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A „ M A I " ÉS A „ M O D E R N " 
SZINTÉZISÉNEK LEHETŐSÉGÉRŐL 

I. 

Stephen Spender A modem harca2 című rendkívül érdekes 
könyvében két, a 20. századi irodalomra és művészetre sze-
rinte jellemző kategóriát állít fel. Századunk írói és művészei, 
mondja Spender, „maiak" vagy „modernek". Az állásfogla-
lásuk és módszereik közötti különbségeket néhány ellentét-
párban foglalja össze. 

A „maiak" hisznek a tudomány és társadalom fejlődésében, 
míg a „modernek" nem érzik otthon magukat az elgépiesc-
dett társadalomban. A „maiak"-ban az az én dolgozik, 
amelyet Spender „voltaire-i én"-nek nevez. Ez a „voltaire-i én" 
„azért bírál, gúnyol, támad, hogy a fennálló erőket befolyá-
solja, irányítsa, gátolja vagy serkentse. A'voltaire-i én' . . . hat 
az eseményekre, melyeknek a 'modern én ' . . . csupán szen-
vedő alanya."3 „ A 'modernek' általában szembefordulnak a 
haladás gondolatával, vagy éppen viszolyognak tőle, és a 
tudomány eredményeit úgy tekintik, mint évszázadok kultú-

1 E tanulmány a Londoni Egyetemen 1965/бб-Ъап tartott előadá-
saim és szemináriumaim foglalata. Eredeti célja problematikáján és 
megfogalmazásán is nyomot hagyott. Mégis remélem, hogy éppen 
újabb művészetünk csúcsteljesítményeinek európai jelentősége nem 
teszi érdektelenné a spenderi kérdésfeltevés teherbíró képességének 
magyar súlypróbáját sem, annál is inkább, mivel éppen a 20. századi 
magyar kultúra nem egyszer és nem egy területen kínálja — az 
esztétikai általánosítás számára is — „ m a i " és „modern" szintézisének 
Spendertől szem elől tévesztett lehetőségét. 

2 SPENDER, S T : . The Struggle of the Modern - London, Hamish Ha-
milton, 1963. 

3 I. m. 72. 
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ráját fenyegető katasztrófát."4 „A modern művész az eletet 
egészként szemléli, épp ezért egészében utasítja is el."5 

E szemléleti különbségekből következik módszereik külön-
bözősége. „A maiak realista-prózai, a modernek pedig ima-
gista-költői módszerrel dolgoznak."6 A „maiak" „alakjainak 
jellemét társadalmi környezetük formálja a maga céljaival, 
eszméivel, ábrándjaival, akár beilleszkedik az egyén, akár 
szembenáll vele".7 Ennek kifejezőeszköze az ún. prózai mód-
szer. „A modernek úgy érezték, hogy az egyén élete elszige-
telődött a társadalmi környezettől, tükrözése épp ezért nem 
merülhet ki a jellemek és a társadalom értékrendszerének 
realista ábrázolásában."8 Manapság az egyén értékrendszere 
egyre távolodik a közösségétől. Ebből következik az új forma-
nyelv, az új költői módszer, amely szaggatott, homályos, 
titokzatos, álom- és látomásszerű, szimbolikus, eksztatikus, 
torzított, élményanyagát a tudatalattiból, a gyermekkorból és 
a művész belső életéből meríti, „a szubjektív énből, amely az 
egyéniségen túli múlt mélységeibe ereszkedik, ahol már puszta 
lét, és képtelen az önfelismerésre".8 

A realista-prózai és az imagista-költői módszer ezen jellem-
zéséből kitűnik, hogy „prózain" és „költőin" Spender nem 
műfajokat ért csupán, hanem sokkal inkább a művészi látás-
mód két formáját, amelyek fellelhetők a legkülönbözőbb 
művészeti ágakban és műfajokban. A „prózai módszer", írja 
Spender, „szociologikus és katalogizáló", míg „a költői mód-
szer szeizmografikus és barometrikus".10 Mindkét tulajdonság 
a „modernség" tipikus eleme, amely ,,a szenvedés érzékenység 
és jelenvaló múlt tudatosodása".11 A példák, amelyeket Spen-

4 . m. X. 
5 I. m. 77. 
01. m. 117. 
71. m. 119. 
" I. m. 121. 
9 I. m. 117. 

101. m. 118. 
111. m. 72. 
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der kategóriáinak illusztrálására felhoz, szintén azt igazolják, 
hogy a realisztikus-prózai és az imagista-költői módszert nem 
csupán különböző műfajok művészi kifejezőeszközének tartja; 
az előbbit Galsworthy, Bennett,Wells, Shaw, Amis,Wain, S. 
Lewis és néhány új költő képviseli, az utóbbira D. H. Lawrence, 
Woolf, H.James, Conrad, Joyce, Beckett, Faulkner, Yeats, 
T. S. Eliot, Pound, Auden, Apollinaire, Sztravinszkij, Berg, 
Picasso, F. Bacon és a 20. századi „izmusok" néhány más kép-
viselőjének nevét hozza fel példaként. 

Stephen Spender szemléletesen megjelenített kategóriái sze-
mélyes költői élményből fakadnak. Osztályozása kétségtele-
nül megfelel a 20. századi irodalom és művészet fontos minő-
ségi elhajlásainak. Abban is tökéletesen igaza van, hogy a 
„modern" terminus nemcsak egyszerűen olyan műalkotásra 
vonatkozik, amely napjainkban keletkezett, hanem olyanra, 
amely korunk valóságának emberi lényegét megfelelő formá-
ban fejezi ki. Mindezek ellenére kategóriái számos ponton 
vitathatók.12 

Spender túl szoros kapcsolatot tételez fel a kultúra jelensé-
gei és a technika fejlődése között, gyakran figyelmen kívül 
hagyva a társadalmi rend közvetítő szerepét. A technika és 
tudomány előrehaladását elválasztja attól a társadalmi for-
mától, amelyben kibontakozik és amelyet alakít. Ebben a 
fejlődésben negatív tényezőt lát, és nem tulajdonít kellő jelen-
tőséget a szabad időnek, mely a technikai fejlődés mellékter-
méke és a kultúra általános elterjedésének fontos feltétele 
lehet. A „mai" mint kategória nem tesz különbséget natura-
lizmus és realizmus között, mint ahogy a „modern" sem vá-
lasztja szét az avantgardista és a modern törekvéseket. Az 
emberben felmerülhet az a kérdés is, vajon G. B. Shaw „mai" 
prózadrámái nem fejeznek-e ki legalább annyit a modern 

12 Vö . SZILI J . : A korszerűség korszerűtlen apológiája. Kr i t ika , 1964/5. 
szám, 4 9 ; — K Ö P E C Z I В . : A szocialista realizmus korszerűsége. Kr i t i ka , 
1 9 6 5 / 7 . szám, 1 2 ; — E G R I P . : Alom, látomás, valóság. B p . , G o n d o l a t , 
1 9 6 9 . 3 5 2 - 7 0 . 
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valóságból, mint T. S. Eliot „modern" költői darabjai. Azon-
kívül a shaw-i formanyelv sem éppen 19. századi. 

Sokkal fontosabb ezeknél a problémáknál az a kérdés, 
mely önként adódik a „mai" és „modern" szembeállításakor: 
nem lehetséges-e olyan szintézis, amely áthidalhatná a két 
ellenpólus közötti szakadékot? A 20. századi brit kultúra két-
ségtelenül számos példát nyújt arra a polarizációra, melyet 
Spender a „mai" tézisében és „modern" antitézisében ír le. 
De Britten remekműve, a Háborús rekviem vajon nem képvisel-e 
olyan szintézist, melyben a „mai" művészi magatartás a 
„modern" tökéletesedéséhez és kiteljesedéséhez vezet? Thomas 
Mann, Aragon, Eluard, vagy a késői Brecht művei nem tar-
talmaznak-e ilyen szintézist? Azt hiszem, igen, és a 20. századi 
magyar költészet, festészet és zene jó néhány képviselőjének 
műveiben is ilyen szintézissel találkozunk. 

II. 

A 20. századi magyar költészet bőven szolgál példákkal a 
„mai" és „modern" szintézisére, melyet a továbbiakban egy-
szerűen modernnek nevezünk, idézőjel nélkül. Elsősorban 
Ady Endre és József Attila költészete ilyen átfogó jellegű. 
Minthogy mind Ady, mind József Attila Petőfi hagyományát 
folytatta és fejlesztette tovább, elemzésemet Petőfivel kezdem. 
Ez annál is kívánatosabb, mivel számos 20. századi „mai" 
költő — más, mechanikus értelemben véve — szintén Petőfi-
hez kapcsolódott, és a „modernek" épp ez ellen a költői iskola 
ellen lázadtak. A hívebb elemzés kedvéért három hasonló 
tárgyú tájleíró verset vizsgálok meg: Petőfi A puszta, télen 
(1848), Ady A téli Magyarország (1908) és József Attila Holt 
vidék (1932) című költeményét. 

A puszta, télen költői erejét elsősorban képei kicsattanó szem-
lcletességének köszönheti. A költemény kezdősora („Hej, 
mostan puszta ám igazán a puszta!") szójátékának látszólagos 
tautológiájával paradox lendülettel szökkenti szembe a puszta 
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kopárságát. A második versszak a paradox szemléletet szemlé-
letes, majd auditív paradoxonként ható (egyébként önmagá-
ban megkapóan egyszerű, nem paradox) képsorban bonta-
koztatja ki, amikor az érzéki hatást ennek tagadásával kelti fel: 
„Nincs ott k inn a juhnyáj méla kolompjával, / Sem a pásztor-
legény kesergő sípjával, / S a dalos madarak / Mind elnémulta-
nak, / N e m szól a harsogó haris a fű közül, / Még csak egy 
kicsiny kis prücsök sem hegedűl." 

A haris és a tücsök elnémulását a záró r ím (közül — hegedűl) 
és messzehangzó alliterációk hangsúlyozzák. Az, hogy a dalos 
madarak elhallgatása hosszú sorokra következő rövid sorok-
ban fejeződik ki, a hallgatóban a hirtelen abbamaradt énekszó 
érzéki benyomását kelti. Hasonlóan, a negyedik versszakban 
az utolsó két sor jelentésének, hosszúságának, alliterációjának, 
rímelésének és az el-elbődiil hangutánzó szónak együttese 
hangot s látványt egyszerre idéz: „Mikor vályú elé / Hajtják 
estefelé, / Egy-egy bozontos bú s tinó el-el&ődül, / Jobb szeretne 
inni kinn a tó vizébül." Itt a hangeffektus időtartama még 
hosszabbnak tűnik annak következtében, hogy a tinó bőgését 
egy rövid sor utáni kivételesen hosszú sorban halljuk, és a 
vizébül b-je távoli visszhangként válaszol az el-elbődiil b-jére, 
melyet a bozontos és bús halmozott alliterációja oly hatásosan 
készít elő. A csendes fogadót, az alvó csapiárt és csaplárnét 
leíró hatodik versszakban a költői képanyag — melynek 
hatását az egymásra duplázó hallgatnak-alhatuak r ím is növeli 
— megint csak friss és eleven: „Senki sem fordítja feléjök a 
rudat, / Hóval söpörték be a szelek az utat,". Az utolsó két 
sor csaknem tökéletesen tiszta ríme /rudat-utat/, kiemeli a 
sorok jelentése közötti magyarázó kapcsolatot. A tűzkőként 
szikrázó hó a hetedik versszakban, a nyolcadik versszak 
tiszta ríme (eliilnek-települnek), amely harmonikus összecsen-
gésével és a könnyebb ejtés kisebb energiájával szépen érzékel-
teti, hogy váltják erejük fogytán a viharos szeleket a sápadt 
ködök, a ló prüsszögése ugyanebben a versszakban, és a le-
menő nap véres koronája a költemény utolsó sorában, mind a 
vers rendkívüli felidézőerejéről tesznek tanúbizonyságot. 
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A puszta, télen nemcsak szemléletes vers; igen dinamikus is. 
A harmadik versszakban a nap alacsony állását („Alant röpül 
a nap, mint a fáradt madár") a határ-madár r ím magán- és 
mássalhangzóinak szoros megfelelése is hangsúlyozza. Az 
ötödik versszak csupa mozgás: „Leveles dohányát a béres 
leveszi / A gerendáról, és a küszöbre teszi, / Megvágja nagy-
jábul, / S a csizmaszárábul / Pipát húz ki, rátolt, és lomhán 
szipákol, / S oda-odanéz: nem üres-e a jászol?" Különböző 
jellegű tevékenységeket különböző hosszúságú sorok jelölnek: 
a leveles dohány „nagyjábul" való megvágása rövid sorban, a 
pipázás lassú művelete pedig hosszú, lomha sorban foglal he-
lyet. A hasonló tevékenységeket a rímek még közelebb hozzák : 
leveszi-re teszi, nagyjábtil-csizmaszárábul, szipákol-jászol ; a 
különbözőket pedig elválasztják az egymásra nem rímelő sza-
vak (teszi-nagyjábul stb.). Petőfi dinamikus előadásmódjára 
jellemző, hogy a tél csendjét és nyugalmát mozgást kifejező 
szavakkal érzékelteti. Mint ahogy a téli puszta kopárságát a 
távoli nyár képeinek felsorolásával írja le, a mozdulatlanság 
fogalmát is az ellentétes képzet felkeltésével hozza közelebb. 
Az alvó fogadóst és feleségét festve így ír a hatodik versszak-
ban: „Mert a pince kulcsát / Akár elhajítsák, / Senki sem fordítja 
feléjök a rudat". Az örvénylő viharos szelek harcát leíró hetedik 
versszak a legmozgalmasabb: „Most uralkodnak a szelek, a 
viharok, / Egyik fönn a légben magasan kavarog, / Másik 
alant nyargal / Szikrázó haraggal, / Szikrázik alatta a hó, mint 
a tűzkő, / A harmadik velők birkózni szemközt jő ." A szél 
szikrázó haragja, a hó szikrázó fénye, a tűzkő képzete fenye-
getővé teszi a szelek támadását. Ezt a hatást növeli a versszak 
középső két sorának rövidsége és a rímelő szavak: tűzkő-szem-
közt jő sziszegő spiránsainak és explozíváinak mássalhangzótor-
lódása is. A szelek harcát mesterien érzékelteti a viharok-kavarog 
r ím; az aro hangsor ismétlődése dinamikus nyomatékot ad a 
szavak képzetkeltő erejének, és a k zöngés párjának (g) jelent-
kezése a második szóban a hangsík megbillentésével külön 
töltést ad a kavarog szó által keltett képzetnek. Ez a dinamikus 
költemény erőteljes akkorddal zárul. A lenyugvó nap „Vissza-
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néz még egyszer / Mérges tekintettel" [hogy ez a visszapillan-
tás milyen átmeneti, azt nemcsak a még egyszer kifejezés, hanem 
a sorok rövidsége is érzékelteti], ,,S mire elér szeme a túlsó 
határra, / Leesik fejéről véres koronája." 

Petőfi szemléltető és feszültségteremtő erejének emberi ér-
deklődése a forrása. Ábrázolásában — A puszta, télen tanúság-
tétele szerint is — a természet jelenségei és maga a puszta 
mindig kapcsolatban állnak az emberrel, valamilyen emberi 
cselekvéssel vagy állapottal. Ez nemcsak akkor nyilvánvaló, 
ha a költő megnevez vagy nyíltan színre léptet egy emberi 
alakot (a pásztorlegény, a béres, a csaplár, a csaplárné és a 
betyár), hanem a természeti jelenségek megszemélyesítése 
során is. Az ember alakja a lehető legtermészetesebb módon 
emelkedik ki környezetéből, a költői képek pedig emberivé 
teszik a természetet. így lesz az ősz gondatlan, rossz gazda, 
aki könnyelműen mind elfecsérli, amit a tavasz és a nyár 
felhalmozott; a nap olyan, mint egy rövidlátó öregember, aki-
nek le kell hajolnia, hogy jobban lásson; a viharos szelek 
haragos legényekként verekszenek; a ködök csak félig mutat-
ják a betyár alakját (megfelelő rövid, gyors félsorokban), és a 
nap elűzött királyként távozik. 

Ez a szemléletes, dinamikus és antropomorf látásmód teszi 
képessé Petőfit arra, hogy még a kopár téli pusztán is ot thon 
érezze magát. Ez otthonosság, nyíltság és közvetlenség, e kései 
népies egyszerűség objektív feltételeit a polgári fejlődés viszony-
lagos elmaradottsága adja az 1848-as forradalom és szabadság-
harc előestéjén. Petőfi dalainak, tájverseinek és forradalmi 
költészetének eredeti, mesterkéletlen népi hangvétele, politi-
kai tudatossága, plebejus-paraszti érdekeltsége, politikai lelke-
sedése, hazafiassága és nemzetközisége mind egy és ugyanazon 
költői tudatosság és magatartás különböző megnyilvánulásai.13 

13 Vö. R É V A I J . : Petőfi Sándor. Válogatott irodalmi tanulmányok, 
Bp., Kossuth, i960. 58. Heine a magyar Burns-nek nevezte Petőfi t . 
A párhuzam annyiban helyénvaló, hogy a plebejus-népi hangnem, 
tájleíró költészet, politikai radikalizmus Burns költészetére is jellemző. 
E hasonlóság objektív bázisa Skócia gazdasági elmaradottsága és nem-
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Minél messzebbre tűnt a 48-as forradalom, annál lehetetle-
nebb volt megtartani a Petőfi- és Arany-féle költői közvetlen-
séget. A népi-nemzeti hagyomány Költőcske Mihályai, akik 
még a 20. században is Petőfit és Aranyt utánozták, a „mai" 
magatartás tegnapi fűzfapoétái lettek. 

A „mai" költők szűklátókörűségére nemcsak a nyugatosok 
impresszionizmusa és szimbolizmusa vagy a két világháború 
közötti expresszionizmus és szürrealizmus volt a „modern" 
felelet. 

Mind a nyugatosokban, mind a két világháború közötti 
korszak költőiben erősen és sokrétűen jelentkezett az igény 
egy olyan költészet létrehozására, amely magáévá teszi a 
„mai" érdeklődést, a megváltozott társadalmi valóság igazi 
természetének megfelelően felismeri és ábrázolja a befelé égő 
társadalmi problémákat, és ugyanakkor megtalálja a modern 
formát ennek a valóságnak a meglátására, megértésére, megér-
zésére és kifejezésére. E modern szintézis ezért nem egy-egy 
költő műve volt ; de legmagasabb, legtágasabb és legrugalma-
sabb formáit Ady és József Attila teremtette meg. 

Ady A téli Magyarország című verse szintén az Alföldet írja 
le, de már maga a cím is utal a téma másfajta megközelítésére. 
A puszta, télen egyértelműen egy adott területet ölel fel egy 
adott időben. Ady verseimében a színhely (Magyarország) 
kevésbé konkrét, sokkal egyetemesebb és vizuálisan is homá-

zeti harcai. Heine, Shelley, akik időben'közelcbb álltak Petőfihez, 
olyan körülmények között éltek, amelyben a polgári társadalom 
fejlődése különleges ellentmondásokat hozott létre. Ezért számukra 
a Petőfire és Aranyra oly jellemző népies, közvetlen hang használata 
lehetetlen volt. Gondoljunk Heine ironikusságára, Shelley túláradó 
fantáziájára. De a Burns —Petőfi párhuzamnál sem szabad megfeled-
keznünk arról, hogy a skót Burns az 1789-es francia forradalomnak 
csak kortársa, Petőf i és Arany pedig az 1848-as forradalom és szabad-
ságharc tényleges előkészítői és résztvevői voltak. Ez a magyarázata 
annak, hogy Burns forradalmi-politikai költészete az absztrakt felé 
tendál, míg Petőfi és Arany mindig az aktuális forradalmi irányok és 
események konkrét síkján mozog. 
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lyosabb. A „téli" itt nem meghatározott évszakot jelölő hatá-
rozó, hanem szimbolikus töltésű jelző, amely a jelzett főnévnek 
is jelképes értéket ad. 

Az első versszak látszólag a síkság képét vetíti ki, ahogyan 
a költő látja a vonat ablakából: „Magyar síkon nagy iramban 
át / Ha nyargal a gőzös velem / Havas, nagy téli éjjelen, / 
Alusznak a tanyák." Ám Ady, Petőfivel ellentétben, nem népe-
síti be a síkságot vizuálisan konkrét tárgyakkal, ellenkezőleg, 
tér és idő végtelenségének érzetét kelti fel. A magyar szó az 
egyébként magától értetődően magyar sík jelzőjeként egy 
fuvallatnyi végzetszerűséget már a vers kezdetén szétterít a 
téli éj havas síkján. Erős érzelemkeltő hatása van a „havas, 
nagy téli éjjelen" sornak, merőben más, mint a Petőfi által 
festett szemléletes, tárgyilagos képé, amely a havat n e m az idő-
vel, hanem a térrel asszociálja és az azt mindennaposán megil-
lető helyre, az útra teszi: „Hóval söpörték be a szelek az 
utat." A puszta, télenben csaplár és csaplárné alusszák álmukat; 
A téli Magyarországban a tanyák alszanak, és e metonimikus 
átvitel révén a néma, moccanatlan álom képzete a költői hely-
zetnek nem csupán egy részmozzanatát, hanem egészét hatja 
át. Konkrét, festői kép helyett egységes hangulatba burkolt 
általános benyomást kapunk. A viszony, mely az alvó tanyák 
jelképbe átjátszó képének és az alvó csapláros reális látványának 
felidéző hatásában megfigyelhető, A téli Magyarország szim-
bolikusan általános és A puszta, télen kézzelfoghatóan konkrét 
címének összefüggésére emlékeztet. 

A nyargaló gőzös és a messzenyúló havas táj halotti moz-
dulatlanságának kontrasztját a sorok ritmusának érzékeny hul-
lámzása emeli ki, például a ritmus felgyorsulása a nagy iramban 
anapcsztuszában és a nyargal a daktiluszában, illetve lelassulása 
a „Havas, nagy téli éjjelen" tiszta négyes jambikus sorában, 
melyet a hangsúlyos szavak: havas és nagy még tovább nyújta-
nak. 

A második versszak téli tája enyhén szubjektív és kísérte-
ties színezetű „Olyan fehér és árva a sík, / Fölötte álom-éneket 
/ Dúdolnak a hideg szelek. / Vájjon mit álmodik?" A síkságról 
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nem tudunk meg egyebet, mint hogy fehér, amit ha a költő ko-
rábban nem is mondot t ki, az első versszak havas éjszakai képé-
vel már érzékeltetett. Az új információs elemek csak homá-
lyosabbá teszik tudatunkban a síkságról kapott képet, n e m pedig 
konkrétabbá és részletezettebbé, mint Petőfinél. N e m képet 
kapunk a hóról, azt tudjuk csak, hogy fehér; eltűnik a robogó 
hatalmas mozdony és elmaradnak a tanyák; a sík egyetlen 
jelzője az árva ; Ady nem beszél az alvó tanyákról, hanem a 
síkság álmáról kérdez, és a tovatűnő kézzelfogható tárgyak 
helyén már csak a hideg szelek álom-éneke szól. 

A harmadik versszakban maga az álmodás ténye is kérdé-
sessé válik („Álmodik-e, álma még maradt?"), és a strófára 
könnyes kontraszt üt rá: „Én most karácsonyra megyek, / 
Régi, vén, falusi gyerek, / De lelkem hó alatt." A h ó nem a 
karácsonyi örömök forrása, hanem a dermedt mozdulatlanság 
szimbóluma. Ebben a sorban válik nyilvánvalóvá, hogy a 
végtelen havas sík Adynak nem csupán egy objektív helyzetet 
jelent, hanem szubjektív lelkiállapotot is. Természetesen a 
puszta konkrét tárgyai Petőfi versében is erős szubjektív 
hangulatot árasztanak, de Adynál a szubjektivitás úgy áthatja 
a verset, hogy a konkrét jelenségek tárgyi közegellenállása 
meggyengül, és a dolgok szubjektíven árnyalt, áttetsző szim-
bólumokká lesznek. Ady költői zsenialitására jellemző, hogy 
megtalálja azokat a tárgyakat, amelyek elég körülhatárolhatat-
lanok ahhoz, hogy természetes m ó d o n szimbólumokká vál-
hassanak. Ezért vegyülnek költészetében impresszionista és 
szimbolista hatások. A puszta, télenben is találkozunk fenyegető 
képet formázó szimbólumokkal, min t például „Háta mögött 
farkas, feje fölött holló". De míg Petőfi csak ritkán alkalmaz 
szimbólumokat, A d y szisztematikusan él velük. Azonkívül 
épp a farkas és a holló azok az állatok, amelyek mind a való-
ságban, mind a népi képzeletben a betyár alakjához társulnak. 
A lélek szimbolikus hó alatti eltemetése azonban a költő egyéni 
hangulatát fejezi ki, és ha objektív helyzetre vonatkozik is, 
megtartja szubjektív formáját. 

Az utolsó versszak egyenesen tagadja az álmok lehetőségét, 
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és itt a mozdulatlanság jelképe a halál szimbólumává nő: „S 
ahogy futok síkon, telen át, / Úgy érzem, halottak vagyunk / 
És álom nélkül álmodunk / Én s a magyar tanyák." A jelkép 
kiterjedt mozgása szélesebb szimbolikus szférát követel magá-
nak. Az első versszak mozgásterülete a magyar alföld éjjel, 
míg itt, az utolsó versszakban, a költő nem csupán a síkságon 
rohan át, hanem a télen is ; az idő és az évszak is elvont moz-
gási síkká lesznek. 

A halálba fagyó ernyedt tehetetlenség nem végezhet olyan 
dinamikus mozgást, mint amilyen A puszta, télenben. lehetsé-
ges volt; a mozgás itt nem önmegvalósítás, nem is önfenntar-
tás; inkább megállíthatatlan süppedés az egyre mélyülő kiáb-
rándultságba (melyet mesterien fejez ki az álmok lehetősé-
gének megkérdőjelezése, majd tagadása). A csüggedtségnek 
lelki bénaságba, a bénulásnak halálba fordulása a tűrhetetlen-
ségig fokozza a passzivitás érzetét és felkelti a cselekvés vágyát, 
noha értelmes cselekvésnek nyoma sincs a versben. 

Még a megszemélyesítések költői hatása is különbözik a két 
költeményben. Petőfinél a megszemélyesítés az ember uralmát 
fejezi ki a természet (és közvetve a társadalom) erői felett. 
Ezért fejezhetik ki a természet jelenségeit is emberi fogalmak. 
Ady versében a jobb sorsra vágyó emberi akaratot fogva tartó 
és megbéklyózó természeti (és, áttételesen, társadalmi) erők 
túlsúlya a domináns motívum. A téli Magyarországban a 
tanyák alszanak, a sík árva, a dajka csecsemőt álomba ringató 
bölcsődala helyett (mint Petőfi Szülőföldemen című versében) 
hideg szelek dúdolnak álom-éneket az álom nélkül álmodó síkság-
nak. 

Ady költeménye — mint költészete is — a jelentős különbsé-
gek ellenére sem tagadása, hanem modern változata a Petőfié-
nek. Ha igaz is, hogy Petőfi számára a puszta a népi-plebejus, 
forradalmi célok valóra váltásának talaja, s Ady szemében vagy 
a forradalmi álmokat ölő és temető társadalmi, politikai és 
kulturális elmaradottság ugar-szimbóluma, vagy — A téli Ma-
gyarországban is — a költő lelki dermedtségével rokon, tehe-
tetlenségbe fagyott kollektív elesettség jelképe, mégis a fórra-
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dalnii magatartás folytonossága a kor , a körülmények, az 
erőviszonyok s a perspektíva különbségét nem engedi abszo-
lút ellentétté merevedni. Ezért nem egymást kizáró, hanem dia-
lektikus szintézisbe kívánkozó ellentmondás, hogy Petőfi a 
pusztán még télen is o t thon érzi magát, s Ady mindig otthon-
talan a magyar ugaron; hogy A puszta, télenben a hó a fiatalos 
haraggal szikrázó viharok legényes birkózásának szikráját 
hányja, míg A téli Magyarországban a helyzet pillanatnyi vál-
toztathatatlanságának jelképe. Ezért vált lehetségessé, hogy 
A téli Magyarország című verssel a Magyar jakobinus dala fele-
selhessen, A téli Magyarország ciklusára Az utca éneke ciklusa 
felelhessen. Az Ady versét záró „En s a magyar tanyák" nem 
kevésbé érezteti a költő azonosulását népével, mint Petőfi 
sorai az Alföldben: „Lenn, az Alföld tengersík vidékén / Ott 
vagyok honn, ott az én világom."14 

Ady olykor kénytelen volt kora valóságának tárgyi megje-
lenésformáitól eltávolodni. Csak így fejezhette ki elgyötört 
modern korának lényegét, csak így adhatta a „mai" és „mo-
dern" művészi magatartás szintézisét új , valóban modern for-
mában. 

József Attila Holt vidék című verse is ennek a szintézisnek 
egy példája, amely bizonyos szempontból magába olvasztja 
Petőfi és Ady legjobb törekvéseit is.15 Már a költemény 
címe utal erre a kapcsolatra. Ha A puszta, télen a síkság meg-
határozott részének képét adja egy bizonyos évszakban, A 
téli Magyarország pedig egy fizikai-társadalmi-érzelmi állapot 
szimbolikusan elmosódott, érzelemgazdag impresszióját, ak-
kor a Holt vidék a síkság egy jellegzetes vidékének (Szabadszál-
lás környékének) képét festi a téli halál állapotában. 

A Holt vidékben újra megtaláljuk A puszta, télenben felfede-
zett és A téli Magyarországból hiányzó fokozatosan kibonta-
kozó szemléletesség et. 

11 Az ugar-versek és A téli Magyarország alvó tanyákkal kirakott 
„árva sík"-jának viszonyára vö. K I R Á L Y I . : Ady Endre. Bp., Magvető, 
1970. I I . 446 — 50. 

15 Vö. R É V A I J . : József Attila költészetéről. I . m . 336. 
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Már az első versszakban, felsorakoznak az ábrázolás külön-
böző párhuzamos síkjai: a gőzölgő vizek, a pusztaság, a hó-
fedte mezők, és a súlyos felhőkkel megrakott égbolt: „Füstöl 
a víz, lóg a káka / kókkadón a pusztaságba. / Dunnába bútt 
fönn a magas. / Sűrű csönd ropog a havas / mezőben." Az 
alig-alig felbukkanó tárgyak nem korlátozzák a síkok kiterje-
dését: a káka a pusztaságot borítja, a hódunna „a magas"-t 
takarja. 

A második versszakban tekintetünket elfordítjuk az égről, 
figyelmünk az üres síkságra összpontosul. Csendjét egy magá-
nyos ladik kotyogása teszi hallhatóvá, eddig tagolatlan kiter-
jedése homályos tájjá alakul: „Kövér homály, zsíros, csendes; 
/ lapos lapály, kerek, rendes. / Csak egy ladik, mely hallhatón 
/ kotyog még a kásás tavon / magában." 

A harmadik versszakban fagyos erdő nő a pusztán zörgő, 
csattogó zajokkal: „Jeges ágak között zörgő / időt vajúdik az 
erdő. / Csattogó fagy itt lel mohát / s ideköti csontos lovát / 
pihenni." 

A negyedik versszakban megszelídül a természet, kopár fák 
helyett szalmával átkötött szőlőtőkék látványa tárul elénk: 
„És a szőlő. Közbül szilva. / A tőkéken nyirkos szalma. / 
Sorakozó sovány karók, / öreg parasztoknak valók / járkálni." 

A tanya környékéről az ötödik versszakban figyelmünk 
magára a tanyára irányul. Először csak messziről, egészében 
szemléljük, majd közelről, részletesen: „Tanya, — körülötte 
körbe / fordul e táj. A tél körme / oldaláról egy keveset / 
repesztgeti még a meszet; / eljátszik." 

Kívülről megközelítve a tanyát, a hatodik versszakban egy 
üres ól tárt ajtajára bukkanunk. „Az ól ajtaja kitárva. / Lóg, 
nyikorog, szél babrálja. / Hátha betéved egy malac / s kukuri-
catábla szalad / csövestül!" 

A vers szigorú logikája szerint a hetedik versszakban beté-
rünk a tanyai házba, ahol a „kis parasztok" üldögélnek. A költő 
nem jajong patetikus szavakkal nyomorúságukon; még csak 
nevén sem nevezi, csak sejteti a leírás részleteivel: csupán egy 
pipázik, az is harasztot, sötétben ülnek s gondolkoznak — 
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lámpára nyilván nincsen pénzük. „Kis szobában kis parasztok. 
/ Egy pipázik, de harasztot. / Ezeken nem segít ima. / Gondol-
kodva ülnek im a / sötétben." 

A gondolatot és a költői magatartást a r ím hallhatóvá 
teszi. A parasztok-harasztot alapszavának tiszta ríme az össze-
csengő hanghatás elutasíthatatlan evidenciájával sugallja, hogy 
e parasztnak csak haraszt juthat; a rag kiegészítő asszonanciája 
a rím eredendő játékosságát fanyar humorral tetézi. Az ugyan-
csak játékos ima-im a önrímben pedig harsány didaktika nélkül, 
művészi tapintattal emelkedik meg a költő figyelmeztető muta-
tóujja. 

Az utolsó versszak a társadalmi tanulságot a töprengő pa-
rasztok számára lázadó mozdulattal, de a tájleírás kereteit szét 
nem törve, sőt a táj lényeges motívumait szemléletes kódában 
ismételve, tömörítve vonja le: „Uraságnak fagy a szőlő. / 
Neki durrog az az erdő. / Övé a tó s a jég alatt / neki bújnak 
a jó halak / iszapba." 

Ez az érzéki szemléletesség azonban (akármennyire is emlé-
keztet tárgyias konkrétságával Petőfi leíró módszerére), koránt-
sem csupán Petőfi technikájának felélesztése. Az csak egysze-
rűen „mai" költői magatartás lenne. József Attila olyan mód-
szerrel építi fel képeit, amely — habár alapvetően nem impresz-
szionista vagy szürrealista — a modern, szocialista szemléletű 
és tudatosságú realizmust összeegyezteti az impresszionisztikus 
és szürrealisztikus hatásokkal és asszociációkkal. Füstölgő víz, 
lógó, kókkadó káka, lapos lapály, nyirkos szalma konkrét képek 
ugyan, de ködös kipárolgásuk, ernyedtségük, csökkent inten-
zitásuk impresszionisztikus hatást kelt. 

Más képek egészen sajátos képzettársításokat tartalmaznak, 
mint például az első versszakban: „Sűrű csönd ropog a havas 
/ mezőben." Petőfi A puszta, télenben olyan főnév-jelző k o m -
binációkat használ, amelyekben a jelző — közvetlenül vagy 
metaforikusán — a jelzett szó egy fizikai tulajdonságát írja 
le: harsogó haris, befagyott tenger, bozontos bús tinó, szikrázó 
harag, halvány ködök. Ady A téli Magyarországban sokkal távo-
libb dolgokat asszociál, például a havat az éjszakával a „Havas, 
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nagy téli éjjelen" sorban, ahol a látvány egyhangúságát a hó 
térbeli és az éj időbeli kiterjedése érzékelteti. Növeli az asszo-
ciáció hatását a nagy szó és tovább színezi a téli ; az esztétikai 
interferencia révén az egész sor a fehér csönd impresszióját kelti, 
szín és hang teljes hiányának tökéletesen harmonikus szinesztézi-
áját, melyet Ady — és néhány más nyugatos költő — oly 
szívesen alkalmaz. József Attilánál is találunk szinesztéziát: itt 
tapintás (sűrű) és hallás (csend) érzékletei keverednek egy-
mással. József Attilánál azonban a jelző pozitív tulajdonságot 
jelöl (sűrűséget mint a ritkaság ellentétét), nng a főnév által 
felkeltett képzet negatív (csend, azaz a hang hiánya). Azon-
kívül így hó és csönd kapcsolata is természetes, mert a sűrű 
jelzővel a csönd olyan minőséget nyer, amelyhez a hó gondo-
lata természetesen, félig-meddig szükségszerűen társul, rész-
ben mert a hó ténylegesen sűrű, részben a ropog szó és a havas 
mezS asszociációs erejénél fogva. Hó és csönd képzettársítása 
több okból is figyelemre méltó. Először is : sűrű hó és — kisebb 
mértékben — sűrű csönd önmagukban véve megszokott kifeje-
zések. De csönd és hó asszociatív egymásba játszása nem engedi, 
hogy ez a kombináció sztereotip legyen. Másodsorban, a hó 
képe részben feloldódik a csönd impressziójában, anyagszerűvé 
konkretizálja, és félig-meddig egy Petőfi-típusú természetes 
jelző-főnév kapcsolat (sűrű hó) utótagjává teszi. De mintegy a 
hó és csönd társításának melléktermékeként létrejön egy szinesz-
tézia, amely Ady fehér csönd-jére emlékeztet. 

Am a csönd szó nem csupán a sűrű csönd kifejezés utótagja, 
hanem a csönd ropog kombináció előtagja is. Ez az asszociáció 
még távolesőbb fogalmakat kapcsol össze, költőileg mégis 
helyénvaló és pontos. Csönd és zaj fogalmainak antitézisét a 
zaj sajátos természete teszi lehetővé: a ropogás az egyre mé-
lyülő csönd érzetét kelti. Petőfi is érezte ezt az ellentétet, ezért 
idézi A puszta, télen második versszakában a távoli nyár most 
néma hangjait. József Attila azonban nem fog egyes dolgok 
felsorolásába: belső asszociációs hatások játékára építi fel 
bonyolult képeinek egységét. Ezek nem szürrealista asszociációk, 
konkrét, érzékletes és szemléletes képet keltenek, de bonyolult-

2 Irodalomtörténet 
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ságuk és finomságuk olyan költő technikáját jelzi, aki kijárta a 
szürrealizmus iskoláját is. 

Csönd és zaj dialektikus viszonya, amelyben a ropogás a 
csönd hatását csak mélyíti, további stiláris áramokat gerjeszt a 
többoldalúan kibontakozó képben. A ropogás, míg hangként 
érzékelhető, élénkíti a képet; mihelyt elhallgat, a csönd hatá-
sát fokozza. A csönd hóval való asszociációja során átvesz vala-
mit annak jellegéből, míg a ropogás—csönd asszociáció a fent 
leírt hatást váltja ki. A fent idézett teljes sorban ezek a stílus-
hatások természetesen egyszerre érvényesülnek. Az így kelet-
kező sűrített, modern költői képet csak hosszú prózai mondat-
ban oldhatnánk fel. 

Hasonlóan asszociatív, összetett és modern képetLe találunk 
a harmadik versszak első két sorában: „Jeges ágak között 
zörgő / időt vajúdik az erdő." Itt a zörgő az időjelzője, és nem 
a téli szelek szabálytalan ütemére rázkódó ágaké. 

A Holt vidék szintetikus jellege a cselekvések leírásában is 
megmutatkozik. A puszta, télen, mint láthattuk, csupa dina-
mika: mozognak az emberek, állatok, és a megszemélyesített 
természeti erők. Ady versét a passzivitás hatja át. A téli Magyar-
országban megjelenő mozgások és cselekvések vagy gépiesek 
(,,Ha nyargal a gőzös velem"), vagy az ellenséges külvilág 
baljós megnyilvánulásai („Fölötte álom-éneket / Dúdolnak a 
hideg szelek"). Igazán jelentékeny, önmegvalósító tett csak 
az álomképben jelenhetne meg, a költő azonban ennek a lehe-
tőségében is egyre kevésbé hisz, és végül paradox konklúzióhoz 
érkezik („Alom nélkül álmodunk"). A téli Magyarország dina-
mikai összhatását a gátló, értelmes cselekvést elfojtó és meg-
bénító körülmények pillanatnyi túlsúlya adja („lelkem hó 
alatt"). 

A Holt vidékben is sok minden utal passzivitásra. A lógó ká-
ka, lapos lapály, kásás tó, a szalmával áttekert szőlőtőkék, a 
szélesre tárt ólajtó, a sötétben merengő parasztok mind mozdu-

1 6 V Ö . HANKISS E. : József Attila komplex képei. Kritika, 1966/10. 
szám, 11—23. 
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latlanságot érzékeltető állóképek. A csöndes felület alatt mégis 
mozgás lappang, és ez az, ami a vers finom művészi feszültsé-
gét adja. Forrása a két magatartás közötti különbség: a parasz-
tok mozdulatlanok, „Gondolkodva ülnek im a / sötétben.", 
a költő pedig nem tud kibéülni a je lenlegi állapottal. A csönd 
ropogása, azzal együtt, hogy — mint már rámutattunk — 
intenzívebb csöndet jelöl, dinamikus hatást is kelt. A jeges 
ágak között zörgő időt vajúdó erdő pedig állandóság és válto-
zékonyság tiszta szintézisét adja, és fájdalmas feszültséget 
teremt a két pólus között. A költő dinamikus egyénisége 
gyakran nyilvánul meg abban, hogy a statikus képet egy el-
képzelt mozgással, cselekvéssel kerekíti ki. A fagyos erdőt 
leíró jelenetben a csattogó fagy mohos fákhoz köti csontos 
lovát; a sorakozó sovány karók bottal járó öreg parasztok 
képét idézik; az ól kitárt, nyikorgó ajtaja — melynek rendesen 
zárva kellene lenni, nehogy a disznók elbitangoljanak — ahhoz 
a keserű humorral teli ábrándos ötlethez vezet, hogy hátha 
betéved egy malac, nyomában a táplálására siető kukorica-
csövek hadával. Mindezek a képzeletbeli jelenetek egy statikus 
állapot mozdulatlan színpadán játszódnak le. A költői látás-
mód dinamizmusa a leírás módjában is kifejezésre jut. Az ötö-
dik versszakban felbukkanó tanya képét a szemlélődő körbe-
sikló tekintete mozgatja meg. Ezt fejezi ki az enjambement is: 
„Tanya, — körülötte körbe / fordul e táj". 

A Holt vidék ritmusában ugyanígy érezhető József Attila köl-
tői magatartásának dinamikája. A versszakok nyolc szótagú 
sorait két ütemre osztja az első és ötödik szótagra eső erős 
hangsúly. Az ötödik sor mindössze három szótagú, egyetlen 
szava természetes élhangsúlyával illeszkedik a ritmusképlethez. 
Zenei kifejezéssel élve az alapritmus a négynyolcados ütem, 
amelyből kettőt-kettőt találunk az első négy sorban, míg az 
ötödik sorban a negyedik nyolcad helyett az első ütemben 
szünet van, a második ütem pedig teljesen néma. Már maga a 
szokatlan elrendezés is élénkíti a verset, és a statikus állapotot 
leíró versszakokban (különösen 1, 2, 7) a ritmus frissesége éppen 
úgy szembenáll a tartalom passzivitásával, mint a költő maga-

sít 
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tartása az üldögélő, töprengő parasztokéval. Ez az ellentmondás 
azonban nem teljes ellentét. A passzív állapotot leíró verssza-
kokban ugyanaz a me t rum is monotonabbnak hat, és a stró-
fazáró ötödik sor üres ütemét betölti a három szótagos vég-
szavak jelentése és hangulattartalma révén lassan megnyíló 
érzelmi perspektíva („mezőben", „magában", „sötétben"). 
De még ezekben a versszakokban is dinamikusabb a ritmus, 
mint a leírás. 

A dinamikusabb képzetek pedig a metrumból is mozgal-
masabb hatásokat oldanak ki, s ilyenkor a három szótagú 
ötödik sor is aktivitással töltekezik („járkálni", „eljátszik", 
„csövestül"). A forradalmi konklúziót az utolsó versszakban 
mondja ki a költő. Kifejezőeszközként erőteljes, aktív, pattogó, 
dinamikus igéket használ, a ritmus így igen éles, kopogó, 
olyan mintha csak a társadalmi helyzet i t t felsorolt igazság-
talanságait ostorozná. Míg Petőfi A puszta, télen ben élénk 
tárgyi tevékenységek leírásával kelti életre a síkságot, Ady a 
pillanatnyi passzív mozdulatlanságot festi, a változatlan körül-
mények egyéni szándékot és akaratot megbénító erejét, József 
Attila éles feszültséget hoz létre a körülmények visszahúzó 
erejének és a mozdulatlanság mögött lüktető, passzivitás ellen 
irányuló energikus költői én tevékenységének szembeállításá-
val. 

Hasonló a kapcsolat a három vers között ember és természet 
viszonyának meglátásában is. A puszta, télenben az ember 
közvetlenül és közvetve, megszemélyesítések formájában is 
megjelenik a színen, ami a természettel való bensőséges együtt-
élést, és a fölötte való uralmat fejezi ki. A téli Magyarország 
világát nem népesítik be megjelenő vagy akár a múltból 
tagadva felidézett emberek. Az egyetlen emberi lény, akiről 
tudomást szerzünk, a költő maga, aki egyes szám első személy-
ben beszél. Szubjektív hangulata részben a környezet befolyása 
alatt áll, részben visszavetítődik a tájra. Itt még a megszemé-
lyesítések is az emberi törekvések gyengeségét, korlátozottsá-
gát juttatják kifejezésre. A Holt vidékben a parasztok ismét köz-
vetlenül megjelennek, de egy kis szoba homályában ülnek 
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tétlenül, gondolkodva. N e m látjuk őket munka közben, habár 
a halastó és a szőlő az ő kezük munkáját idézi. A Holt vidék 
megszemélyesítései nem az ember természet feletti uralmáról 
árulkodnak, mint ahogyan azt A puszta, télenben láthattuk, 
és nem is a természet emberi cselekvéseket elfojtó zsarnoksá-
gáról, mint A téli Magyarországban-, táj és ember egyensúly-
ban van egymással. Ez a környezet nem nyúlik túl az ember 
mozgásának és kifejezőkészségének határán: a „magas" dun-
nába bútt, az erdő időt vajúdik, а csattogó fagy mohos fákat 
lel az erdőben és ideköti csontos lovát, a sorakozó, sovány 
karók öreg parasztokra várnak, a tél körömmel repesztgeti a 
meszet a tanyai ház oldaláról, eljátszik, a szél babrálja az ól 
ajtaját. A tárgyak nem idegenedtek el eleve elrendelt, változ-
tathatatlan módon az embertől; csak a természeti és társadalmi 
javak hozzáférhetetlenek a dolgozó ember számára az adott 
társadalmi rendben. A tárgyak így válnak a gazdasági, tulaj-
don- és osztályviszonyok hordozóivá. 

József Attila számára a világmindenség központja a dolgozó 
ember. Rendkívül erőteljesen bizonyítja ezt a vers forradalmi 
logikája, amely a tájképtől az emberi munkával átalakított ter-
mészethez, a tanya külső, majd belső leírásán át a kicsiny szoba 
sötétjében mélázó kis parasztokhoz vezet. Az utolsó versszak-
ban a költő mintha gondolkodóba ejtené a parasztokat. A vers 
megmarad a tájleírás keretei között, nem lép túl a természeti 
tárgyak körén, de forradalmi terminusokban bontja ki a ben-
nük foglalt gazdasági és tulajdonjogi viszonyokat. 

A puszta, télenben Petőfi szintén a végtelen síkság leírásából 
indul ki, azután a tanyák külső és belső világába vezet ben-
nünket, majd visszatér a természetbe, és olyan képpel zárja a 
verset, mely — bár tárgya a lenyugvó nap — egy forradalmi 
temperamentumú költő képzettársítása. Mégis hiba lenne, ha 
e strófa mondanivalóját az ugyanebben az évben (1848), de 
más helyzetben keletkezett Akasszátok fel a királyokat ! poli-
tikai mondandójával azonosítanánk. Az országa pereméről 
visszapillantó, kiűzött királyhoz hasonlított, véres koronájú 
nap forradalmas indulatú természeti képe más benyomást kelt, 
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mint az Akasszátok fel а királyokat ! második versszaka, mely 
az allegorikus természeti párhuzam ellenére is nyíltan és tuda-
tosan politikai cél érdekében forradalmasít: „Kaszálhatd a fűt 
világvégéig, / Holnap kinő az, ha ma lenyesik; Tördelheted le 
a fa lombjait, / Idő jártával újra kivirít; / Tövestül kell kitépni 
azokat — / Akasszátok föl a királyokat!" A forradalmi fenye-
getést kifejező természeti kép (vö. A nép nevében is) éppúgy 
nem teszi a verset tájleíró költeménnyé, mint ahogy az erő-
teljes, nem ritkán politikailag színezett képek sem változtatják 
Petőfi tájleíró verseit politikai költeményekké, még akkor 
sem, ha a két különböző műfaj egy tőről fakadt. 

Adynál és József Attilánál viszont gyakran megtörténik, 
hogy a kimondottan tájleíró vers társadalmi-politikai tartalom 
nyílt kifejezője. A téli Magyarország költőjének lelke hó alatt, 
így azonosul a magyar tanyákkal, amelyek szintén halott, 
hóborította csöndben szunnyadnak. A vers A d y Magyaror-
szág jobb jövőjébe vetett remény nélküli hitét fejezi ki (álom 
nélkül álmodás), de ezzel együtt tájleíró költemény marad. 
A Holt vidék is megőrzi hasonló jellegét, utolsó, forradalmi 
konklúziót tartalmazó versszaka ellenére is. 

E műfaji különbségeket a történelem magyarázza. A 48-as 
robbanás felé rohanó, forradalmat hozó, gyors, nyílt és egyér-
telmű költői válaszokat kívánó és kiváltó társadalmi fejlődés 
Petőfi költői műfajainak közegét nagy erővel egyneműsítette, 
s nem tette sem lehetségessé, sem szükségessé, hogy táj leíró 
költészetét fokozatosan politikai tartalommal itassa át. 

Ady költői élményvilágában viszont a céljaiban és eszközei-
ben egyaránt késleltetett forradalom lappangó sugárzása olyan 
modern formát érlelt ki, amelyben a táj leíró költészet társadal-
milag-politikailag is telítetté vált. 

József Attilának sem adatott meg a töretlen forradalmi fel-
lendülés élményének szép íve. Szocialista hite, mely az 1919-es 
forradalmi múltból és a jelenben készülődő szocialista jövőből 
egyaránt táplálkozott, az ellenforradalmi, fasizálódó Magyar-
ország és a munkásmozgalom szektás tendenciáinak szorítá-
sát, fékező közegellenállását is megérte. Ezért van oly jelentős 
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szerepe költészetében a forradalmi hévvel felizzó tájversnek, 
melyben az előrecsapó költői lendület és a körülmények vissza-
tartó ereje kor, korszak, sőt pályaszakasz meghatározta érzékeny 
egyensúlyba jut . (Hogy itt a modern magyar valóságnak 
mennyire általános tendenciájáról van szó, azt Ady és József 
Attila már felmutatott szélső pólusain kívül olyan egyébként 
igen különböző és egymástól messzeeső míívek is példázhatják, 
mint Juhász Gyula Magyar nyár 1918 című verse vagy Radnóti 
Miklós Pontos vers az alkonyatról című költeménye.) 

Itt természetesen csak egy társadalmi tendenciáról van szó 
a sok közül. A valóság rendkívüli összetettsége természetszerű-
leg kiváltotta a rá felelő költői magatartásformát és műfajok 
sokrétűségét, a közvetlen gesztussal forradalmasító verseket 
csakúgy, mint a természeti képben lüktető társadalmi forrada-
lom tájverseit. Mindeme formák együttvéve építették fel azt a 
boltozó modern szintézist, amelyben Ady és József Attila 
összefoglaló költészete a spenderi értelemben vett „mai"-t és a 
„modern"-et magasabb egységbe emelte. 

III. 

A „mai" és „modern" szintézisét, ami az irodalomban Ady 
Endre és József Attila költészetében érte el tetőpontját, szá-
mos 20. századi magyar festő művészetében is megtalálhatjuk. 
Az összehasonlítás kedvéért azonban vissza kell mennünk a 
19. századba, Munkácsy Mihály festészetéig. 1867-ben festett 
képe, a Vihar a pusztán, hasonlóan Petőfi és Arany tájleíró 
költészetéhez, realista módon ábrázolja a magyar alföldet. A 
kapcsolat karakteréhez tartozik Munkácsy részletező hajlama 
is. Az előtérben a zöld fűcsomókkal tarkázott vörösesbarna 
talaj, a napsütötte búzamező sárga ragyogása és a szénásszekér, 
a távoli gémeskút, a barnás-zöldes-szürkés felhőgomolyagok 
a fehéren sugárzó fényközpont körül, a más-más helyzetben 
megfestett három ló a szekér előtt, a csendélet különböző ele-
mei az előtérben, köztük a kancsó, melyen még a fénylő, sima 
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máz is feltűnő, csaknem tapintható, mind ezt a részletezés iránti 
rendkívüli hajlamot bizonyítják. 

Munkácsy abban is Petőfi és Arany realizmusának rokona, 
hogy a természetet az ember és tevékenysége természetes kör -
nyezetének tekinti. A szénásszekér mellett dolgozó, vagy a 
gyermekek és a lovak felé szaladó parasztok, a tüzet kioltó fiú 
azt tanúsítják, hogy a festő egyszerre akart táj-, illetve zsáner-
képet festeni. Az ember saját világaként bemutatott természet 
rokon a Petőfi és Arany költészetében megszemélyesített ter-
mészettel. 

Költészetük dinamikus, gyakran drámai vonásait is megta-
lálhatjuk Munkácsynál. A rohanó parasztok, a botjával tüzet 
csapkodó fiú, a megrettent gyermek, a kocsi repdeső pony-
vája, a nyugtalan állatok, a közelgő vihar és a hátráló világos-
ság, a sötét felhők és a napfény, a barna föld és sárga búza, a 
barna lovak alakjának az ég fehér hátterében kimetszett 
kontrasztja mind élettel és mozgással van teli. 

A Vihar a pusztán viszonylag korai Munkácsy-kép. Későbbi 
festményeiben a művész látása elmélyül. Kukoricás (1874), 
vagy Legelésző csorda (1882) című képein a részletek kevésbé 
kidolgozottak és sokkal szervesebben illeszkednek a kép egé-
szébe, és a Vihar a pusztán előterében észlelhető biedermeier-
vonások is eltűnnek; a táj gyakran ünnepélyes jelleget ölt, 
mint az Erdőrészlet (70-es évek eleje) és a Fasor (1886) című 
képeken, melyek Paál László festményeire, és részben Vajda 
János verseire emlékeztetnek; a drámai konfliktus sűrűsödik, 
mint a Siralomházban (1878), mely a betyár és a börtönőr, 
valamint a fehér és fekete színek kontrasztjával a festő plebejus 
szemléletének kifejezője. De az a valósághű, dinamikus realista 
ábrázolási mód, amely a Vihar a pusztáim annyira jellemző, 
Munkácsy művészetének továbbra is lényege marad, és olyan 
festőket ihlet meg, mint Deák-Ébner Lajos, Bihari Sándor, 
Révész Imre, Koszta József, Nagy István, akik spenderi kate-
góriával szólva „mai" művészek. 

Csontváry Kosztka Tivadar viszont spenderi értelemben vé-
ve „modern" festő. Minél közelebb áll egymáshoz egy Csont-
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váry-és egy Munkácsy-kép témája, annál nyilvánvalóbb a két 
festő látásmódja közötti különbség. Csontváry 1903-ban fes-
tett képe, a Vihar a Hortobágyon kínálkozik példaként. A téma 
hasonlatosságán túl számos olyan elemet tartalmaz, mint 
Munkácsy Vihar a pusztánja: nagykiterjedésű föld és ég, n y u g -
talan lovak és siető emberek, egy kutya, gémeskút a kép hát-
terében, sötét viharfellegek, dinamikus erőt hordozó, feszült-
ségkeltő fény- és színkontrasztok. 

A témák és motívumok általános hasonlatossága ellenére a 
két festmény tartalma és formája merőben különbözik egymás-
tól. Már maga a művészi élmény is eltérő. Munkácsy saját 
mindennapi tapasztalataira és megfigyeléseire támaszkodott, 
Csontváry viszont levelet írt Haranghy Györgynek, a H o r -
tobágy ismert debreceni fotográfusának, hogy tanácsot kér-
jen tőle néhány részletet illetően. Tudni akarta, mi a főmot í -
vum a pusztán: az ég, a napnyugta vagy napfelkelte, a vihar-
fellegek, vagy a messzenyúló puszta föld ; a hely atmoszféráját 
az állatok távoli foltjai vagy a közelben látható bikák, lovak, 
száguldó csikósok adják; mely időben festhetne leginkább hű 
képet a pusztáról mondjuk 150 X 100 centiméteres nagyság-
ban. A levél jelentősége — amint azt Kempis Antal kimutatta1 7 

— abban áll, hogy Csontváry a Vihar a Hortobágyon csaknem 
minden jelentős motívumát felsorolja benne kérdés fo rmá-
jában, ami azt jelzi, hogy a festőnek már volt elképzelése a 
képről, és ösztönösen arra várt, hogy ezt az elképzelést a ter-
mészet megerősítse.18 

17 Vö. KEMPIS A.: Csontváry ismeretlen levele. Műterem, Dp., 1 9 4 8 . 
2. szám, 5 — 6. 

1 8 CSALA K : Délibábok hazája című cikkében (Alföld, 1964/2. 
szám, 190.) rámutat, hogy Haranghy filmet készített a Hortobágyról . 
JÁSZAI G.: Csontváry, kritikai jegyzetek című könyvében bebizonyítja, 
hogy Csontváry látta ezt a f i lmet mielőtt megírta levelét Haranghy-
nak. De Perneczkynek igaza van, amikor megállapítja, hogy nem 
lényegtelen, mit vett észre a művész a f i lmben. (Vö. P E R N E C Z K Y G . : 
Csontváry-könyv Münchenből és ami ebből következik. Nagyvilág, 
1967/2. szám, 266.) Ezen bizonyítékok fényében okunk van rá, 
hogy ne túlozzuk el Csontváry a fényképészhez Írott levelének 
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Az az ellentmondás, hogy Csontváry „ h ű " képet akart 
festeni, és egyúttal megpróbálta szubjektív látomását rávetíteni 
a természetre, különleges szépségű, de ugyanakkor zavarbaej-
tően összefüggéstelen képet eredményezett. A festő itt a tár-
gyak nyelvén beszél, de láthatóan nem hisz ennek a nyelvnek a 
kommunikatív erejében. Sokkal aprólékosabban festi le a híd 
pillérjén a téglákat, a híd íveit és tükörképüket a vízben, mint 
azt Munkácsy valaha is tette volna, és mégis, naturalista törek-
vései ellenére, a testeket dekoratív síkfelületekként ábrázolja, 
mint Gauguin. Rendkívüli műgonddal festi a viharfelhő tükör-
képének alakját, színét és különböző árnyalatait, de váratlan 
helyre kerül a felhő belsejének tintakék visszfénye. Ez a keve-
redés irreális, de tetszetős szimmetriát eredményez, ami kivá-
lóan alkalmas arra, hogy a festmény színösszhatását dekoratí-
vabbá és kifejezőbbé tegye; mégis, ez a „ m o d e r n " dekoratív 
és kifejező funkció nem áll összhangban a vászon naturalisztikus 
részleteivel. 

A közelgő vihar drámaiságát pompás színkontrasztok, vala-
mint heves mozgás és csöndes szemlélődés ellentéte érzékelteti. 
Idézzük Németh Lajost, Csontváry minden árnyalatot érzé-
kenyen regisztráló monográfusât : a képben rejlő feszültség 
lényeges összetevője 

,,a színek kontrasztja, a sárga és a mélykék, a sárgás, lilás világos-
zöld és a sötétkék harsány együttcsengése. Lényegében néhány szín-
ből épül a kép, a kék, a zöld, a sárga, a lila és a semleges barna a szín-
kompozíció összetevői, de az árnyalatok, reflexek sokrétűsége kolorit-
gazdagságot eredményez. Elementárisak, dúsak a színei. A lilából 
szürkébe mosódó felhő, a kék, sárga, fehéres ref lexek rezegtette 
messzi távlatot idéző mező üdesége, a folyó moszatos zöldes-barnás-
kékes tükröződései, a partján végighúzódó lilás sáv, a f ű mérgeszöldje, 
a marhák és a komondor szőre közt megcsillanó rózsaszín-lila,. . . ízes 
festői egységbe olvad . . ,"19 

jelentőségét, de ne is hagyjuk f igyelmen kívül a benne foglalt cél-
zásokat, amelyek akaratlanul a festő alkotásmódjának fontos oldalát 
világítják meg. 

1 9 N É M E T H L . : Csontváry Kosztba Tivadar. Bp., Képzőművészeti 
Alap Kiadóvállalata, 1964. 62. 
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A drámai tónus másik forrása a mozgás és mozdulatlanság 
ellentéte. 

„ A könnyeden rianó lovak, a rohanó felhők és a kompozíció középső 
síkjába cles vonallal berajzolódó híd a kép dinamikus elemei; a ho-
rizont, a folyópart vízszintese, a boltíves hídpillérek masszív tö-
mege, a monumentális nyugalmú pásztor, a figyelő marhák és ko-
mondor pedig az állandóság, a súlyosság hordozói. E két elem 
— a dinamikus és a mozdulatlan — egymásravonatkoztatottsága, 
korrelációja miatt felerősítik egymást; a mozgás fergetegessé foko-
zódik, mert viszonylataként ott van ellentéte, a nyugalom, és for-
dítva: a nyugalom az abszolút nyugalom illúzióját ébreszti a kontraszt-
jaként jelentkező mozgáselemek miatt. A kép páratlan feszültségét 
épp az okozza, hogy a két elem tökéletes egyensúlyba került, pilla-
nat múlva már a dinamikus elem elpusztítja ellentétét, a dermedt 
nyugalmat, és a kitörő fergetegben maga a feszültség is feloldódik. 
A nyugalom és a mozgás erőegyensúlya miatt azonban pattanásig 
feszültté vált a kompozíció."20 

Ez a kontraszt mégsem éri el a Munkácsy legjobb képein 
megfigyelhető objektív drámai konfliktusok intenzitását. 
Munkácsynál a konfliktus külső ellentmondásban levő, szem-
benálló erők (Siralomház, 1869; Éjjeli csavargók, 1873), vagy 
ember és társadalmi környezete között zajlik le (Tanulmány a 
Zálogházhoz, 1874). Még a Vihar a pusztán című képen is — 
melynek színhatása egyébként meg sem közelíti a Csontváryét 
— a vihar energiája az emberi tevékenységre hat ösztönző 
erővel. Munkácsynál nyugalom és mozgás konfliktusa belső, 
antagonisztikus ellentmondásként jelenik meg, ahol a mozdu-
latlanság kényszere tartja fogva az energiát (a megláncolt be-
tyár a Siralomház vázlatán). Csontváry Vihar a Hortobágyon 
című képének fő ellentmondása — a nyugodtan legelésző 
csorda, a mozdulatlan pásztorok és a közelgő vihartól megriadt 
lovak vágtatása és a lovakat terelő csikósok között — közvetlen, 
külső szembeállítás. A két ellenpólus, úgy vélem, nem áll 
objektív drámai összefüggésben egymással. Oly sok békés 

20 Uo. 
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elem látható a képen, hogy a mozgásban levők inkább zavaró-
lag hatnak, mintsem, hogy valóban drámai ellentétet képvisel-
nének. Igazi dráma helyett szecessziós nyugtalanságot, mes-
terien megragadott szubjektív, már-már lírai hangoltságot, 
kiegyensúlyozatlan, ideges vibrálást érzünk. A nyugalom itt a 
feltámadó viharos nyugtalanság kozmikus fenyegetésének 
eleve elrendelt, védtelen, mit sem sejtő áldozata. 

Ennek a magányos, nyughatatlan, jelentős művésznek, aki 
a 19. század végének történelmi vákuumában nőtt fel, s aki 
elszigetelt pszichopata tanúja volt az első világháború előtti 
évek erjedésének és forrongásának, meg kellett találnia a maga 
külön hangját. Művészi formanyelvének központi problémája 
az a kettős törekvés, hogy egyrészt hű maradjon a valósághoz, 
másrészt megpróbálja a maga szubjektív látásmódját erre a 
valóságra rámintázni. Ez valóban „a modernség harca", elke-
seredett küzdelem. Némelyik képén, beleértve a Vihar a 
Hortobágyont, a harc eredménye kétes és a művészi egységet 
veszélyezteti. A taorminai görög színház romjai (1904) is nyug-
talanítóan heterogén alkotás, mely a tárgyak nyelvére kénysze-
rített, de e nyelv kifejező erejében nem bízó művész alkotói 
gondjait szinte jelképes jelentőséggel jeleníti meg. A voltakép-
peni mondandó a háttérben meghúzódó narancsba játszó 
sárga és kék (a Vihar a Hortobágyon színei!) dekoratív háromszög 
expresszív és az expresszionizmus felé tartó, harsányan pompás 
színkontrasztja, de az előtérben a naturalista részletességgel, 
kínos gonddal kirajzolt romok és aprólékos tárgyi részleteik 
láthatók; mintha a tárgyi világ szecessziós borzoltságú, neu-
raszténiás szorítással abroncsolódnék a robbanni kész érzések 
belső világára, mely a nyomasztó, elhasznált abroncsot hasz-
talan igyekszik magáról lepattintani. 

Más képek esetében Csontváry meg tudta találni azokat a 
konkrét tárgyakat, amelyek alkalmasak voltak szubjektív 
hangulatának kifejezésére (Önarckép, 1896; Madonnafestő, 1900; 
Holdtölte Taorminában, 1901 ; Villany világított fák, 1903 ; Séta-
kocsizás Athénben újholdnál, 1904). 

Sikerült festményeinek egy másik csoportjában Csontváry 
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úgy oldotta meg a problémát, hogy kissé valószerűtlen, mese-
szerű atmoszférát teremtett (Hídon átvonuló társaság, 1905 
körül; Tengerparti sétalovaglás, 1909). 

Végül dilemmáját úgy is meg tudta oldani, hogy a külső 
valóságot sajátos belső látomásának rendelte alá. Ez a szemlélet 
zseniális művészi egységben nyilvánul meg két mesterművének 
(Magányos cédrus, 1907; Zarándoklás a cédrusokhoz Libanonban, 
1907) misztikus szimbolizmusában. A szimbolista érintkezési 
pont éppoly nyilvánvaló Csontváry és Ady művészetében, 
mint a tartalmi irány és művészi skála lényegi különbsége. 

A múlt század végén és e század elején olyan művészi törek-
vésekkel találkozunk, amelyek mind Munkácsy és követői, 
mind Csontváry művészetétől különböznek. Szinyei Merse 
Pál, Mednyánszky László, az úgynevezett nagybányai festő-
iskola, Hollósy Simon, Ré t i István, Thorma János, Ferenczy 
Károly, Iványi Grünwald Béla, Csók István, Glatz Oszkár és 
mások a tárgyak és árnyékuk színhatását vizsgálták, és megpró-
bálták megragadni a fények, színek, hangulatok impresszióit, 
a természet lélegzését. Legjobb képeik szintézisébe foglalják 
a hagyományos realizmus objektív témamegközelítését, és az 
impresszionizmus új optikai felfedézeseit. Jó példa erre Ferenczy 
Károly számos festménye vagy Mednyánszky tájképei, pél-
dául a békés Tiszai halászat (1880 körül), ahol a távolság a 
melankólia kifejezőeszköze, a költői Tájkép (1900 körül) és a 
rendkívül kifejező Tanya (1905) kék és barna színeinek viharos 
kontrasztjával. A szimbolizmus mellett ez az objektív impresz-
szionizmus is a nyugatos nemzedék költőinek és íróinak jel lem-
zője volt. 

Megfigyelhető egyfajta szintézis Bernáth Aurél Tél (1929) 
című képén is. Fiatal korában Bernáth Ré t i és Thorma irá-
nyítása alatt festett Nagybányán. Habár ez a képe más időben, 
másfajta tájat ábrázol, mint Ady A téli Magyarországban, mégis 
a festmény általános hangulata annyira emlékeztet Ady ver-
sére, hogy akár a „lelkem hó alatt" sor illusztrációja is lehetne. 
A képen látható tárgyak — a házak és a fák, a templom, a hó -
födte barázdák sora a széles, fehér síkon, a varjú — mind való-
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ságosak és a halotti merevség érzetét keltik. A benyomást még 
intenzívebbé teszi az ég hátterében, a földek felett megjelenő 
varjú jelképes alakja. 

Ha Bcrnáth Aurél Te'/jét Ady A téli Magyarország című 
versének illusztrációjaként tekinthetjük, akkor Derkovits 
Gyula és Dési Huber István festményei József Attila költemé-
nyeihez szolgálhatnak kommentárul,2 1 természetesen nem 
filológiai értelemben véve. Mindhárom művész tökéletes 
példáját adja „ma i " és „modern" modern realista szintézisének 
a 20. századi magyar festészetben és költészetben: közös ben-
nük a szocialista meggyőződés, törekvésük a világ egeszének 
átfogására, éles intellektusuk, az avantgardista irányzatok 
iránti fogékonyság, és a külső-belső világ szemléletes kifeje-
zésének képessége. 

Derkovits viszonylag kevés tájképet festett (Vízparti táj 
alakokkal, 1920; Reggel az erdőben, 1929, stb.). Az ember iránti 
érdeklődés annyira erős volt benne, hogy tájait mindig bené-
pesítette szenvedő emberekkel, kora társadalmi ellentmondá-
sait jellemző alakokkal és jelenetekkel. Ha magyar tájat ábrá-
zol, azt komor fekete háttérnek használja — mint például 
Felkelő paraszt című fametszetén a Dózsa-sorozatból (1929) — 
a lázadó paraszt rendkívüli kifejező erővel kiemelkedő monu-
mentális fehérruhás alakjához. Ha havat fest, annak szürkés-
ezüstös fehérjéhez egy halott ifjúmunkás vérző fejét állítja 
kontrasztként, egy ifjú munkásét, aki részt vett a tömegtünte-
tésen, Kenyérért (1930). Expresszionista technikára vall, ahogy 
az ifjú munkás feje a bal felső sarokból benyúlik a képbe, és a 
rendőr csizmája és puskatusa ott áll a kép jobb felső sarkában, 
de ez a módszer Derkovitsnál a modern realizmus kifejező-
eszköze. Az, hogy a munkásnak csak a fejét, a rendőrnek csak 
a csizmáját látjuk, művészietlen, propagandisztikus eszközök 
nélkül, festői módon fejezi ki a személytelen hatóság embertc-

2 1 V Ö . SZABOLCSI M . : József Attila, Derkovits Gyula, Bartók Béla. 
Költészet és korszerűség. Bp., Magvető, 1959. 52 — 94. 
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len erőszakát. Derkovits, ha tetőket fest, ablakon keresztül 
nézi, és az ablak mögött egy férfi (a festő maga) feleségével a 
kilakoltatási végzést olvassa (Végzés, 1930). 

A festő síkszerű barna profilja a dekoratív technika remeke. 
A szomszéd fal párkányán megülő madárka felé lopózó macska 
árnyéka testetlen és mégis valóságos fenyegetés, felhívja a 
figyelmet a nem-emberi, felsőbb erő formájában a házaspár 
felé settenkedő veszélyre: realisztikus módon él egy modern 
szimbólummal. Derkovits, ha Viharban című képet fest (1931), 
a kint dühöngő hóviharral egy szegény család tragédiáját pá-
rosítja: az apát épp most tartóztatják le. A félig nyilt ajtó ferde 
síkja kubisztikus egyszerűséggel kapcsolja egybe a két drámát. 
Kivégzés című képén (1932) a barnás-zöldes talaj mintha a 
szögesdrót vasrúdja mögött álló halálraítélt majdani sírja 
lenne. A fehér pózna, a keknadrágos, háttal álló félmeztelen 
ember sárgásbarna figurája, a sötét háttérből kiemelkedő sárga 
drót csaknem konstruktivista tisztasággal osztják fel a kép sík-
ját. A proletárfestő szívesebben keresi a városi, mint a vidéki 
témákat. A Vasút mentén (1932) a kemény hidegben lassan 
vánszorgó szegényemberck alakját állítja szembe a síneken 
robogó, forró gőzt pöfögő mozdonyéval. Impresszionisztikus 
hatások mélyítik a kontrasztot: a reszkető asszony piros sálja, 
a gőzmozdony kerekének hideg ezüstfénye. Ez a színezés 
kifejezi a két világ an tagonizmusát és ugyanakkor a festő 
állásfoglalását is. 

Kitűnő példa „mai" és „modern" szintézisére Dési Huber 
István olajfestménye, a Viharmadarak (1937). A sötétkék ég 
hátteréből a néző felé röpülő fekete varjak baljóslatú szimbó-
lum megtestesítői. A kukoricalevclek kuszasága, a hajlongó 
kapások dinamikus mozgása, a varjak fenyegető röpte, a tégla-
vörös, tintakék, ragyogó zöld, sötétbarna, fekete és fehér színek 
éles kontrasztja kifejező, csaknem expresszionista hatást kelte-
nek. Kubista vonás a barázdák mértani rendezettsége, a pa-
rasztasszonyok hátán végighúzódó egyenes vonalak, a haj-
longó alakok lába, háta, könyöke, karja és kapája által formált 
éles szögek. 
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Mindezek a stílusjegyek azonban egy életből vett tipikus 
jelenet: a fenyegető vihar szembeszökően figuratív ábrázolását 
szolgálják érzékletes, modern hitelességgel.22 

IV. 

, ,Mai" és „modern" törekvések integrálását nemcsak a 20. 
századi magyar költészetben és festészetben, hanem Bartók 
és Kodály zenéjében is megfigyelhetjük. Ady Endre, József 
Attila, Derkovits Gyula, Dési Huber István legfőbb problémája 
az volt : hogyan őrizheti meg a művész az emberi perspektíva 
harmóniáját és hogyan figyelhet ugyanakkor az embertelen 
történelmi erők diszharmóniájára az adott társadalomban. 
Harmónia és diszharmónia, összhang és disszonancia kérdése 
különösen fontos a zenében, nem közvetett metaforikus, 
hanem közvetlen, komponálási szempontból. Összhang és 
disszonancia viszonyának különbözősége a hagyományos-
„mai" , kromatikus-,,modern", és a szintetikus-bartóki zenében 
azt tanúsítják, mennyire van tudatában a zeneszerző az őt 
körülvevő történelmi környezet ellentmondásainak, és hogyan 
reagál azokra. Egy rövid esztétikai áttekintés szempontjából 
hasznosnak tűnik, ha megvizsgáljuk előbb a kromatika szerepét 
a vihar zenei kifejezőeszközeként. A költői és festői tájképek 
elemzését így összekapcsolhatjuk a zenei természetfestés analí-
zisével. 

A kromatikus disszonancia ilyen szerepben való megjelenése 
nem pusztán a szél hangjának utánzása : a zene — habár eseten-
ként visszaadja a természet hangjait — lényegében nem hangu-
tánzó művészet. A kromatikus skála gyakori használata a 
viharról festett zenei képekben inkább annak tulajdonítható, 
hogy a különböző hangközökre épülő, társadalmilag rögzített 

22 A viharjelenet társadalmi összefüggései A következő D L S I H U B E R -
-képek viszonyában világosodnak meg : Vihar készül (1934 — 5), 
Puszidba kiáltott szó (1934 — 5), József Attila—Illyés Gyula (1940 — 
41, a kép hátterében a Puszidba kidltott szó kicsinyített mása). 
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emberi hangrendszertől való eltérés a fenyegető természetet 
jelzi. Az ember természethez való viszonya persze nem füg-
getlen a társadalomhoz való viszonyától. 

Ilyen funkcióban alkalmaz korlátozott mértékben kromati-
kus hatásokat Vivaldi megejtően dallamos és édes harmóniával 
átszőtt concerto grosso sorozata, A négy évszak (1730) II. 
részének (Nyár) harmadik tételében. Modern fül számára ez a 
viharjelenet — különösen, ha a m ű többi részétől elszakítva 
hallgatjuk — semmivel sem hangzik fenyegetőbben, mint a 
boszorkányok zenei leírása Purcell Dido és Aetieasában, vagy a 
fúriáké Gluck Orpheusában, de az egészében konszonanciára 
épülő műben jelentős szerepet játszik. 

Beethoven 6. (Pastorale) szimfóniájának (1807—8) negyedik 
tételében a vihar sokkal félelmetesebb, mint Vivaldinál, vagy 
Haydn Az évszakok (1801) című oratóriumában. Beethoven-
nél a vihar teljes szimfonikus pompában jelenik meg, menny-
dörgő dobszóval, villámló fuvolákkal, hegedűfutamokkal és 
össz-zenekari tombolással. A kromatikus disszonanciának is 
fontosabb szerep jut, mint Vivaldi művében, mert fokozza a 
vihar ijesztő intenzitását.23 

-3 Beethoven műveiben a kromatikára és disszonanciára vetett je-
lentős hangsúly az ellentmondások nagyobb fontosságát jelzi. Ezt az 
állítást támogatja a Beethoven-szimfóniák tételeinek bonyolultabb 
külső és belső felépítése. E nagyobb bonyolultság egyik oldala 
a szonátaforma szerkezete. Egy másik jellemző vonás a tételek han-
gulatának minőségi különbözősége. Míg Haydn és (a korai) Mozart 
szimfóniáiban a tételek hangulata között jobbára mennyiségi, fo-
kozati vagy megközelítésbeli külnbség van, addig Beethoven szim-
fonikus világában (a 3. szimfóniától kezdve) minőségi különbségek-
ről van szó. Haydn és részben Mozart számára természetes volt 
a zenei világkép harmóniája, mint ahogy a felvilágosodás esetében 
valóban az is volt. Ennek megfelelően szimfóniáik tételei az ugyan-
azon lényegi harmónia különböző aspektusainak benyomását keltik. 
Beethoven számára a harmónia nem adott, hanem valami, amiért 
harcolni kell. Ellenséges erők közötti dinamikus küzdelem végső 
eredménye ez a harmónia, a harc gyászindulók, scherzok és diadal-
ujjongások antagonisztikus tételei között folyik. Beethoven számára 
a harmónia az ellentmondások egységének érzelmi-zenei megfelelője. 

3 irodalomtörténet 
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A r o m a n t i k á n a k k e d v e n c t é m á j a a v ihar , és a r o m a n t i k u s 
zenében a k r o m a t i k u s skála használa tának j e l en tősége m e g n ő . 
C h o p i n Viharetiid]ében (1837) az e légikus a - m o l l d a l l a m o t v iha-
ros , szenvedélyes k r o m a t i k u s f u t a m o k kísérik.2 4 

W a g n e r A bolygó hollandijában (1842) a k r o m a t i k a m á r n e m -
csak a v i h a r e m b e r t f e n y e g e t ő el lenségességének k i fe jező 
eszköze, h a n e m a v e z é r m o t í v u m o k felépí tésében és összeköté -
sében is szerepet já tszik. A k r o m a t i k u s v á l t ó h a n g o k n y u g t a l a n 
mozgása g y a k r a n veze t h a n g n e m b e l i vá l tozásokra . 

A klasszikus és k ü l ö n ö s e n a r o m a n t i k u s h a g y o m á n y elemei 
t o v á b b é lnek s z á z a d u n k b a n is, m i n t a „ m a i " z e n e a lko tóe le -
me i . 

W a g n e r zenéje , és kü lönösen a Trisztán f á j d a l m a s a n sóvá rgó 
d r á m a i me lód iá j a , amellet t , h o g y a lapve tően r o m a n t i k u s m a -
gatartás szülöt te , n a g y befolyást g y a k o r o l t a „ m o d e r n " zenére, 
t ö b b e k k ö z ö t t A l b a n B e r g Lírai szvitjére is (1925—6). 

Debussy n a g y s z e r ű sz imfon ikus k ö l t e m é n y é n e k , A tengernek 
(1908) v iha ros j e lene te iben az á l ta lánosan használt egész h a n g -
olyan értelemben, mint a hegeli és goethei dialektikában a valóság 
mozgásának tükrözése a francia forradalom idején és a korszak után. 
Más kérdés, hogy az egységen belül a különbség mozzanata Beetho-
vennél erősebb. Ez az oka a beethoveni szimfonikus tételek addig 
soha nem hallott mélységének és bonyolultságának. Olyan zenei 
formák, mint a szvit, concerto grosso és Haydn, Mozart , Beethoven 
szimfóniái állandóan növekvő bonyolultságot mutatnak, hasonlóan 
— bár természetesen nem tökéletes megfelelésben — az egyre inkább 
bonyolódó cselekményszerkezetű pikareszk regényhez, a 18. és 19. 
századi regényhez, vagy a metafizikus, kanti és hegeli filozófiához. 

21 Az ellentmondások megnövekedett ereje a romantikus szimfó-
niák gyakran problematikus zárótételében is érezhető. Míg a lassú 
tételek, amelyek főképp az ember életének egyéni oldalát fejezik ki, 
rendszerint bensőségesen, hitelesen lírikusak, az utolsó tételekből 
gyakran hiányzik a klasszikus szimfóniák természetesen kifejlődő 
győzelmes belső ereje. Az ellentmondások feszítőereje gyakran lehe-
tetlenné teszi szerves egységbe fogásukat. A romantikus szimfóniák 
befejező részének harsány fortissimói nem ritkán kevésbé erőteljesek, 
mint egy beethoveni mezzoforte. Schubert ezt érezhette, amikor 
legszebb szimfóniáját „befejezetlenül" hagyta, helyesebben felismerte, 
hogy a romantika szemszögéből a két tételes mű befejezett és tökéletes. 
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közű dallamskáb mellett a kromatikus skála korlátozott alkal-
mazása „modern" impresszionista hatást kelt. Megjegyzendő, 
h o g / a hangközök mindkét skála típusban egyenlőek, és így 
a hangosorok nyitottak a hagyományos dur- és mollskála 
zártságával szemben. 

A „modern" legerőteljesebb áttörése Arnold Schönberg, 
Alban Berg és Anton Webern tizenkét hangú zenéje volt. Az 
ő legjellegzetesebb műveikben szakad el végképp a kromatika 
egy meghatározott tárgytól, a vihartól és lesz egyetemessé, 
az általános káosz és hangzavar kifejezőjévé.25 Ez távolról sem 
csupán mennyiségi változás, alapvetően megváltoztatja össz-
hang és disszonancia jelentését. Thomas Mann a Doktor Faustus-
ban világosan megfogalmazza ennek a változásnak az esztéti-
kai elvét Adrian Leverkühn, az avantgardista zeneszerző művé-
szetének leírásában. Mann szavai annál is értékesebbek, mert 
tudjuk, hogy Leverkühn zenéjének jellemzésekor Schönberg 
zenéjének néhány alapvető jellegzetességére támaszkodott. 
N e m másolta le egészében, de felhasználta arra, hogy egy 
„modern" szerző zenéjének, általánosabban szólva egy avant-
gardista művész esztétikai elveinek hiteles atmoszféráját meg-
teremtse. Schönberg mégis elég feltűnőnek találta a hasonlatos-
ságot Leverkühn művészi portréja és önmaga között ahhoz, 
hogy Mann ellen új hangrendszere törvénytelen kisajátításá-
nak fantasztikus vádját hozza fel. 

Ahogy Mann leírja Leverkiihnnek az I. világháború első 
éveiben komponált művét, a Gesta Romanorutnot, az már jelzi 
az emberi-művészi értékekben bekövetkezett alapvető válto-

85 Ezek az érvek természetesen nem azt kívánják bizonyítani, hogy 
a kromatika a Bécsi iskola színrelépte előtt csak a vihar megszó-
laltatásának eszköze lett volna, vagy hogy minden zeneszerző a kro-
matikát szélesebb skálában alkalmazta volna, mint elődei. Valójában 
a kromatikus disszonancia megnövekedett használata a kibontakozó 
történelmi ellentmondások tükrözése. A Bécsi iskola alkotásaiban 
ez a folyamat nemcsak részleges, hanem az általános felé tendál. 
A kromatika ennek az általános iránynak a kifejezése, akár a vi-
har megszólaltatására, akár más zenei funkcióban alkalmazzák. 

3* 
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zást, a zenei forma és tartalom paradox diszharmóniáját: 
Leverkühn „a harmonikusan legzsarnokibbat, ritmikusan leg-
labirintikusabbat a legegyszerűbbre, és ugyancsak a zenei 
gyermektrombita stílusának egy fajtáját a tárgyilag legtávolabb 
esőre alkalmazta".26 

A „modern" zeneszerző paradox helyzete a gonoszság és 
diszharmónia megtestesítőjeként megjelenő világban még 
jobb megvilágítást nyer Leverkühn Apocalypsis cum figuris 
(i9i9)-ének, az emberi értékeket válságba sodró I. világháború 
eme apokaliptikus szülöttének analízisében. „A disszonancia — 
jellemzi Mann Leverkühn művét — . . .minden magasztos, 
komoly, jámbor és szellemi kifejezésére szolgál, míg a harmo-
nikus és tonális a pokol világának, ebben az összefüggésben 
tehát a banalitás és a közhely világának van fenntartva."27 

Ezzel a pokollal a művész nem azonosulhat, de elidegenedése 
az emberi világtól a magányos menekülés különböző állomá-
sain át végül is ugyancsak az ördög müve, és hideg disszonan-
ciája a zeneszerző személyiségének és művészetének szétesé-
séhez vezet. Leverkühn tragédiája az, hogy a világgal való 
minden kapcsolatában disszonancia lapul a dolgok legmélyén. 
Ez a körülmény hozza létre a harmadik paradox megnyilvánu-
lást: „A kórus és a zenekar nem állanak egymással élesen szem-
ben, mint az emberi és a dologi, hanem feloldódnak egy-
másba: a kórus instrumentalizált, a zenekar vokalizált 
olyan mértékben . . . , hogy az ember és dolog közötti határ . . . 
eltolódottnak látszik",28 az ember a művészetben eldologiaso-
dik és a művészet objektivitása szubjektivizálódik. 

Leverkühn utolsó műve, a Doctor Faustus (1929—30) című 
szimfonikus kantáta művészi törekvéseinek összefoglalása. 
Tizenkét fokú kromatikus központi témájával, bonyolult 
szerkezeti számítások és a tiszta szubjektív önkifejezés kevere-
désével, statikus panasz-variációival, elhalkuló szimfonikus 

2U M A N N , T H . : Doktor Faustus. Ford. Gáspár E., Bp. Athenaeum, 
é. n. 287. 

2 7 M A N N , T H . i . m . 3 3 6 . 
28 Uo . 
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záró-adagiojával Beethoven 9. szimfóniájának, a jónak, ne-
mesnek, emberinek szándékos és félelmetes visszavétele. 

Mann Leverkühnről és zenéjéről adott jellemzésének nagy-
sága abban áll, hogy képes volt ábrázolni a zeneszerző makulát-
lan erkölcsi és művészi tisztaságát, ahogy az őt környező világ 
diszharmonikus ellentmondásaira válaszol, és abban, hogy 
Leverkühii művészi törekvéseinek kritikáját tudta adni a 
humanista elbeszélő, Zeitblom alakjának bevezetésével, Lever-
kühn törtenetét Mann a nagy zeneszerző kései, tragikus felis-
merésével zárja le, aki „megfertőzteti az lelkét és nyakába 
veszi az idők bűneit, melynek okából elkárhozik. Mert írva 
vagyon: Legyetek józanok és virrasszatok; Sokaknak azonban 
nem adatott ez, hanem ahelyett, hogy bölcsen figyelmeznének, 
mi szükség e földön, hogy jobb legyen és bölcsen törődnének 
azon, hogy az emberek között olyan rend teremtessék, amely 
a szép Műnek újra életalapot adna és tisztes beilleszkedést, az 
ember kirúg a hámból és megrészegedik a pokol borában: 
ezek okából odaadja lelkét és ebek harmincadjára jut."2 9 

Bartók legbensőbb törekvéseit zenében, folklórban és az 
életben egyaránt nem jellemezhetnénk jobban, mint Thomas 
Mann szavaival; ő azon munkálkodott, „hogy az emberek 
között olyan rend teremtessék, amely a szép Műnek újra élet-
alapot adna és tisztes beilleszkedést". De mivel minden ízében 
hazájának és századának fia volt, nagyon jól tudta, hogy 
lehetetlen megteremteni ezt a harmóniát, ha n e m vesszük fi-
gyelembe a két világháborútól és a fasizmus barbarizmusától 
zaklatott, történelmi ellentmondásokkal tele kor éles diszhar-
móniáját. Az ő zenéje kora emberének helyzetét és lehetősé-
geit fejezte ki és vonta a „mai" és „modern" aspektus egyedül-
álló szintézisébe. 

Művei szembeötlő hasonlatosságot mutatnak a „modern" 
irányzat előfutárainak és képviselőinek zenéjével. Brahms, 
Wagner és R . Strauss korai befolyása után Debussy, Sztravinsz-
kij és Schönberg kompozícióinak formája ihlette meg. A mi 

241 M A N N , T H . i . m . 4 4 7 . 
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szempontunkból, azaz a kromatikus disszonancia és diatonikus 
konszonancia szempontjából különösen fontos Bartók viszonya 
Schönberg tizenkét fokú kromatikus hangrendszeréhez. 

Bartók 1912-ben és az azt követő években ismerkedett meg 
Schönberg 2. Vonósnégyesével, különböző zongoradarabjaival 
és Öt zenekari darabjával. Szabolcsi Bence írja: 

„Schönberg ezekben a művekben, Wagner későromantikus harmónia-
világából kiindulva, szétfeszíti és elhagyja a tonális zene kereteit. 
E keretek felbontása során eljut bizonyos hiper-kromatikáig, kvar t -
hangzatok alkalmazásáig, a ritmika különleges kihegyezéséig, a be-
széd- és énekhang bizonyos extátikus 'szimfonizálásáig', szélső disszo-
nanciák és meglepően eredeti zenekari hatások felfedezéséig. (Érdemes 
például a II. vonósnégyes scherzo-tételét Bar tók egykorú gyors-té-
teleivel vagy az op. 19. zongoradarabok VI. számának akkordjait 
Bartók későbbi kvart-harmóniáival, egyebek közt épp a Csodálatos 
mandarint megnyitó 'nagyvárosi ' kvart-hangzatokkal összehasonlí-
tani.)"30 

Másutt Szabolcsi rámutat a schönbergi „lineáris polifónia"3 1 

Bartókra gyakorolt vonzására. Bartók Schönberg iránti érdek-
lődése A. Schönbergs Musik in Ungarn32 és Das Problem der 
neuen Musik33 című cikkeiből is nyilvánvaló. 

A kromatikus disszonancia mégsem vált egyeduralkodóvá 
Bartók zenéjében. Ezt ő maga is világosan látta, 1928-ban 
írja, hogy soha nem hagyta el a tonális alapot, habár egy idő-
ben közel került a tizenkét fokú zenéhez. Műveit a népzene 
tonalitására alapozta.34 

3 0 SZABOLCSI B. : A csodálatos mandarin. Zenetudományi tanulmá-
nyok Liszt Ferenc és Bartók Béla emlékére. Bp., Akadémiai Kiadó, 
1955- 5 3 0 . 

3 1 SZABOLCSI В . : Bartók Béla élete. B Ó N I S F . : Bartók élete képek-
ben, Bp., Zeneműkiadó, 1956. 21 .— vö. J . STEVENS: The Life and 
Music of Béla Bartók. N e w York, Oxford University Press, 1953. 
41, 44, 48, 64, 69, 82, 105, n i — 2 , 114, 126, 128, 140, 171, 205—6, 
218, 234, 2 4 7 - 8 , 283, 294, 306. 

32 Musikblätter des Anbruch. Wien, 1920. 265 — 7. 
33 Melos, Berlin, 1920. április 16. 
3 4 B A R T Ó K В . : Magyar népzene és új magyar zene. Ujfalussy J . 

(szerk.): Bartók-breviárium, Bp., Zeneműkiadó, 1958. 338. 
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A népzene, melyet gyűjtött, tanulmányozott, elemzett, 
hasonlított és rendszerezett egyre inkább szerkesztési m ó d j á -
nak alapelve, úgyszólván „zenei anyanyelve"35 lett. 

Bartók nagy érdeme, hogy nem sarkított szembeállításban 
alkalmazta a kromatikus disszonanciát, és a pentaton harmóniát, 
hanem a kettőt új zenei szintézisbe olvasztotta. Ujfalussy 
József Bartókról írott könyvében meggyőzően és részletesen 
elemezte e szintézis születését és természetét.36 Ebben a teremtő 
szintézisben módosított formában különös jelentőséget nyer 
Bach, Beethoven és Liszt öröksége.37 Bartók Concerto zenekarra 
című műve (1943) a kontrasztba állított zenekari szólamok 
viszonylag önálló kezelésével, a tételek szimfóniaszerű külső 
és belső elrendezésével, az első és harmadik tétel gyászos pana-
szának sötétségéből az utolsó tétel népi körtáncának fényébe 
való átmenettel világosan mutatja Bartók autonóm közeledését 
a preklasszikus és klasszikus hagyományhoz. Leverkühnnel 
ellentétben, Bartók nem „vonta vissza", semmisítette meg 
vagy bírálta felül Beethoven 9. szimfóniájának mondanivaló-
ját, hanem modernizálta azt. Tudatában volt ugyan összhang 
és disszonancia paradox viszonyának, mely diszharmonikus 
korát jellemezte, de nem tekintette abszolútnak a diszharmó-
niát, és ezért zenéjében az összhang végső soron az „ideális", a 
disszonancia a „torz" kifejezésére szolgál — hogy korai műve, 
a Két portré alcímét idézzük. A sötétségből a fénybe, magányból 

35 Vö. BARTÓK В. : A parasztzene hatása az újabb müzenére. Ujfalussy 
J. szerk.): Bartók-breviárium, Bp., Zeneműkiadó, 1958. 336. — 
SZABOLCSI В. : Bartók és a népzene. Ú j Zenei Szemle, 1950/4. 
szám, 39 — 47-

3C UJFALUSSY J . : Bartók Béla. Bp., Gondolat, 1 9 6 5 . I. köt. 1 3 9 , 
1 4 5 - 7 , 1 5 1 — 2 , 1 8 2 , 2 1 8 , 2 2 1 , 2 6 1 - 4 ; I I . k ö t . 4 2 , 4 4 — 6 , 62, 6 6 — 8 , 
1 0 2 , 1 0 8 — 1 1 0 , 1 1 6 — 7 , 2 7 0 , 3 1 2 , 3 1 3 — 4 , 3 4 1 — 8 , 3 6 7 . — V ö . S Z A -
BOLCSI В . : A csodálatos mandarin. I . M . 5 3 0 — 3 . — K X R F Á T H Y J . : 
Bartók és Schönberg. Magyar Zene, 1963/6. szám; 1964/1. szám. 

37 Vö. L E N D V A I E.: Bevezetés a Bartók müvek elemzésébe. Zene-
tudományi tanulmányok, 461 — 503. — SZABOLCSI В.: Bartók Béla 
élete. I . m . 3 1 — 3 . — UJFALUSSY J. : Bartók Béla. Bp., Gondolat , 
1965. II. 1 1 6 - 7 , 312, 367. 
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a közösségbe, diszharmóniából harmóniába való átmenet, 
mely Bartók kései műveiben (Zene húros hangszerekre, ütőkre 
és celestdra, 1936; Concerto zenekarra, 1943) olyannyira nyilván-
való, beethoveni elvet valósít meg. A népek körtánca a Zene 
és a Concerto utolsó tételében a népek testvériségének gondola-
tát fejezi ki, ugyanazt a gondolatot, amelyet Schiller öröm-
ódájának ujjongó zenekari és énekkari megszólaltatása Beetho-
ven 9. szimfóniajának utolsó tételében. A leverkühni zenében 
a konszonancia van a disszonanciára vonatkoztatva, Bartók 
szintézisében viszont a disszonancia a konszonanciára : ez 
adja zenei és általános esztétikai jelentőségét. 

• 

Ady Endre, József Attila, Ferenczy Károly, Derkovits 
Gyula, Dési Huber István, vagy Bartók Béla és Kodály Zoltán 
példája — hogy másokat ne említsünk — a tanúbizonyság, 
hogy „mai" és „modern" bizonyos körülmények között a 
modern szintézisében összefogható. Ezt a teljesítményt a 20. 
századi magyar költészet, festészet és zene — legpéldamutatób-
ban a líra és zene — a legkülönbözőbb formákban többször is 
megismételte. Ez azonban nem jelenti azt, h o g y a tárgyalt 
szintézis kizárólagosan magyar kulturális jelenség. Louis 
Aragon, Paul Eluard, Bertolt Brecht, Thomas Mann, Arthur 
Miller, Thomas Wolfe vagy Benjamin Britten — hogy csak a 
kiemelkedőbbeket említsük — olyan mesterműveket alkot-
tak, melyek ennek a szintézisnek a lehetőségét és rendkívüli 
változatosságát s különbözőségét mutatják; ez a szintézis nem 
merev stiláris modell, hanem élő, teremtő tendencia, amely 
minden esetben új alakot ölt. 




