
Sík Sándor

A REALIZMUS PROBLÉMÁJA

A magyar irodaimi életnek az utolsó négy évben aligha van [elen
tösebb, érdekesebb és. tanulságosabb jelensége. mint Lukács György
irodalombölcseleti és kritikai munkássága. A szerző az irodalom figye
lemmel kisérőinek régi és tisztelt ismerőse. A régi Nyugat idején írt
fiatalkori írásaíból, de elsősorban két nevezefes elméleti művéből, a
Kisfaludy Társaság megkoszorúzta Modern dráma fejlődésének történeté
ből (1911) és a Die Theorie des Romans-ból (1920) sokat tanultunk,
olyanok is. akik szempontjaival sohasem tudtunk mindenestül egyet
érteni; akik a nagy műfajok problémáival foglalkoznak. ma sem mellöz
hetik ezt a két könyvet, még akkor sem, ha a szerzővel tartanak, aki
mai meggyőződése alapján tiszteletreméltó elvi könyörtelenséggel ítéli el
bennük mult jának tévedéseit. Lukács ma a dialektikus materializmus
állaspontjáról nézi régi problémáit és az irodalmi élet új fejlödését, és
mint a marxista művelödésbölcseletnekés esztetikának egyik legnagyobb
hatású képviselője. európai tekintélyre tett szert. Elméleti munkássága
mellett az irodalmi élet gyakorlatára is elhatározó befolyása van. cikkei
vel, kritíkáíval, előadásaival aktivan nyúl bele a magyar irodalom élő

problérnáíba és annak gyakorlati irányításában ma míndenkíénél súlyo
sabb szava van.

Erre az irányító tekintélyre rá is szolgál mind alapos és gazdag
filozófiai. esztétikai. társadalmi-politikai tudásával. mind írói és előadói

kvalitásaíval. Műveinek már számukkal is imponáló sokaságából ez
úttal csak irodalomfelfogásának alapvető gondolatait óhajtanám ismer
tetni.'

Olyan kérdéseket vetnek fel ezek a gondolatok, amelyekkel mín
denkinek szembe kell néznie. ha csak nem közömbös a magyar szellemi
élet Iejlödése iránt. - akár egyetért velük, akár nem.

1.

E gondolatoknak - és az utóbbi évek irodalmi vitáinak - közép
pontjában a realizmus fogalma áll. Épen azért mindenekelőtt szükséqes
nek látszik ennek a kissé tágértelmű szónak a tisztázása.

Minden realizmus alapja az ismeretelméleti realizmus: van és meg~

ismerhető a tudutonkiuiili valóság. Ezzel szemben áll az ismeretelméleti

1 Idevágó művei a következők. Mindenekelőtt két alapvető elméleti rnű : a 30-as
-években né metül Trott A realiern us protrtemái e. tanulmányok, amelyeket 1948-ban Gás
pár Endre fordított magyarra, és az 1936-ban oroszul megjelent A törrénelmi retrenu,
amely 1947-ben jelent meg magyarul. Régebben irt tanulmányokat tartalmaz a Batznc,
Stendhal, Zala (1945), az Irástudók felelösséR"" (1945) és a Nagyorosz realisták (1946)
is. A magyar irodalmi élet problémáival foglalkozik az Irodatom PS demobrácia (]948)
és az U/ masruar tnütúráert (1948) is. Idetartozik a Fórum IV. évfolyamának 4. számá
ban megjelent nagyobb tanulmánya is: A marxista kritika feladatai. Többi írásai túl
mennek e cikk problémakörén.
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idealizmus, amely tagadja a tudattól függetlenül létező valóságot. Lukács
is ezzel az alapgondolattal kezdi a Realizmus Problémái-t:

..A valóság minden adekvát megismerésének alapja akár a természetről,

akár a társadalomról van szó, a külvilág objektiv mivoltának, tehát az emberi
tudattól független létének elismerese. A külviláq minden felfogása csupán a
tudattól függetlenül létezö világ tükrözése az emberi tudatban. A tudat és lét
viszonyának ez az alapvető ténye természetesen a valóság művészi tükrözé
séröl is áll." (A realizmus problémái 19. 1.)

Ez a tétel voltaképen a realista ismeretelméleti elv, amely mint
ilyen az aristotelesi-szenttamási realizmusnak is alapvető elve. (A
marxista terminológia ezt nem realizmusnak, hanem materializmusnak
nevezi, mert az emberi tudattól független valóságot azonosítja az anyag
gal.) A marxizmus tehát élesen szembehelyezkedik az ismeretelméleti
ídealízmussal, amely a valóságot az emberi tudat függvényének tartja,
(ezt a marxizmus a társadalmi dekadencia ideológiai tünetének tekinti)
de Lenínre és a képzelőerőnek a megismerésben való tőle hangsúlyozott
szerepére hivatkozva elutasitja Lukács "az objektivitás mínden mereven
Iatalísztíkus, nem konkrét és nem dialektikus felfogását", vagyis a naiv
realizmust is. Így ísmeretelméletíleq, ha más müszóval is, a kittiket rea-
lizmust veszi alapul. .

Igy tisztázván a realizmus filozófiai alapját (a szónak mínket most
nem érdeklő etikai és közéleti jelentését félrehárítva ) meg kell vizsgál
nunk a realizmus-fogalom esztétikai értelmét.

2.

Az esztétikum, az "esztétikai tárgy", tehát bármely irodalmi mu is,

mindenfajta művészí alkotás és alkotó vagy befogadó esztétikai él
mény elemzésének egybehangzó eredménye szerínt - három szervesen
összetartozó, de egymástól mégis határozottan megkülönböztethetőszem
pontból vizsgálható, amit úgy is ki lehet fejezni, hogy az esztétikat tar
talomnak három rétege van," Az eqyíkl a benne tükröződő külső valóság
képe; ezt az esztétikai terminológia ábrázolásnak nevezi. A másik a
benne megnyilatkozó emberi egyéniség, a kifejeZéS. A harmadik, amit a
külsö világkép hordoz és a belső megnyilatkozás éreztet, amíben valami
(nem mereven, hanem dínamíkusan, dialektikusan) állandó világkép, élet
érzés, törekvés - a megszokott szóval: világnézet - jelenik meg; ezt a
mozzanatot nevezem jelentésnek. E háromhoz járul a negyedik, mind
hármat érintő szempont: az alakítás, amely az ábrázolás, kifejezés, jelen
tés míkéntjét vizsgálja; hogyan ábrázol, hogyan fejez ki, hogyan mond
valamit a mű?

A realizmus esztétikai értelme erre a hogyanra vonatkozik. Éppen
ezért lényege szerint összefügg valamennyivel. Közvétlenül mégis az áb
rázolás (Lukas termínolóqíájában: tükrözés) bizonyos formáját jelenti.

A kűlső valóság ábrázolása u. i. a szó teljes értelmében lehetetlen:
a valóság oly gazdag. hogy azt míndenestűl visszaadni a művészet esz-

• Legyen szabad ezekre és a közvétlenül következőkre nézve az érdeklődöt

Esztétikum IV. és VI. részére utalnom. (II. kiadás, 1943.)
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közei elégtelenek. E paradoxon feloldására háromféle elgondolás képzel
hető - és csakugyan az ábrázolás terén három irányzat jelentkezik a
művészetek történetében. Az egyik szélsőség a lehetetlent meqvalósítaní,
lehetőleg semmit elhagyni nem akaró, csak utánzó másolás (relatíve leq
széIsőbb példája a "következetes naturalizmus"); a másik a valóságtól el
vileg elszakadó. abból csak a minimumot megtartó jelzés (amely leg
utóbb az úgynevezett absztrakt művészetben jelentkezett). A dolog ter
mészetének egyedül megfelelő, tehát egyedül igazán művészi mód: ra
gaszkodni a valósághoz, de számolni a másolás lehetetlenségével: sűrí

teni a valóságot, azaz a nem fontosat elhagyva, a fontosat kiemelve.
az egészet rendezve, mégpedig - e rendezéshez rendező szempont lé
vén szükséges -- bizonyos szempont (az esztétikai terminológiában:
eszme) szerint rendezve, mert csak így érhető el. hogya megmaradt
relatíve kevés mozzanatból felépült tükrözés az egész valóság képét adja.
Ezt az eljárást eszményítésnek szokás nevezni.

Már most a sűrítés, eszményítés foka szerínt kétféle tendencia hú
zódik Végig a művészetek törtenetén. ez az ídealizmus és a realizmus.
Idealizmus annyit jelent, mint viszonylag erős eszményítés: realizmus:
viszonylag kevés eszményités. Az idealista rnűvész keveset lát lényeges
nek, sokat hagy el, erősen kiemel és rendez, eszményitési szempontja
erőteljesen érvényesül. A realista sokat lát lényegesnek, mínél keveseb
bet igyekszik elhagyni, keveset és kevéssé emel ki, keveset ad hozzá,
eszméit iparkodik elrejteni. Az idealistának az egész a fontos, a realis
tának a részletek. Az idealista az "általános emberi" felé hajlik, a rea
lista minél jobban egyéníteni szerét (a típust egyik sem nélkülözheti).
Az idealista erősen "szerkeszt", kényes az arányokra, szereti a kerek
ídomot, a realista könnyen elhanyagolja a kompozíciót, egy-egy rész
lettel szívesen elidőzik a szükséqesnél tovább is, más részleteket eset
leg elnagyol, nincs ellenére az élet zűr-zavarára emlékeztető girbe~

gurbaság. Az idealista a világosat és az egyszerűt szeretí, a realista a
gazdagot és a bonyolultat. Idealista a görög szobrászat, a dór templom,
a cinquecento olasz festészete, Sophokles drámája, Berzsenyi lírája,
C. F. Meyer regénye. Realista Goya, Holbein és Millet, Donatello és
Meumier, Balzac és Tolsztoj, Petőfi és Mórícz Zsigmond.

3.

Ezek után vizsgálhat juk, mit jelent a realizmus Lukács elméletében.
Számára "a müvészi alkotás, mint a külvílág egyik fajta tükröződése az
emberi öntudatban, része a dialektikus materializmus általános ismeret
elméletének", -- tehát "az alapvető esztétikai kérdés a művészet viszonya
az objektív valósághoz". Az ebből kiinduló eszétikának természeteseh
a művészi tükrözés, vagyis a valóság esztétikai ábrázolása lesz a fő

problémája:

"arra irányul-e a művészi tevékenység, hogy az objektív valóságot a mű

vészet sajátos visszatükrözésí és ábrázolási eszközei segitségével lényeges VO~

násaiban hiven akarja és tudja meqközeliteni' .
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A valóság művészí tükrözésének ez a sajátos jellege:

"olyan képét adni a valóságnak, amelyben... az általános az eqycs és il

különös tulajdonságaként jelenik meg, a lényeg látható és átélhető lesz a je
lenségben, a törvény az ábrázolt egyes eset sajátos mozgató okaként mutat
kozik meg". (R. Pr. 28-29. 1.)

Így a művészi ábrázolásban is elveti a naturalízrnust, a "közvetlen
valóságban való meqrekedést" éppúgy, mínt a "formalizmust", a "hazug
elvontsáqnak" minden Iaját, akár a csonka valósáqlátás, akár a valóság
szürrealísta lenézése, akár önkényes tendencia az oka, - igy másodrendű,

dekadens művészetet lát a szimbolizmusban is, általában minden "misz
tíkaí" tendenciában. (Ezt a szót persze nem a szokásos határozott ér
telemben használja, hanem kb. mínden olyan felfogást alája foglal, amely
elfogad meqismerhetetlen, vagy titokzatos valóságot.) Ha ezt az utóbbi
kíélezést leszámítjuk, akkor ez az ábrázolás-elmélet lényegében fedi az
esztétikai eszményítés fogalmát:

"A forma nem más, mint a legmagasabb absztrakció, a tartalom sűrité

sének legmagasabb formája, meghatározásainak kíélezése, az egyes meghatá
rozások közötti helyes arány helyreállitása, az élet egyes ellentmondásai kö
zöttí fontosság-hierarchia, amelyeket a müalkotás tükröztet.' (R. Pr. 45. 1.)

Míndez lényegileg aZ0110S az Arany-féle klasszikus formulával a
"való égi másá'i-ról. csak a gyakorlati alkalmazásban, - mind a való,
mind az égi más értelmezésében - jár más utakon.

Lukácsnak az ábrázolásról. illetőleg az eszményítésről vallott e fel
fogása nem utasítja el kifejezetten az eszményitésnek azt a módját, ame
lyet idealizmusnak neveznek. (Az "idealizmus"-t természetesen kímélet
lenül és számtalanszor elveti, de soha nem a fenti esztétikai értelemben.)
Az ő szempontjai ezt a kétféle formálási eljárást nem különítík el egy
mástól; az ő terminológiája szerint Sophokles, Dante és Ady is realista.
Ebből világos, hogy formai oldalról nézve: a realízmuson általában jó
ábrázolást, tehát művészi eszményítest ért. A realizmus-fogalmat nála
nem elsősorban az általános esztétikai nyelvhasználat szerint kell tehát
értenünk; ennek nála más, elsődlegesen tartalmi kritériumai vannak.

Ilyen míndcnekelött az a követclés. hogya művész a valóságot
embereknek emberekhez való konkrét viszonyában tüntesse fel. Minthogy
pedig a marxi sta tétel szerint az ember szellemi élete a kellő fenntartá
sokkal ugyan, de valójában a gazdasági-társadalmi lét produktuma, az
embert csak a társadalomból és a társadalomban lehet ábrázolni.

A művészet célja és értelme tehát "a teljes ember és a teljes tár
Hidalom ábrázolása". mégpedig nem a nyugvó emberé (aIkatot a szónak
ma használatos értelmében nem ismer el), hanem az alakuló, fejlődő em
beré, azé a Folyamaté, amelynek során a társadalmi viszonyok. azok
mozgása és e mozgásnak rá gyakorolt, közvetlen és közvetett. mindcn
irányú hatása, illetve ember és emberek, ember és társadalom (elsősor

ban osztálylét ) kölcsönhatása az embert ilyenné vagy olyanná alakítja.
Ebből a szempontból. megint élesen elítéli, mert úgy látja, hogy erőszakot

tesz a valósáqon, a naturalízruust is, mely elszigetelten és felszínesen
fotografálja a valóság egyes darabjait, és a nyers tendenciát is (Upton
Sinclair), amely szubjektív, külsö, nem magából a valóságból kielemzett
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eszmék szerínt meghamisít ja a valóságot. Még radikálisabban elveti azt
a művészetet, amely nem a társadalmi valóságot, hanem a maqába-zárt,
a társadalmi kapcsolataiból kiemélt egyént vagy egy minden valóságtól
elvileg elszakadó képzelet- vagy álomvilágot akar ábrázolni.

4.

A teljes ember a teljes társadalomban: ez Lukács felfogása szerint
a valóság, és ennek az ábrázolása az igazi - Lukács kedvenc kifejezé
sével - a nagy realizmus. Nagy író és nagy realista Lukács szemében
jóformán egyet jelent: a nagy író épen ilyen mívoltánál fogva ereden
dően realista. Az igazán realisztikus ábrázolás azonban szerínte nem
minden jelentős írónak sikerül, és nem is mindig sikerülhet. Annak, hogy
az igazi nagy realizmus létrejöjjön, nemcsak szubjektiv előfeltételei van
nak; míndenesetre vannak ilyenek is: a tehetségen kívül, mint a Balzac
ról író Enqelst idézi: "a nagy író valósáqéhséqe, valósáqíanatízmusa,
amelynek morálís oldala az írói becsületesség", - de szükséges hozzá a
társadalmi mozgásnak bizonyos fázisa is, amely a kortársak számára
egyáltalán lehetővé teszi az így értelmezett teljes látást. De szükséqes
az is, hogy a nagy író maga is benne éljen a társadalmi életben és ma
gán élje át, mégpedig cselekvőleg, a kor népi problémáit, de legalább is,
hogy törekvései (ha nem is tudatosan). de legalább tudattalanul, a művé
szíek, egybeessenek a kor haladó tendenciájával. Így jött létre az újkor
nagy realista regénye Ang:iában és Franciaországban a nagy polgári
forradalmak után, a XVIII. században, illetve a XIX. század első felé
ben, az európai forradalmak hanyatlásának korában azonban, 48 után
a nagy realizmus öröksége Omszországra szállt át. 18 után tudniillik a
marxista történelemszemlélet értelmében a polgárság hanyatló korszaka
következik: a polgári osztály, amely eddig a demokráciának és a forra
dalomnak előharcosa volt, uralomra jutván, a kapitalizmus fejlődese so
rán megszűnik haladó lenni és egész szellemi világával a maga hatalmá
nak és érdekeinek védelmére rendezkedik be. Ezt a védelmet szolqálja
szerínte a következő század átlagos irodalma. A jelentős író azonban
ebbe a megalkuvó és megaiázó helyzetbe nem tud beletörődni és, mínt
hogy akor elsívárító munkamegosztása következtében amúgyis egyre
jobban magára marad, szembefordul korának elembertelenítő életével.
Így választani kénytelen a számára megmaradó két lehetőség !közül: vagy
azonosítja korának társadalmi valóságát a valósággal. és kiábrándulásában
elvetvén az egész valósáqot, valamilyen valósáq-ellenes művészi irányban .
az "idealizmus" vagy .anísztlcizmus" valamelyik formájában (impresszio
nizmus, expresszionizmus, szímbolizmus, szürrealízmus- stb.}: dekadensen
érvényesíti tehetséget, vagy valósáq-váqya és, érzéke marad erősebb: eb
ből jön létre a század második felének európai realizmusa, amely becsü
letes törekvésben és írói erőben az igazán nagy iróknál nem marad az
előző korszak nagy realístáí mögött, de az elért eredmények azokéihoz
képest emberi és irodalmi érték szempontjából egyaránt másodrendűek.

Ennek a hanyatlásnak tüneteit: a 48 utáni nyugateurópai realizmus lé
nyeges negatív vonásait így állítja össze Lukács:
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"Elöszöl': a társadalmi történés igazi, drámai és epikus mozgása eltünik.
tisztára maqánérdekü, vonatkozástalan. kevés vonásra redukált alakok állnak
virtuóz módon leirt. halott színíalak között.

Másodszor: az emberek valóságos vonatkozásai egymáshoz. cselekvésük,
qondolkozásuk. érzésük saját maguk számára is ismeretlen társadalmi rugói
egyszerre szegényesebbekké válnak. S az iró az életnek ezt a szegényes voltát
haragos vagy szentimentálís iróniával helyezi előtérbe, vagy a hiányzó emberi
és szocíálís vonatkozásokat halott. merev, lírával felfujt szimbolumokkal he
lyettesítí.

Harmadszor (és szoros összefüggésben az eddig jellemzett vonásokkal):
az aprólékosan megfigyelt és virtuóz módon megrajzolt részletek lépnek a
társadalmi valóság lényeges vonásainak. az emberi személyiség társadalom
okozta változásainak kídomborítása helyébe." (Nagyorosz realisták. 51. 1.)

A kor irodalmával együtt természetszerűleg elveti Lukács az ezt
igazoló. illetve ebből kinövö esztétíkát is:

..E kor esztétikai elméletei möqött, amelyek ezt a szubjektívisztikus szét
esést vagy a formák nem kevésbbé szubjektivisztikus megcsontosodását fel
magasztalják, a monopolkapitalizrnus korában a burzsoáziának ugyanaz a rot
hadási folyamata jut kifejezésre, mint más ideológiai területeken." (R. Pr. 53. 1.)

A nagy realizmus és a helyes esztétika társadalmi lehetőségeit eb
ben a korban - Európáétól különbözö társadalmi fejlődésük következ
tében - Oroszország és részben a skandináv államok képviselik: innen
a nagyorosz és skandináv regény és dráma nagy európai sikere a szá
zad vége felé.

5.

Körülbelül ez Lukács gondolatmenete, amely az irodalmi fejlődés és
értékelés középpontjába a' nagy realizmust állítja. Ez a gondolatmenet
azonban nemcsak a multra tartalmaz értelmezést, hanem célkitűzést, sőt

irányítást akar adni a mának is. Azokban az orszáqokban, amelyekben a
népi demokrácia diadalmaskodott, felfogása szerint megszűnőben vannak
azok az egészségtelen társadalmi jelenségek, amelyekböl a dekadencia,
"a magábazárt én" művészete fakad. és újra itt a lehetőség az igazi
nagy irodalom, a realizmus kibontakozására. Realizmus és demokrácia
ugyanis összetartozó jelenségek. "A nagy realisták - műveikben, ábrá
zolásukban - mindig a demokrácia szövetséqeseí, akár tudják ezt, akár
nem, akár akarják, akár nem, feltéve. hogy igazán nagy realisták."
Ebből a két meggondolásból magától adódik a következtetés:

"Az új demokrácia adekvát irodalma: a realizmus. Persze abban a széles
és mély értelemben. amely szerint Shakespeare és Goethe, Balzac és Stendhal.
Dickens és Tolsztoj az igazi realisták. Ha ezt a követelést támasztjuk az iro
dalommal szemben. úgy az semmiképen nem jelent pártpolitikát. Amikor Sztálin
1934-ben az irókhoz fordult, hogy müködésüknek társadalmi iránymutatást ad
jon. nem azt mondta, hogy támoqassátok, vagy támadjátok ezt vagy amazt, ha
nem csak ennyit mondott: .Jrjatok az igazat," De természetesen: az egész iga
zat. a kor egész mélyséqét átjáró és átfogó igazat." (Irodalom és demokrá
cia. 66. 1.)

Ezeket a sorokat 1946 elején írta. Azóta a marxista irodalom-poli
tika szempontjából a helyzet némileg megváltozott. A magyar népi de-
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mokrácia nagy léptekkel halad előre a szocializmus felé, az akadályokat,
amelyekkel számolnie kell, egyre kevésbbé érzi jelentősnek. az a való
ság tehát. amelyet a marxista ideológiájú írónak ma ábrázolnia kell. és
azok a tendenciák, melyeket ebből a valóságból ki kell olvasnia, egyre
inkább a szocialista valóságot és a szocializmus tendenciáit jelentik.
Ennek a fejlődési foknak most már nem a klasszikus nagy-realizmus,
hanem annak szocialista továbbfejlesztése. a szocieliste realizmus felel
meg: immár nem Balzac vagy Tolsztoj. hanem Gorkij az ideál. A szo
cialista realizmusnak az a legfőbb új vonása, hogy az új társadalomban ki
alakuló új, pozitiv, cselekvő embert: az embert pozitiv oldaláról mutassa
meg. A szocialista realizmus az új ember keletkezésének és fejlődésének

ábrázolását tekinti alapfeladatának. HA szocialista író mutassa meg. ho
gyan lettek az új élet példaadó hősei visszamaradott parasztokból. el
hagyott, elzüllött gyerekekből stb. ilyen példaadó hősökké." Ennek az
új mondanivalónak természetesen új forma is felel meg.

HA szecialista realizmus elméletének az a konkrét kérdés áll a homlok
terében, hogyan módositja vagy változtatja meg a szocializmusban létrejövő aj
társadalmí szerkezet, új társadalmí tartalom a formákat, rnennyíben fejleszt ki
új müfajokat, mcnnyíben módosít vagy újít fel régieket s hogyan fejleszti ezáltal
az irodalmat." (A marxista kritika Ieladataí.)

6.

Legfőbb és leqírányadóbb tételeiben körülbelül ez a realizmus Lu
kács-féle elmélete. A katolikus módon gondolkozó irodalom-bölcselő e
gondolatok tekintélyes. részével együtt-érezhet; Ilyen míndeneke'ött az
alapul szolgáló ismeretelméleti tétel. amely -- mint láttuk -- lényegében
egyezik a szenttamási kritikai realizmus alapjával. Igen közelállónak ér
zem magamhoz azt az irodalmi ízlést és értékelő érzéket is, amely elem
zéseiben megmutatkozik. Azt hiszem. kevés katolikus író és esztétikus
fog ellentmondani, ha a Lukács szerint egymással mereven szembenálló
kétféle esztétikai eszmény közül habozás nélkül az övét választom: ne
kem is Balzac és nem Flaubert jelenti a francia regény csúcsát. és a
modern regény legmagasabb fejlődési foka nem Proust, Gide és Joyce,
hanem Tolsztoj és Dosztojevszkij. Sokszor kisérem helyesléssel levccctéseít,
amelyekkel az irodalmi jelenségeket a társadalmi valóságqal való össze
függésükben magyarázza, és nem kevéssé imponálónak találom -azt a
finom érzéket és szinte hősies erőfeszítést, amellyel a társadalmi mozgás
dialektíkájából nemcsak az írói tartalmakat (ami általános és közönsé
ges), hanem a formai [elenséqeket, mindenekelőtt a legmélyrehatóbb mű

faji problémákat is levezetni igyekszik. ami már ugyancsak ritka dolog
és nemcsak nagy tudást, hanem mély müvészi fogékonyságot is feltéte
lez. Komolyan veszí, amit a Realizmus Problémáinak előszavában mond:
HA marxista kritika feladata éppen azt kutatni, hogyan nő ki a társada
lom fejlődéséből a művészíleq új, az új müvészí forma." (R. Pr. 15. L)
Egyáltalán ritka határozottsággal és finomsággal látja meg és fejti ki a
müfajok világnézeti és esztétikai jelentőségét. a forma konkrétsáqát,
forma és technika egymáshoz való viszonyát, a tendencia művcszi for
málásának esztétikai feltételeit, a dráma és a regény egymáshoz való
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viszonyát stb. Nem tudom megállni, hogy egy fogalmazásában' is mes
teri, tömör megál1apitását ne idézzem. amelyben a naqy-realízmus és a
hanyatló realizmus regényének talán legfőbb esztétikai különbséqét álla
pítja meg:

"Scottnál, Balzacnál vagy Tolsztojnál olyan eseményekről értesülünk, ame
lyek önmagukban jelentősek a bennük szereplö egyének sorsa által. azáltal.
amit ezek a személyek emberi életük gazdag kibontakozásával a társadalom
élete számára jelentenek. Közönséqévé válunk olyan eseményeknek. amelyekben
a regények szereplöi cselekvő részt vesznek. Átéljük ezeket az eseményeket.

Fiaubert-nél és Zolánál a személyek maguk csak többé-kevésbbé érdekelt
r:ézői bizonyos eseményeknek. Ezért az utóbbiak képpé. helyesebben képek so
rozatává válnak az olvasó számára. Mi ezeket a képeket csak megfigyeljük."
(R. Pr. 242. 1.)

Egész terjedelmében és határozottságában a magunkénak érezzük
harcát egyfelől a naturalizmus, másfelől a formalizmus, - egyfelől az ele
fántcsonttorony, másfelől a giccs ellen; ezeknek nemcsak művészí hiá
nyaira, hanem ellentétük ellenére is, közös gyökereikre is rámutat.
Egyáltalán, amivel nem tudunk eqyetértení gondolatainak orqanízmusá
ban, az nem is annyira az, ami bennük van, mint inkább az, ami hiány_o
zik belőlük. A katolikus világ- és Irodalom-szemlelet a legtöbbször nem
is annyira mást, mint többet vall míndezekröl. Ami pozitiven tévesnek
érzik, voltaképen az is mind valamiféle hiányból fakad.

7.

Ilyen míndenekelőtt az esztétikai kozrnosz jelentős leszűkítése. Lu
kács írodalom-elmélete elvileg jóformán csak az ábrázolás követelmé
nyére épül. Az irodalom ebben az értelemben alig egyéb" mint társadalmi
világ-kép. Nem mintha Lukács szemct hunyna a kífejezés-motívumok
előtt, vagy a világnézet, élethangulat és törekvés amaz egységes mozza
nata előtt, amit jelentésnek neveztem, a formáló motívumok iránt pedig
egyenesen kivételes érzékröl tesz bizonyságot, - de míndezt is jófor
mán csak az ábrázolás oldaláról vizsqálja, mínt az ábrázoló szándéktól
függő, tehát másodlagos motívumokat, holott az esztétikai elmélet és
tapasztalat eqyaránt azt mutatja, hogy ezek, bár egymástól el nem vá
lasztható és szervesen összefüqqö, - de alapjában egyenlő rangú alkotó
elvek, és számos jelentős írónál megállapítható, hogy elsősorban nem az
ábrázolás, hanem a kifejezés, a jelentés vagy épen a formálás motívuma
a döntő náluk, - amiből persze nem következik, hogy ne lehetnének tö
kéletes és monumentális ábrázolók, Igy míndenekelőtt az egész - vagv
majdnem az egész -- lírában kell elégtelennek bizonyulni az ilyen termé
szetű vizsgálódásnak. és éppen a legnagyobb lírában a leginkább. Nem,
mintha a líra nem ábrázolna, de másképpen ábrázol, mint az ábrázolás
ban élő epika és éppen abban van líra-mívolta, amiben másként tükröz:
az egyéniségen átszűrve. Ez éppen a kife;ezes értelme. Amit egy tiszta
lírai versről a puszta ábrázolás szemszögébőlmondaní lehet, abban min
d~g lesz valami a költeményekről szóló gyászos emlékű iskolai "tartalmi
kdvonatok" dohából. Bizonyító anyaqqal bőven szolgál pl. az Ady-íro-
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dalom. Újabban kitűnő tanulmányok világították meg művének politikai,
társadalmi tartalmát , értelmét, értékét. de mindezek a vizsgálatok rögtön
elakadnak (vagy mellébeszélnek) , mihelyt tulajdonképpeni művéseetét,

Iíraiságát (pl. szirnbolízmusát ] keltene megmagyarázni, tehát azt, amitől

Ady több, mint egy ugyanilyen meggyőződésű és szándékú átlaqköltö
volna. De alig is hiszem, hogy még egy olyan erősen tárgyias -költöt is.
mint Petőfi, igazán meg lehetne érteni a kífejezésmotívum elsődleges sze
repe nélkül. Ez persze gyakorlatilag éppen Lukács írásaiban kevésbbé
feltűnő, mert épen a regényirók közt, - főleg a nagy realisták közt,
akiket Luikács vizsgál - müfajuk ernínenter ábrázoló természete szerint
csak kivételesen akad nem elsősorban ábrázoló típus, - bár hogy ez
sem egészen lehetetlen, eléggé bizonyítja Dosztojevszkij példája,

Az ábrázolási szempontnak ez az egyedül döntő szerepe bizonyos
egyoldalúságot hoz magával, amely olykor feltűnő túlzásokban jut ki-

, fejezesre. Ilyen míndjárt a (Lukács értelmében vett) realizmusnak. ennek
a kétségtelenül óriási jelentőségű követelésnek jóformán egyedüli alap
elvként való hanqsúlyozása, Egy fiatal magyar író (aki különben azóta
megváltoztatta ezt a nézetet}, a közelmultban így adott kifejezést ennek
Lukács Bolzec, Stendhal, Zalá-jának bírálatában.

"Vajjon a teljes emberhez jutunk-e közelebb, ha az embert teljes története
folyamán ... a reakciós és progressziv állat kettős csoportjára szűkítjük?... Hogy
a realizmus (helyesbitésül hozzátenném: a lukácsi értelemben vett realizmus}
a teljes embernek egyedüli formája, azt csak az mondhatná, aki nem élte át
magában mindazt, ami minden realista (helyesbíteném: csak-realista) ábrázo
lásból szükséqképen kimarad:'

Természetesen tisztában vagyok ennek a kifogásnak igazságtalan
kihegyezettségével, - Lukácstól nyílván távol van az emberiséget ilyen
két tipusba erőszakolni, - ez az egyoldalú túlzás mégis kétségtelenűl

egy ugyancsak egyoldalú túlzást túloz el a karikaturáíq, a mondat másik
felét pedig, - a, csak realísztíkusan nem ábrázolható élményekről 
valóban alig vonhatja kétségbe más, mínt aki nem élt meg ilyen elmé
nyeket. Ugyanilyen kategórikus túlzással kiélezett tétel pl. a következő:

"A polgári írónak, sem gondolatilag helyes világnézet nem áll rendelke
zésére. sem olyan olvasókörrel níncs dolga, amelynek érzelmi és politikai-tár
sadalmi ereje az érzések igazi kultúrájának irányában továbbfejleszthetné és
hajthatná." (R. Pr. 159. 1.)

Holott Lukács néhány lappal előbb maga is rámutat, hogy "minden
ideológus, akármilyen osztályból származik, csak a vulgáris szocíolóqia
szerint van hermetikusan és szolipszisztikusan bezárva osztálya létébe
és tudatába" a valóságban azonban mindíg az egész társadalommal áll
szemben." (R. Pr. 149. 1.) Marx mondását is idézi, hogy az egyének
"csak mint átlagegyének" tartoznak osztályukhoz: mi tiltja tehát meg
engedni annak lehetőséqét, hogy átlaqonfelülí szellemek osztályukból ki
emelkedve helyes világnézetre jussanak, - ha csak az nem, hogy ha bár
minő világnézetre jutnak is el, a mienken kívül, azt eleve, "helytelennek"
bélyegezzük.
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8.

És itt jutottunk el a döntő pontra, ahol utunk elhagyja Lukácset. 
itt sem úgy, hogy más irányba térünk, hanem úgy, hogy onnan, ahol ő

horgonyt vet, kénytelenek vagyunk tovább menni. Ez a pont a világ
nézet foqalma. A művészi alakok szellemi arca c. tanulmányában írja a
következő kitűnő sorokat:

"Az a jellemzés, amely nem foglalja magában az ábrázolt emberek világ
nézetét. nem lehet teljes. A világnézet a tudat legmagasabb formája: ha tehát az
író elmegy mellette, a legfontosabbat mossa el a szeme előtt lebegő alakon.
A világnézet az egyes ember mély személyes élménye, belső lényének nagyon
is jellemző kifejezése, egyben pedig jelentős módon tükrözi a kor általános
problémáit." (R. Pr. 82. 1.)

Olyan igaz és szabatos fogalmazás ez, amelyhez nincs hozzátenni
való. Tételének mintegy visszájaként idézi Flaubert megrenditő jajkiál
tását, a nagy francia írónak egy George Sand-hoz irt leveléből:

"Hiányzik nekem az .életröl való megalapozott és átfogó nézet'. (Ezt Sand
írta neki!) Ezerszer is igaza van. de hol találja meg az eszközöket, hogy meq
változzék a dolog? Önt kérdezem. Ön nem metaftzikával világítja meg sötétsé
gemet, az enyémet éppoly kevéssé, mint másokét. A vallás vagy katolicizmus
szó eqyfelöl, a haladás, testvériség. demokrácia másfelől nem felel meg többe
a kor szellemi követelményeinek." Az egyenlőség új dogmája, amelyet a radika
lizmus prédikál, kisérleti cáfolatát találja a fiziológiában és a történelemben.
nem látom ma lehetöséqét, hogy új principiumot találjunk, vagy hogy tiszteljük
a régieket. Szóval, ezt az eszmét keresem, amelytől minden más függ. de nem
tudom rneqtalální." (R. Pr, 270. 1.)

Ha azonban szemügyre vesszük a tétel alkalmazását. megütődve ta
pasztaljuk. hogy Lukács valami mást, sokkal soványabb valamit ért vi
láqnézeten, mint amit ez a szó az általános használatban jelent. Babits
rói szóló tanulmányának van egy fejezete, amely a Babits világnézete
cimet viseli. Az egész (egylapos) fejezet kizárólag Babitsnak a háború
utáni liberális politikai magatartásáról szól. Megintcsak jól tudom. hogy
Lukács nem akarja igy szimplífíkálni a világnézet fogalmát. Mégis,
a gyakorlatban ez alatt a címke alatt alig ad mást, mint a társadalmi
rnozqás dialektikajának az író politikai magatartásában való vetületét.
Pedig Lenin egy mondatából azt a követelést vonja le, hogy "a munkás
osztály forradalmi világnézete nem szükíthetö le a tőkés és munkás egy
szerű ellentétére. hanem átfogja az egész társadalom fejlődésének összes
problémáit." (Irod. és demokr. 42. 1.) Más helyen ugyancsak Leninből

idézi, hogy:

"a marxizmus. mint a forradalmi proletariátus ideológiája azáltal viV:ta
ki világtörténelmi jelentöséqét, hogya polgári kor le-rertékesebb vívmányait
egyáltalában nem utasitotta el, hanem ellenkezőleg. az emberi gondolkodás és az
emberi kultúra tebb, mint kétezer éves fejlődéséből minden értékest magáévá
tett és feldolgozott." (R. Pl'. 61. 1.)

3 Van valami egysz~rre groteszk és tragikus abban az é rz e sb cu , amellyel ma e
sorokat olvassuk, ma, amikor bőr ünkön tapasztaljuk meg, h oz y épen csak ez a kettő

felel meg ma is a korszellem követelményeinek.
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Mármost az emberiség ez alatt a kétezer éves fejlődés alatt mindig
"világnézete" alapjának vagy legalább is integráns elemének tudta azt
a valamit, amit nevezhetünk vallásnak, vagy metafizikának, mísztiká
nak, vagy mitosznak, vagy akár babonának - azt a bizonyos élményt,
"amely a csak-realista ábrázolásból szükséqképen kimarad". Nem a hit
vagy hitetlenség kérdése ez, egyszerűen csak annyiról van szó, hogy
arról, ami volt és van, ami történetileg tény és hatóerő, arról konstatálni
kell legalább annyit, hogy van, Mert Lukács fejtegetéseiben egyszerűen

nincs, illetőleg ahol egy~egy félsoros utalásban egyszer-kétszer felmerül,
ott egyszerűen mint "reakció" vagy (egy sereg egészen mástermészetű

jelenséggel összefoglalva) "misztika", háríttatík félre. Hol van ez attól
az imponáló szabatosságtól, amely egyébként Lukács fogalmazásait [el
lemezni szokta! Az óceán azonosittatik a partján poshadó kis pocso
lyákkal. A történelemből itt kihagyatik az az erő, amely az ősember

emlékeitől máig a legállandóbbnak mutatkozik és ha nem tartja is valaki
a legnagyobb mozgató erőnek, de mindenesetre a legnagyobbak egyike.
Ez mindenesetre megcsonkitása a .rvalósáq'I-nak és önkéntes behunyása
legalább is egyik szemünknek. Úgy tetszik nekem, hogy ez nem követ
kezik szűkséqképen a történelmi materializmus formuláiából. Fréville
kitűnő szöveggyüjteményének előszavában (Le marxisme et le líttéra
ture) így fogalmazza az ismert tételt:"

"Az irodalom. mint társadalmi produktum, alá van vetve különböző be
folyásoknak és komplexunioknak. melyek möqött a gazdasági tényező sokszoros
áttételeken keresztül jelenik meg. Az irodalom tehát, mint müvészet, ideológiai
fölépítmény. amely adott gazdasági feltételek alapján emelkedik. de saját fejlő

dése van, és relatív autonómiája ellenére alá van vetve a többi ideológiai iöl
építmény (filozófia, tudomány, jog, vallás, stb.) hatásának."

Itt ki van mondva, hogy az irodalom alá van vetve többek között
a vallás hatásának is. De ha ez igy van, lehet-e akkor mindenestül meg~

érteni olyan irodalmi jelenséget, amelynek létrejöttében ez a hatás (már
akármilyen formában - épen azt kellene megmutatni, milyen formában!)
tényleg közrehatott. Már pedig, ha a vallás fogalmát a tudományos lelki
ismeretesség követelte nagyvonalúsággal értelmezzük. vajmi kevés nagy
írót fogunk találni. akiből teljességgel híányzanék ez az elem." Lehetet
len, hogy az ilyen irók világnézetének (és azon keresztül formáló mű

vészetének) elemzésénél végzetesen meg ne bosszulja magát ez a jogo
sulatlan szembehunyás.

Megbosszulja magát természetesen Lukács gyakorlatában is. Igaz
ságtalanság volna, ha a legkönnyebb példát, a vázlatos Dosztojevszkij
tanulmányt választanám ennek megmutatására. Beszédes példa a nagy
Tolsztoj-essay is. Lukács Lenin zseniális formulája alapján elemzi Tol
sztojt. Idézi Lenin Gorkij előtt mondott szavait, amelyeken szinte érzik a
lélekátjáró együttérzés felindulása: ,,- Micsoda kolosszus, mi? Micsoda
óriási ember! Látja apám, ez aztán a művész!. .. És tudja mí még cso-

4 Sur ta littérature et l'art. Les gr ands textes du ma rxisrnc . Ch ois is tr aduit et
pr ésen tés par Jean Frúvi lle . Paris. 1936. 9. 1.

e Legyen szabad itt utalnom a Vigiliában a köz elrnultban megjelent józsef Atrila
istenélménye és Az örök Ady c. t anulmán yalmr a.
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dálatosabb rajta? A paraszti hangja, paraszti eszejárása! Az igazi paraszt
öltött testet benne. Amig ez a gróf nem jött, addig nem volt igazi pa
raszt az irodalomban ... " - Aztán rámnézett kis ázsiai szemével. úgy
kérdezte: - "Kit lehet Európában egysorba állitani vele?" -- És maga
felelt magának: "Senkit." (Nagyorosz realisták. 37. 1.)

Lukács alaposan, körűltekintőn. szellemesen végigviszi ezt a szem
pontot. "Tolsztoj az 1861-től 1905-ig terjedő paraszt-rebellió költője.

Életművében a kizsákmányolt paraszt az a látható-láthatatlan, mindenütt
jelenlévő szereplö." E gondolat fáklyaja valóban meq'epö zugokat vilá
git meg a költő művében, - érdekes, mindvégig találó, lebilincselő. De
végére érünk a hetvenlapos tanulmánynak és úgy érezzük, hogy épen.
arról nem olvastunk jóformán semmit, amiért a Háború és béké-t vagy
a Kecentnei olyan minden mással összehasonlíthatatlan, a regény 
mily bitang ez a név! mondanám Arannyal! - megszokott fogalmával
alig is mérhetö, sui juris remekműnek érezzük. .Bezuchov és Bolkonszkí]
szellemi válsága: reflexe annak a nagy áramlatnak, mely politikailag a
dekabrista Iölkelésbe torkolt" - írja Lukács a Háború és béke két fő

alakjáról. Később határozottabban: "A Bezuchovok és Bolkonszkijak
életük emberi összhangját, nézeteik és életmódjuk összeegyeztetését ke
resik, a társadalmi kereteken belül kielégülést nyujtó tevékenységre
áhítoznak. s ezzel leplezik az ellentmondást életük társadalmi alapja és
a harmónia, a kielégítő tevékenység utáni sóvárgásuk között." (Nagy
orosz realisták. 80. 1.) Találó megjegyzés, mélyenjáró, elgondolkoztató..
De vajjon ez az egész? Pierre és Andrej bonyolult külső és belső élete,
problémákkal való viaskódása és folytonos megúju!ása, magukra döb-
benéseik és maguk fölé növéseik, ~ Pierre hadifogsága és Andrej her
ceg csatatéri égboltja - mindössze ennyi volna? Úgy érzem, hogy itt a
beethoveni, wagneri hangorkán helyett csak a kottájáról, legföllebb, ha
zongorakivonatáról beszélnek hozzánk. Vajjon olvashatja-e fejcsóválás
nélkül Tolsztoj egyetlen ismerője is, hogy "Tolsztoj minden alakjánál
az ábrázolás költői kiinduló pontja ez a kérdés: milyen módon alapul
az illető élete a földjáradék haszonélvezetén, a parasztság kizsákmányo
lásán?" (Nagy omsz real. 80. 1.)

A vallási élményre - Tolsztoj életének vitán felül legdöntőbb él
ményére - csak mint reakciós "zagyvaság"-ra, társadalmi helyzetéből

következő tévedesre történik egy-két elejtett utalás. Bizonyos, hogy Tol
sztoj vallásos felfogása tele van tévedésekkel és nincs híjján olyan moz
zanatoknak sem, amelyeket, ha jóakarat nélkül nézzük, zagyvaságnak
is minősíthetűnk, - de hát éppen ez a vallási élmény, mely olyan dön
tően hatott életére, lehetséges, hogy elhatározón ne érvényesült volna írá
sában is? A "realizmus győzelme", mint Lukács meggyőzően kimutatja,
realista becsületességén át, elméleti meqqyőződései ellenére is helyes
világképet rajzoltat vele. De a vallási élmény mérhetetlenül több, mint
elméleti felfogás, az egész embert átható élmény-állandó az - logi
kusan vagy illoqíkusan, világosan vagy leplezetten. de ott van, éspedig
formálóan, tehát esztétikailag mellözhetetlenül ott van minden alkotásá
ban - csak be ne hunyjuk a szemünket, nem lehet meg nem látni. Ala
kulhatott volna-e nélküle éppen így Pierre és Andrej, Levin és Nehlyu-
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dov élete? Keresnék-e igy "életük összhangját"? Mínderröl tudomást nem
venni, - valamí olyanféle, mint amit Lukács más vonatkozásban per
.spektivátlanságnak nevez.

9.

A .Lukács-féle realizmus legsúlyosabb hiánya ez a perspektívátlan
ság. Bármilyen nagy lépés előre ez a realista koncepció az előtte járt
pszichológizmushoz és irracionalizmushoz képest, az egészre beállitott
szemnek - a katolikus Irodalomszemleletnek - kevés, - épen realitás
tartalmának elégtelensége miatt. Mert a valóságfogalom és a reá épülő

realizmus többféle dimenziójú lehet. Realitást adott a maga módján Gide
is, de ez a csak-pszichológiai valóság sekély, szegényes, egydimenziójú
volt; megcsonkitotta az embert, míkor elvágta vagy észre sem vette az
-egyéniségnek a társadalmi valóságba mélyedö gyökereit. A Lukács ele
mezte realizmus két dimenzióban épit: Balzac, Gorkij sem ábrázolja ke
vésbbé elevenen, sőt teljes plasztikával állit ja elénk az egyént, de meg
tudja mutatni az egyén társadalmi gyökérzetét is, a hajszálerek legfino
mabb csövecskéiig; eleven kölcsönhatásban érezteti meg a két élet-dimen
zió egységét, élő dialektikáját. Ám van mégegy harmadik foka is (l

realizmusnak: a háromdimenziójú valósáq megérzése és megéreztetése. a
1cgnagyobbaké: a Tolsztoj és Dosztojevszkij, a Shakespeare és Goethe,
Dante és Ady valósága, amely - ha szabad igy mondaní - a mélyse
gen túl még a magasságot is, a lélektani és társadalmi mozgáson túl azt
.a bizonyos többletet is látja és láttatja, amit Huxley (és vele együtt az
évezredek) isteni valÓSágnak nevez: a fát ábrázolva nemcsak a gyöke
reket és humuszt mutatja meg alatta, hanem az atmoszférát és az égboltot
is fölötte. Feljebb úgy beszéltem erről, mint ami a puszta realizmus eszkö
zeivel nem ábrázolható; szabatosabban igy kell mondanorn: aminek áb
rázolása nélkül a realizmus nem teljes realizmus. Kétségtelen, hogy ez a
teljesség nem a dii minorum gentiumnak való. A közepes tehetségü író.
ha erre a legnagyobbra akar vállalkozni, könnyen beleesik az elmosódott
sztmbolízálás, a (rossz értelemben vett) "llÚsztikus" köd vagy a sivár
moralizálás csapdájába, - épen úgy, mint ahogyan a másodrendű pszi
-choloqístára leskelődnek a dekadencia és az ezoterikus formalizmus ki
sértetei. vagy a gyengébb tehetségű marxistára a naturalizmus és a vul
gár-marxista tendencia zsákutcát. A teljesség - a nagy realizmus is _..
a nagyoké: az emberileg és művészileg tárt szellemeké. De hogy ez a
háromdimenziós realizmus mennyire megfér az értelemnek, a világosság
nak, a szinte mértani szabatossáqnak. a szervező-konstruáló építőaka

ratnak és a derüs optimizmusnak teljesséqével is, azt ágostoni és pas
cali, dantei és pázmányi tipusok bizonyitják.

Nekünk katolikusoknak épen nem idegen az a "kemény és hideg
világosság", amelyet Lukács a marxizmusnak köszön meg. Mi a nagy
teológusoktól tanultuk az értelem dialektikus fegyelmét és a liturgiából az
értelmi elem primátusát, - sobríam ebrietatern spirítus. A szellemnek ezt
a józan mámorát érzem magam felé meleqítení Lukács megkapó soraiból.
amelyekkel első idehaza megjelent könyvének előszavában új, marxista
'útjának hitvallását adja elénk. A következő sorokat betű szerint elmond-
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hatjuk mi is, csak éppen azzal a kűlönbséqqel. hogy bár a marxizmusból
mi is sokat tanultunk, ezt a megismerést a katolicizmusból kaptuk és
benne éljük. Mély meggyözödéssel írja, hogy "az, amit ma hirdet, nem
csak jobb és igazabb a réginé!. hanem egyúttal mélyebben megalapozott
és az élet számára termékenyebb. Sötétség most is van mindenfelé éppen
eléq. Aki kétséqbe akar esni, mindennapi életében játszva talál erre ele
gendő okot. A marxizmus nem vígasztal meg senkít azzal. hogy leki
csinyli a nehézséqeket, az embereket körülvevő anyagí és szellemi sötét
séget. A különbséq csak annyi - de ez a "csak" egy egész világ, 
hogyamarxizmus látja, törvényszerűségében felismeri az emberiség fej
lödésének fő útvonalait. Aki ehhez a megismeréshez eljutott, az tudja
minden pillanatnyi sötétség ellenére, hogy honnan jöttünk és hogy hova
megyünk. És aki ezt tudja, annak látásában megváltozik a környező világ:
értelmes fejlődést lát ott, ahol az előbb még vak, értelmetlen zűr-zavar

nyomult érzékeibe. Ahol a kétségbeesés filozófiája viláqösszeomlást, kul
túra-bomlást sirat, ott ő egy új világ vajúdását látja és a szülési fájdal
makat igyekszik enyhíteni." (Balzac, Stendal, Zola 8. 1.)

ASCENSlü

Ahogy felért a hegyre a szótlan kis csapattal
végignézett a tájon még egyszer és utolszor;
szánakozó szemébe ölelte még a várost,
a fényben fürdőt, melyböl kö kövön nem marad majd 
sok-sok álmodó fáját a Getsemaneh kertnek,
a Golqothát, az utat, amelyen halni vitték
és szemén könny borongott és hangja fátyolos volt,
amint szólt halkan: Atyámhoz meqyek.

És míg áldotta őket búcsúzó, tört szavakkal.
két karja ifjú szárnyként az égre szegeződött,

sugárzó felhők fénye ölelte át a testét,
fényleni kezdtek rajta a sebek -
S amint nézték ámulva a döbbent, néma csöndben
és csodálkozó szívvel tünődtek és remegtek,
mint kiket földrevertek villámló látomások.
fölemelkedett közűlük az Or.
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S hogy elsírták a könnyük, hazaindultak lassan,
de fáradt szemük titkon míndeqyre őt kereste,
szótlan szívvel ballagtak árnyán a barna estnek.
de lelkükben már éber, forró vágyak feszültek,
csodát váró szemükre sejtések árnya hullott,
ott világolt már bennük a Lélek ihletése
s dalolta már a szív ük harsan, bátran, merészen
a győzelemnek ujjongó dalát.

Gaál Béla


