
A realizmusról —  

ú jabb  művek nyomán

„Nemcsak a könyveknek, a fogalmaknak 
is megvan a maguk sorsa” — írja Pintér 
Zoltán Művészet és realizmus (Akadé
miai K. 1976.) című kötetének előszavában, 
s e találóan átköltött fordulattal mintegy 
hangulatilag is megalapozza mondandóját 
az igencsak változó — s eleve több — je
lentésű realizmusfogalom természetrajzá
ról. Könyve viszonylagos „szélcsendben” 
jelent ugyan meg, de gondolatmenete új
raidézi a „hullámverések” időszakát, és a 
különböző értelmezések egymás melletti 
kommentálásával érzékelteti a folyamatos 
eszmecserék, az újabb polémiák lehetősé
gét sőt — szükségszerűségét. A  vitának 
azonban — mondja már a következteté
sek sorában — „bizonyos vitathatatlan 
eredmények bázisáról kell folynia, és ép
pen ennek a bázisnak a gazdagításáért, 
mert ellenkező esetben, ha nem őrzi meg 
saját bázisát, állandó kritikai attitűdjében 
viszonylagosan nyugodt tartalmát, ha tehát 
saját bázisát is vitává oldja — akkor ez a 
vita már nem a marxizmus vitája, sőt a 
valódi vitája, a vitára való képessége kerül 
veszélybe” . S hogy mennyire építkezhet
nek ma stabil alapokon a marxista igényű 
realizmuskoncepciók, arra gyakorlatilag 
csak a mintegy fél évszázados szellemi csa
tározások tanulságai adhatnak kielégítő 
magyarázatot.

A  realizmus filozófiai kategóriaként, az 
esztétika központi fogalmaként való hasz
nálata elsőként Marx és Engels munkássá
gában jelent meg. A  továbbiakban a II. 
Internacionálé több teoretikusa — például 
Mehring vagy Plehanov — segítette fogal
mi konkrétizálását, és Lenin sem csak al
kalmazta, hanem gazdagította is tartalmát 
visszatükrözés-elméletével. Gorkij, Luna
csarszkij, Vorovszkij — és mások — törek
vései a szocialista jelleg feltárásával mé
lyítették a századelő realizmusfogalmát. 
Az első nagy hullámokat kavaró — a ké
sőbbiekre nézve is termékeny — vita a 30- 
as években Berlinben, majd Moszkvában 
zajlott, centrumában Bertold Brecht és Lu
kács György nevezetes dialógusával.

Ungvári Tamás Avantgarde vagy rea
lizmus? (Magvető K. 1979.) című dolgozata 
éppen annak jegyében született, hogy — az 
imponáló korrajz dokumentatív erejével — 
genezisét adja Brecht és Lukács viszonyá
nak, s valóságos ellentéteik, nézetkülönb
ségeik bemutatásával, alapos elemzésével 
— bármennyire is paradoxonnak tűnik e 
célkitűzés — végső soron összetartozásukat, 
„kézfogásukat” bizonyítsa a merev szem- 
beállítások ellenében. Egyoldalúságaik — 
Brechtnél a klasszikus hagyomány radiká

lis megkérdőjelezése, nemegyszer megtaga
dása, Lukácsnál a közvetlen előzmények, 
a kortársi törekvések, izmusok leértékelése 
a 19. századi „nagyrealisták” , illetve a 
„prekapitalista” polgári regény javára — 
ugyanis a kör szükségleteit tükröző gon
dolati megújulás és megfelelés szándékából 
fakadtak. „Az ellentmondások szülője ép
pen az a történelmi helyzet volt, mely egy
felől a népfronteszmét, a polgári örökség 
meghódítását tűzte napirendjére, másfe
lől azonban a fasizmus fenyegetettségében, 
egy háború árnyékában egy különös »szel- 
lemi hadikommunizmus« bevezetésére 
kényszerült” — magyarázza Ungvári. 
Brechtnek az volt a meggyőződése, „hogy 
az általános válság egész történelmi folya
matán belül, a közeledő, majd uralomra 
jutó fasizmus, a proletárforradalom időle
ges elmaradása olyan új problémákat vet 
fel, melyeknek tükröződniük kell a műal
kotásban és a gondolkodásban.” Lukács 
viszont kérlelhetetlennek látszott abban a 
felfogásában, hogy a burzsoázia hanyatlá
sa, „árulása” dekadenciához vezetett, és 
végletekig korlátozza a teljes művészi áb
rázolás lehetőségét.

Ungvári az ellen a metafizikus szemlé
let ellen lép fel, amely vagy-vagy alapon 
kíván igazságot osztani Brecht és Lukács 
vitájában. Azt tartja fontosabbnak hangsú
lyozni, hogy mindketten az egyetemes 
marxista esztétika válaszát keresték a kor
társ és a történelmi irodalom gondjaira. 
„Hagyatékuk éppen arra kötelez, hogy azt 
vegyük észre vitájukból, ami egymás ellen 
kifejtett érveikben kiegészítő és korrigáló 
érvénnyel bír. Lukács realizmuselméleté
nek szűkösségét éppen Brecht éles elméjű 
kiegészítései győzhetik le, míg Brecht el
méletírói munkássága csupán azzal a bő
vítménnyel bontakozhat ki, amelyet a 
klasszikus irodalom elveinek feltárásával, 
a realizmusnak mint történelmi kategóriá
nak a kidolgozásával Lukács végzett el.”

Brecht és Lukács maguk is törekedtek 
arra, hogy egymás rangját méltón elismer
tessék, s ez is adalékot jelentett azok szá
mára, akik a két évtizeddel később — szé
les nemzetközi fronton — kibontakozott 
„perújrafelvételben” az Ungvári-féle felfo
gást előlegezték.

Az ötvenes évek végi, hatvanas évekbeni 
realizmusvitáknak azonban más indítékai 
is voltak. Mindenekelőtt az SZKP XX. 
kongresszusát követő általános szellemi 
pezsdülés hatott ösztönzőleg a marxista 
esztétika alapkategóriáinak újraértékelé
sére. Különösen magasra csaptak a hullá
mok 1963-ban az úgynevezett „Kaffka-per” 
kapcsán. Roger Garaudy „parttalan realiz
mus” néven kifejtett koncepciója körül. A 
realizmus-szocialista realizmus témakörben 
felgyülemlett nézetek sorában orientációt, 
továbbgondolásra serkentő összegzést je

lentett 1965-ben az MSZMP KB Kulturális- 
Elméleti Munkaközösségének tanulmánya, 
amelynek alapvető érvényét az elmúlt más
fél évtized sem módosította. S, hogy szá
mos megfogalmazása felett mégiscsak el
járt már az idő, az a társadalmi fejlődés 
természetes velejárója.

A  realizmus időszerű elméleti és — al
kalmazásának gyakorlati kérdéseit vizsgá
ló kutatási program tanulmányai a közel
múltban láttak napvilágot „A  realizmus az 
irodalomban” (Kossuth K. 1979.) illetve „A 
realizmus a képzőművészetekben” (Kossuth 
K. 1979) címmel. Mindkét kötet Szerda
helyi István szerkesztésében és — szinté
zisteremtő — bevezető tanulmányával je
lent meg. A kutatási feladatoknak főként 
az a tapasztalat adott aktualitást, hogy a 
művészetelméleti, művészetkritikai szak- 
irodalom az utóbbi évtizedben szembetűnő
en mellőzte a realizmus — s vele együtt a 
pártosság és a népiség — kategóriák hasz
nálatát, és ebből „az esztétikai értékrend 
elbizonytalankodására lehetett következ
tetni. Az elbizonytalanodás okát a kutatás 
munkahipotézise abban kereste, hogy tár
sadalmi fejlődésünk új szakaszba, a fejlett 
szocialista társadalom építésének szakaszá
ba lépett, s ezt tükröző-alakító művésze
tünkben is olyan új jelenségek mutatkoz
hatnak, amelyek a szóban forgó esztéikai 
értékkategóriák régebben rögzített tartal
mán túlmutatnak; e kategóriák követke
zésképpen módosítandók, hogy a fejlődés 
új jelenségeinek megítéléséhez valóban 
megfelelő mértékül szolgálhassanak.”

Bár a kötetek tanulmányai — céljuk 
szerint is — jobbára újabb viták kezde
ményeként foghatók fel, sok tekintet
ben olyan következtetésekre jutottak, me
lyek biztos fogódzót jelenthetnek mind a 
továbbgondolás, mind a művészeti gyakor
lat számára. Ezek sorában a legfontosabb
nak annak bizonyítása látszik, hogy a rea
lizmus, pártosság, népiség kategóriák va
lójában ma is megtalálhatók a művészet
ben, mi több, a műelemzések legjava is 
ezek alapján értékeli az alkotásokat, s csu
pán megnevezésüket kerüli. E szakkifeje
zésektől való idegenkedésnek vannak 
ugyan a művészeten „belülről” magyaráz
ható okai is, de — a kutatás kiinduló fel
vetéseitől eltérően — alapjait tekintve tár
sadalmi gyökerű problémáról van szó. 
„Köztudatunkban, művészeti életünk min
dennapi szóhasználatában e szavakhoz a 
dogmatizmus és a törvénysértések idősza
kának olyan jelentéstartalmai tapadtak, 
amelyeket máig sem sikerült leválasztani 
róluk: a mellőzés fő oka az, hogy művésze
ink és szakíróink attól tartanak, hogy ezek 
a torz, szektás-dogmatikus elképzelések 
bármikor visszahozhatók, s e terminoló
gia használata növeli restaurációjuk lehe
tőségét” — írja Szerdahelyi.
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A kutatási feladatot rögzítő témamegje
löléssel szemben, amely mintegy egymás 
mellé rendeli a realizmus, pártosság, né
piség kategóriákat, az elemzések azt iga
zolják, hogy ezek valójában egyfajta hie
rarchikus viszonyban állnak egymással. 
E hierarchia csúcsán a nem stiláris értelmű 
realizmus — mint módszer és értékfoga
lom, mint a társadalmi valóságot legmaga
sabb szinten tükröző művészet legátfogóbb 
kategóriája — áll, s amelynek velejárói a 
pártosság és a népiség — továbbá a tipi
kusság, az intenzív totalitás, a korszerűség 
vagy a nembeliség — kategóriák. A  tanul
ságok alapján jogosultnak látszik a realiz
mus történeti fejlődésének közkeletű — 
naiv, kritikai és szocialista — szakaszolását 
felülvizsgálni. Egyrészt kidolgozatlanok a 
naiv realizmus ismérvei, másrészt a kriti
kai és a szocialista realizmus valódi tartal
ma terminológiai síkon nem tükröződik 
eléggé. Ezért született — többek között — 
az a javaslat, hogy a kritikai jelzőt a pol
gárival kell felcserélni, s így megszűnik az 
a hamis látszat, amely óhatatlanul a szo
cialista jelleg kritikamentességét sugall
ja. Egyébként is a kritikai realimus
szocialista realizmus merev dichotó miájá
ban való gondolkodás mindenképpen kor
szerűtlenné vált már a művészeti jelensé
gek árnyalt értelmezéséhez. Ugyancsak 
módosításra érdemes a realizmus korábban 
rögzített követelményei közül a történelmi 
konkrétság kérdése. Fejlődésünk jelen sza
kaszában megnőtt az olyan alkotások szá
ma és súlya, amelyek általánosabb, elvon
tabb létkérdéseket vetnek fel, meghaladják 
az „itt” és „most” világát. Úgy látszik: 
„a realista művészet kritériuma ilyen szem
pontból az, hogy a társadalmi-történelmi 
konkrétság-elvontság olyan fokán tükröz
ze a valóságot, amely fok a választott mű
faj és téma sajátosságaihoz igazodva legin
kább alkalmas a progresszív eszmei mon
danivaló kifejezésére.”

Alapvetően nincs szükség a realizmus
koncepció módosítására a teljes emberkép 
vagy a perspektivikus ábrázolásmód igé
nyében, a tapasztalatok azonban egyrészt 
az erkölcsi-pszichikai szféra bemutatásá
nak létjogosultságát erősítik, másrészt a 
korábbi — illúziókat is bőven tápláló — 
felhőtlen optimizmus sugalma helyett sok
kal korszerűbbnek bizonyult a körülmé
nyeket gondosan mérlegelő, körültekintő, 
a nehézségekkel is reálisan számot vető 
helytállás ösztönzése.

A  vizuális kultúra tartományában más
fajta problémák is felvetődnek. Itt minde
nekelőtt az a fő kérdés, hogy jogosult-e 
a realizmuskategóriát csak az úgynevezett 
autonóm, a visszatükröző művészetekhez 
— köztük a képzőművészethez — kötni, 
(a vizsgálatok és a szakmai viták egyéb
ként ezt igazolták), és ez esetben milyen 
értékkategória (Szerdahelyi szerint a szép
ség) játszik központi szerepet az építő- és 
iparművészetben, a díszítőművészet számos 
más területén. A helyzetet — és egyben a 
vitatható kérdések sorát — tovább bonyo
lítja, hogy a plasztika, a festészet és a 
grafika egyformán lehet visszatükröző és 
szépművészeti jellegű, sőt e tevékenységi 
formáknak is lehetnek nem kifejezetten

művészeti politikai vagy reklámcélzatú 
— változatai, mint ahogyan az építő-, 
vagy iparművészetnek is vannak „mester
ségbeli” jelenségei. A  határvonalak a konk
rét alkotások értékstruktúrája alapján je
lölhetők ki: „azok a művek művésziek, 
amelyeknek értékstruktúrájában az esz
tétikai érték (a realizmus vagy a szépség) 
játszik fölérendelt szerepet minden más 
értékszemponttal szemben, s azok nem mű
vésziek, »mesterségbeliek,« amelyeknek 
értékstruktúrájában valamilyen nem esz
tétikai érték uralkodó szempontja határolja 
körül azt a mozgásteret, amelyen belül az 
esztétikai  értékek érvényesülhetnek.”

Mint a fentiekben jelzett kötetek is tanú
sítják, a realizmusviták hátterében min
dig általános társadalmi, politikai indíté
kok húzódnak meg. Így a most ismét meg
újulni, szaporodni látszó eszmecseréket na
gyobbrészt az egyén és a közösség egymás
rautaltságának, a szabadság és a felelősség 
egységének erősödő parancsai magyaráz
zák, s egyszersmind a szocialista demokra
tizmus fejlődése biztosíthatja a realizmus
hoz tapadó téves jelentések és a köztudat
ban meglevő indulatok átalakításának, 
megszüntetésének sikerét is.
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