átélhetővé — elmélyíti 
és kiszélesíti a tragédia nagyságát. A bibliai Ararát (amely 
ráadásul egy megszemélyesítésben jelenik meg, emberközelbe 
hozva a mű gondolatvilágában elérhetetlen megmenekülési 
szimbólumot: „boldog Ararát várhatna") és Noé csak a 
képzeletben léteznek, a valóságban — zárja le targikusan a 
strófát a költő - nem. 

3. Az emberiség pusztulásának tragikuma 

„Tán mind elpusztulunk . . . " — kezdődik a halál gondo-
latának az ismétlés által nyomatékosított megfogalmazásá-
val a költemény záró strófája. Majd a második sorban vissza-
tér az eredetileg használt virág-metafora; a visszaalakuló 
trópus ezáltal sajátos keretet biztosít a versnek. Ugyanakkor 
ezáltal a harmadik versszaknál jelzett vegetatív- és spirituá-
lis lét közti ellentét is feloldódik — szomorú végkövetkezte-
tésként az előbbi javára; az öntudattal bíró ember-lét nem 
képes fenntartani önmagát (megvédeni önmagát önmaga 
ellen) — így a virágok maradnak fenn pusztán. Ugyanakkor 
e megsokszorozódott virágok („miriád virág") fokozzák az 
egyetemes halál tragédiáját; az ő létezésük-fennmaradásuk 
nemcsak ellentétet alkot az emberiség pusztulásával, de az 
emlékezés motívuma is megfogalmazódik a mélyrétegekben 
(1. virág a síron). A ,sajka' és a ,leng' szó akusztikus lágysága, 
ill. a ,szelíd' szó jelentéstartománya csak fokozza a kép és a 
gondolat kifejezőerejét ; akárcsak a strófa harmadik sorában 
kétszeresen is megjelenő szivárvány képzete, amely nemcsak 
szokványosán „fenn az ágon" (azaz az égen — ahogyan egy 
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fán keresztül az égre tekintünk), de — sajátosan kitágítva 
a teret, ezzel is hangsúlyozva a pusztulás utáni helyzet kü-
lönleges voltát - „lenn a fűben" (azaz a földön) is látható. 
(Érdemes megfigyelni : a keményebb hangzású ,lent' és ,fent' 
helyett a lágyabb ,lenn' és ,fenn' található a mű szövegében!) 

Ám a tragédia érzete eltűnik, átadva helyét „Egy néma 
ünnepély"-nek, „Egy boldog remegés"-nek, a „felpihegő 
sóhajtás"-nak. Eltűnik a tragédia, hiszen egyrészt a pusztu-
lásról már előzőleg megtudhattuk, hogy a test pusztulását 
a „létentúli lét" követi, másrészt mert e pusztulás — láthat-
tuk — vágyott „lét"-állapot. Vágyott, hiszen megszün-
teti a szenvedést, a fájdalmat („immár a kínnak vége!"). 
A költői személyiség sem maga, sem mások számára nem 
lát más lehetőséget a „lét nyomorúságának" megszüntetésére, 
mint a halált, amit ezért aztán mint remélt eseményt helyez 
nemcsak e művébe, de más költeményeibe is (Rímes, furcsa 
játék; Hívogató', Jó éjszakát; Elég volt a vágta). Éppúgy sze-
repet játszik ebben egyébként Tóth Árpád pesszimisztikus 
neoromanticizmusa, mint a századelő szecessziós világképe. 

A költemény utolsó két sorában egy nehezen értelmezhető, 
keleties motívumokkal átszőtt gondolatsor olvasható. Ennek 
lényege véleményem szerint — ahogyan erre a rákövetkező 
jelzős szintagma („szűzi ajka") is utal — a lótuszvirágból 
(ami a keleti vallásban a tisztaság, a megtisztultság jelképe), 
azaz a tisztaságból (aminek szinte mintegy előfeltétele az 
„ember utáni"-ság állapota — nem véletlen a költő kiemelése) 
,kilengő' Béke. Vagyis a béke csak az emberiség pusztulása 
után következhet el. Végsőkig elkeseredett, de adott szituá-
cióban (létállapot — saját és egyetemes, világkép, gondolko-
dásmód, külső tényezők) nem elítélhető végkövetkeztetés. 

Külön kell szólnunk a Béke kifejezésről, amely több szem-
pontból is hangsúlyos funkcióval bír. Először is nagybetűs 
írásmódjára kell felfigyelnünk, ami bizonyára nem véletlen, 
ahogyan erre a kritikai kiadásban fellelhető szövegvázlatok 
is utalnak. A nagy kezdőbetűs írás révén az adott kifejezés 
általánosabb, kiterjedtebb jelentéstartományok felé mozdul 
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el. Úgyis fogalmazhatunk: a szó jelképesebb, szimboliku-
sabb értelmet nyer ezáltal. Azaz nem egy konkrét békéről 
szól a költő (különösen nem a háború valamikori remélt vé-
géről), hanem a „lét nyomorának", „a kínnak végé"-ről, 
amikor is megszűnik a szenvedés, s csak a némaság, a csend 
(a halál-utániság e gyakori motívumai) uralják a világot. S 
hogy ez valóban a tökéletesség állapota lesz, arra a ,boldog' 
kifejezés kétszeri szerepeltetése is utal („boldog remegés"; 
„boldog légbe"). Hogy a béke egyébként is rendkívül hang-
súlyozott fogalma a költemény zárlatának, arra nemcsak 
pozíciója mutat (a vers utolsó szava), de az is, hogy kétsze-
resen is válaszoló rímes helyzetbe került (végrím : vége - Bé-
ke; belső rím: légbe - Béke). 

Ezzel Tóth Árpád elér a lehetséges végső pontig! Végkö-
vetkeztetésének szomorú tragikusságát, ill. a vágyott vég 
motívumát egyetlen — látszólag lényegtelen — szócska oldja 
csupán (ráadásul az alapszó rövidített változatát használja a 
költő). Ez pedig a kétszeresen is hangsúlyos pozícióban ta-
lálható (sorkezdő-, sőt strófakezdő elem) „Tán", határozat-
lanságot-bizonytalanságot kifejező módosító szó. Ennek se-
gítségével képes a költemény valamiféle hitet, reményt sugá-
rozni az emberiség kipusztulásának csupán végső elkesere-
dettségben vágyott, valójában mélységesen drámai víziójá-
val szemben — egy villanyásnyi időre feloldva a tragikus 
végkövetkeztetést. így sikerül részlegesen oldani a lét le-
szorítottságát, a személyiség és az emberiség kilátástalan 
helyzetét éppúgy, mint a számára egyetlen lehetséges meg-
oldás megvalósulásának szörnyű paradoxonát. 

SZENTESI ZSOLT 


