
NAPLÓ

Az élet művésze

"Ferenc életmódjában az az egy ragadott meg engem, hogy annyira hasonló az egyház kezdeté
hez és kibontakozásához. Az egyház is egyszerű halászokkal indult el és kibontakozása során el
jutott a híres tudósokhoz. Ugyanezt találod Szent Ferenc rendjében is." Szent Bonaventurának
az egyik magiszterhez írt leveléből vett idézet - amely Ausztriábán, a Duna menti Krems városá
ban rendezett nagyszabású Szent Ferenc kiállításon olvasható - találóan jellemzi Assisi szülötté
nek lelki gazdagságát. Az a hatás, amely megmutatkozott Szent Bonaventura korában, nyolc év
század folyamán még szembetűnőbb lett.

Ferenc nem volt tudós ember, aki mélyenszántó gondolatok köteteit hagyta az utókorra. Nem
gazdagította felfedezésekkel a tudományt. Kőben, vásznon sem örökítette meg nevét. Életműve,
nagysága nem külső alkotásokban, hanem személyiségének alakításában, az élet művészetében
teljesedett ki. Szokatlan külsejét és életmódját először nem értették; atyja kitagadta, társai kine
vették, az emberek kigúnyolták. De rövid időn belül megváltozott róla a vélemény, mert benne
egy más világ, a lélek kiegyensúlyozott, tiszta világa tárulkozott fel. Személyiségének csodálatos
vonzereje volt. Már életében ezrek kapcsolódtak hozzá hasonló életmódot követve; szelleme,
egyéni beállítottságtól függetlenül, századokon keresztül megszámlálhatatlanul sok embert raga
dott meg. Születésének nyolcszázadik évfordulóján szerte a világon újra Szent Ferencre irányult
a figyelem, hogy az élet értelmének keresésében indítást adjon a gazdagabb, teljesebb emberi és
keresztény élethez.

Mindössze 44 évet élt. Huszonkét éves koráig ugyanúgy, mint a töbQi Assisi-beli fiatal. De ki
emelkedett közülük kiváló személyi tulajdonságaival. Telve ambícióval; dinamikus egyénisége
sohasem elégedett meg a középszerűséggel. Lelkesítette korának lovagi eszménye, és hadi dicső

séget keresve akarta társait meghaladni. Tettre kész, cselekvő ember volt; amit egyszer elhatáro
zott, akadálytnem ismerve azonnal végrehajtotta. Vidám lelkű volt. Optimizmusát még a legne
hezebb helyzetekben sem veszítette el. Közösségi ember: nagyon könnyen tudott másokkal kap
csolatot teremteni; vágyott a barátságra, a közösségre, mások megértésére. Költői lelkülete a
természet szépségeiben gyönyörködött; az élővilágot, főleg a madarakat testvéreinek tekintette.
Fantáziadús természete sohasem fogyott ki az új és eredeti ötletekből.

Nem csoda, hogy ő volt Assisiben a fiatalok vezetője és összetartója. Élete mégis másként ala
kult, mint ahogy eltervezte. Huszonkét éves korában, feledve az előző perugiai harc sikertelensé
gét és a hadifogságot, ismét útnak indult, hogy hadi dicsőséget szerezve lovagként térjen haza.
De csak Spoletóigjutott el. Itt álmában hangot hallott, amely így szólt hozzá: "Ferenc, ki tehet
több jót, az úr-e vagy a szolga?" És amikor a választ megadta, a hang folytatta: "Akkor miért
hagyod el a szolga kedvéért az urat?" Ezek a szavak nagyon mélyen hatottak lelkére. Egyszerre
hiábavalónak látta eddigi célkitűzéseit. Azonnal visszafordult, nem törődve az emberek vélemé
nyével. Volt bátorsága ahhoz, hogy revízió alá vegye eddigi életét; újrafogalmazza törekvéseit.
Ettől kezdve kereső és kérdező ember élete végéig. Mind komolyabban gondolkodott azon, mi
lyen tartalmat adhatna életének. Belső kétségei, vívódásai évekig eltartottak, míg végre 1209.
február 24-én a mise evangéliumának olvasásakor megvilágosodott előtte élete igazi célja: Jézus
Krisztus életének vállalása, az evangélium tanításának radikális követése, az evangélium hirdeté

.se az emberek között.
, Most már Jézus Krisztus volt számára a legfontosabb személy, akinek fenntartás hélkül átadta
magát. Legfőbb ambiciója az lett, hogy szeretete és önátadása minél tökéletesebb legyen. Ezt
szolgálta a folytonos imádság, amely nála nem csupán áhítatgyakorlat, hanem a személyes talál
kozás mély kifejezése. Ezt szolgálta az evangélium követése, mert figyelt Jézus minden szavára,
és mindenben Jézus tetszését kereste. Jézussal találkozott az Eukarisztiában, ezért kimondhatat-
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lan szeretettel és tisztelettel vette körül az Eukarisztiát. De Krisztust találta meg az egyház kö
zösségében is, Krisztust hallgatta és követte az egyházban; a legteljesebb tisztelettel és fenntartás
nélküli engedelmességgel viseltetett az egyház vezetői, a pápa, a püspökök, a papok iránt.

Ferenc szokatlan életét a környezete először értetlenül nézte. De hamarosan felismerték sze
mélyiségének példáját, és mindig többen csatlakoztak hozzá. Az evangélium követése nem tette
tönkre személyi értékeit, hanem csodálatos harmóniában és mélységben bontakoztatta ki. Sőt

éppen benne mutatkozott meg az evangélium személyiségformáló és önmegvalósitást szolgáló
tartalma. A személy alapvető igénye, hogy képes legyen önmagát egy másik személynek teljesen
átadni. Ezt a személyt találta meg Ferenc Jézusban, és az evangélium követelményei ezt a szemé
lyes önátadást mélyitették el. Jézus módján vállalta a szegénységet, sőt a koldussorsot, mert a
személy igazi értékét nem az anyagiak birtoklása jelenti, sőt ezek hajszolása egyenesen veszélyez
teti a lelki értékeket. Vállaha az alázatosságot és tudatosan elvetett minden világi dicséretet: nem
az emberek dicsérete, elismerése adja egy személy értékét. hiszen ezektől megszabadulva tud csak
igazán önmagával találkozni. Engedelmessége a teljes önátadás kifejezője volt, ezért akart min
den Jézustól' eredő tekintélynek feltétel nélkül engedelmeskedni.

Amikor így kiüresítette önmagát, lelke egészen különös módon kitárulkozott és nyitott lett az
emberek felé. Szeretete minden emberre kiterjedt, függetlenül attól, hogy milyen osztályhoz, faj
hoz vagy valláshoz tartozik. Dc ez nem az emberiség általános szeretete volt, hanem az egyes em
ber szeretete a maga konkrét, személyes igényeivel és értékeivel. Alapját az a beállítottsága adta,
amit regulájában is megkivánt: a másik embert mindig értékeljék és tiszteljék. Ezért volt az "assi
si koldus" szivesen látott vendég a gazdagok és előkelők udvarában; a pápai udvarban éppúgy
megfordult, mint a szultán táborában. De leginkább a szegények közt érezte jól magát, ők voltak
a legjobb barátai. Ezek között is a legnyomorultabb szegények, a gyógyithatatlan és küIsejükben
visszataszító leprás betegek, akik a társadalom szélére szorultak, és akiket nagy szeretettel vett
körül, élete végéig a legnagyobb odaadással ápolt.

Ferenc életében az önmegvalósitás egészensajátos módja fejeződöttki. Manapság sok szó esik
az önmegvalósításról. A szónak sokféle jelentése van és függ attól a tartalorntól, amellyel meg
töltjük. Ebben megtalálható a személy legtökéletesebb kibontakozása keresztény értelemben, de
megtalálható szentirási értelemben a kifejezett bűn is, amikor a személy Istentől függetlenedve és
Isten ellen lázadva akarja önmaga életét megtalálni. Ferenc élete éppen arra bizonyság, hogy az
evangélium szerinti élet nem töri össze a személy értékeit, hanem a teremtő Isten gondolata sze
rint elvezeti igazi, benső tartalmához. Ez a felismerés árad Szent Ferenc életéből nyolc évszázad
óta.

PASKAI LÁSZLÓ püspök

IRO'DALOM

Egy korszak vége

" ... az echo szívemből visszhangzik: az iró
nem lehet vallásos, sem hazafias, sem szocia
lista - minderről írhat, de soha nem azonosít
hatja magát egyetlen ilyen illúzióval." E felka
varó, vitára serkentő sorokat Márai Sándor ir
ta Nap/ó-jának utolsó kötetében. Vajon neki
soha nem voltak illúziói? Vagy, ha voltak,
igyekezett elfelejteni őket, s kialakítani magá
ban és magának egy olyan közömbös maga-

tartást, amely sebezhetetlenné teszi? Mielőtt

megadnánk a választ, s emlékeztetnénk az 01
vasót az Egy polgár vallomásai-ra, mely sok
mindent elárul irójának kötöttségeirőlés illú
zióiról, hadd idézzük fel eddig megjelent utol
só regényét, mely a Judit. .. és az utóhang ci
met viseli. Már az "utóhang" fogalma is sokat
sejtet: nem lehetetlen, hogya nyolcvanadik
életévén is túljutott Márai Sándor eddig alko
tott regényvilágának zárásául szánta e művét,

hiszen az a rövid jegyzet, melyet műve végén
olvashatunk, s mely szerint ezt a regényét Az
igazi folytatásának és befejezésének szánta,
némiképp félrevezető. Az igazi, mely 1941-ben
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jelent meg, valóban emlékeztet ard a történet
re, melyet Judit elmond, de hiányzik belőle az
a keserűen megszenvedett nosztalgikus alapér
zés, mely a mostani történetet áthatja. S bár
mindkettő alaphelyzete hasonló, hiszen a hős

nő előadásából értesülünk a múltról, a Ju
dit . . . és az utóhang olvasásakor mind erősebb

lesz az az érzésünk, hogy nemcsak a hősnő

zárta le életének egy szakaszát, hanem az író is
pontot tett egy számára hajdan oly kedves
korszak - egy világ - leírásának végére.

A most megjelent alkotás szerkezete telje
sen áttetsző. Judit egy hajnaiba nyúló éjszakán
elmondja új szerelmének, az Amerikába sza
kadt zenésznek élete s .elsösorban házassága
történetét. Az .,utóhang"-ban pedig ugyanez a
zenész elmondja egy disszidens barátjának,
hogyan halt meg Judit, s mint tűnt fel egy futó
pillanatra néhai férje, akiről a nő azt hitte, fel
kapaszkodott az Újvilágban és sikeres életet
él. A valóság azonban sokkal prózaibb: az
egykori nagybirtokos most nyugdíjas, egyik
napról a másikra tengeti meglehetősen sanya
rú életét, melyhez alighanem egyetlen emlék
köti: Judité.
• Amikor Judit elkezdi mesélni a történetet, s
elmondja, miképp tartotta össze a családot az
öregedő méltóságos úr, akiben Jókai hősei in
karnálódnak, óhatatlanul egy név és egy mü
sejlik föl az olvasó emlékezetében: Martin du
Gard-é, aki A Thibault család-ban ugyanilyen
eszközökkel mutatta be, hogyan hullik szét a
família az öreg Thibault halála után. Judit
konyhalánynak, pesztonkának kerül a kúriá-

I ba. ahol a régi szokások és erkölcsök még
érintetlenek, ahol nemcsak a vagyon összpon

.tosul, hanem egyfajta patriarchális világszem
lélet is konzerválódik, mintha e nemesi birtok
és a halk, előkelő környezet egyben e régi er
kölcsök és szokások kikezdhetetlen őrhelye

volna. Az is marad az öreg haláláig. Attól
kezdve azonban feltartóztathatatlanul meg
indul a züllés. A régi épület még büszkén áll, a
vagyon is érintetlennek látszik, de az életfor
ma eresztékeit már kikezdte az a szemlélet
mód, melyet az öreg személyisége eddig távol
tarthatott. A nemesi életforma szinte észrevét
lenül adja át helyét a polgáriasult szemlélet
módnak és életvitelnek, az utóbbi azonban az
előbbi nélkül nem képes összetartani sem a vi
lágképet, sem az életformát. Vagy nem a züllés
jele volna-e, hogy Judit elhatározza: megszerzi
a .fiatal ur"-at? S elhatározását teljes siker ko
ronázza! (Milyen megdöbbentő és ironikus
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visszafordítása e történet a két világháború
közötti magyar regény egyik legtöbbet vissza
térő konfliktusának, melynek során a fiatal
urak megrontották, olykor öngyilkosságba
kergették a csinos. fiatal alkalmazottakat !)

Boldog ez a házasság'? Nem. Judit azonban
- legalábbis az első hetekben és hónapokban
- boldog volt, mert elérte, amit akart. A kétfé-
le életszemlélet, a férj halk tartózkodása, sze
mélytelensége és Judit dinamizmusa azonban
még arra sem volt alkalmas, hogy párhuza
mosként egymás mellett fusson. Hamarosan
szem elől vesztették egymást, s a férfi csak ak
kor tűnik fel egy futó pillanatra, amikor a hir
telen felépített Kossuth-hídon szembetalál
koznak. Most is olyan, mintha skatulyából
húzták volna elő; s miközben körülöttük ron
gyos és éhes emberek hullámzanak cél nélkül,
ő frissen vasalt ingben és villogó cipőben kije
lenti. hogy el kell hagynia az országot, nincs
értelme tovább itt hányódnia, szakértelmére és
tudására itt nincs szükség, majd máskor és
másutt próbálja kamatoztatni.

Egy pillanatig sem vitás, hogy ezt az egyéni
séget, ezt a magatartást nem fogadhatja be az
Újvilág. Márai Sándor nagyszerűenábrázolja,
hogy az emigrációnak voltak olyan rétegei is,
melyek sorsa már a kezdet kezdetén kilátásta
lan volt. Ez a réteg nem új életet, egzisztenciát
teremteni indult újonnan választott környeze
tébe, hanem emlékei és múltja elől menekűlt.

Amint Judit is meghalni indul. ..
A regénynek sok egyéb mellett egyik legiz

galmasabb kérdése: megszokható-e ez az
újonnan választott környezet? Asszimiláló
dik-e az a réteg, mely reményekkel és szeron
gató várakozással ezt az életformát választja
magának? A regény erre a kérdésre nem vála
szol egyértelműen. De bizonyos mértékig még
is feleletnek érezhetjük, amit az egykori zenész
- most csapos - mond disszidens-társának,
akinek elmeséli Judit halálának történetét.
"Megkapott az uraktól mindent, amiről a gö
dörben és aztán később, amikor pucolt utá
nuk, nem is álmodott. .. De ő is szemlesütve
beszélt erről, mintha ez már nem lenne tisztes- .
séges."

Van ebben a kurta-furcsa sírbeszédben némi
arisztokratizmus is, ami Márai Sándor eseté
ben nem meglepő. Van irónia, ami ugyancsak
meghatározó jellegzetessége az író regényvilá
gának. De érezni benne azt a fájdalmat is, azt
a tehetetlenséget, melyet a regényben minden
nél erősebben fejez ki az az író, akivel Judit a



háború idején köti össze sorsát, s aki egyálta
lán nem akar többet írni. Mert ez az író meg
érzi, megsejti, hogy a világ, amelyet ábrázolt,
amely témáit adta, jóvátehetetlenül elsüllyed
immár.

Ez a kopaszodó, bölcselkedő művész a re
gény egyik legfontosabb alakja. Az ő sorsával
válaszol Márai Sándor arra a sok változatban
felmerülő kérdésre: vajon mi a sorsa annak az
irodalomnak és művészetnek, amely meghala
dott ideálokat őriz. S ha a Napló bevezetésben
idézett részlete azt sugallja is, hogy az igazi
művésznek nem szabad illúziókat kergetnie. ez
a bölcs és higgadt férfi mégis érintetlenül őrzi

magában azt a világot, melyet mindaddig kife
jezett, amíg az létezett. S amikor úgy érezte.
hogy a történelem meghaladta, maga is eltűnt

vele együtt.
Túlzott rnerészség volna azt feltételezni.

hogy ebben a művészsorsban némiképp a ma
gáét is ábrázolja Márai Sándor? .. Az olvasó
képtelen szabadulni attól az érzésétől. hogya
művész, bármily hevesen küzd is az illúziók lé
te ellen, élete végéig őrzi azok kötöttségeit.

Márai Sándor talán maga sem sejtette, ami
kor Féltékenyek című regényét írta, hogy an
nak akkor egyik mellékes igazsága az ő sorsá
ban is beteljesedhet. Garren Péter, aki a titok
zatosan gazdag és nagyszerű birodalom lako
sa, levelet kap hazulról, nővérétől. hogy apja
haldoklik. És Péter elindul haza. Utazás előtt
Edit ezt mondja neki: Te még visszatérsz kö
zénk. Mert az emlékek, az itteni múltad utá
nad nyúl oda is, abba a másik világba. és eze
ket a szálakat sosem tépheted el. A Judit . . . és
az utóhan!:-ban megváltozik a képlet: a hősök

most a titokzatos és gazdag birodalomban él
nek, s az elveszített és elhagyott másik világ
nyúl utánuk, hogy újra meg újra számvetésre,
önvizsgálatra késztesse őket. Ez a számvetés
aligha lehet teljes. De a fájdalom, a nosztalgia,
mely áthatja a hősök gondolatvilágát, azt is
jelzi. hogy bármily könyörtelenül és látszólag
véglegesen tépjük is el a múlthoz kötő szála
kat, azok azért meghatározók maradnak, s a
felhőkarcolók emeletéről kitekintve nem min
dig a nyüzsgő nagyvárosi forgaImat látjuk, ha
nem a vidéki kúriát, az emeletes polgári háza
kat vagy a düledező falusi otthonokat. " (Úi
ván' Griff Verlag, Műnchen, 1981)

RÓNAY LÁSZLÓ

•

Káosz Q rendben

T, S, E/iot esszéi

Régi adósságát kívánta törleszteni a magyar
könyvkiadás Eliot válogatott irodalmi tanul
mányainak közreadásával. Esszékötete - mely
Egri Péter válogatásában jelent meg - minden
hiányossága ellenére jelentékeny szellem port
réját rajzolja meg.

Eliot olyan irodalomszemlelet kialakulásá
nak időszakában - s bizonyos mértékben e
szemlelet kialakításának részeseként - kezdte
pályáját, mely forradalmi változásokat hajtott
végre a rnűértelmezésbcn. A múlt századi po
zitivizmus elsősorban az életrajzírás és a szö
vegfilológia formáját művelte. Jelentős ered
ményeket ért el mindkettőben, hátrányára vált
azonban, hogy biográfiajában a szerző lélekta
nával helyettesitette a kész művet, filológiájá
ban pedig megrekedt a közvetlen források ku
tatásánál. Az "élménytől a forrnáig" vezető út
rekonstruálásával a szellemtörténet elvitatha
tatlanul hozzájárult a műértelmezés .alapjai
nak lefektetéséhez, s a forráskutatások után
lehetősége nyílott tárgy-, motivum- és eszme
történeti vizsgálódásokra is. Az öncélú adat
halmozással és a közvetlen összefüggések sza
porításával szemben a tipologizálast. vagyis a
közvetett összefüggések jegyében történő mo
dellálást sürgette. Ugyanakkor azonban előd

jének szűkebb illetőségű, ám biztosabb ered
ményeihez képest sokszor önkényes általáno
sításokba tévedt. s pszichologizmusában vesz
tegclve a műértelmezéshez többször, a műérté

keléshez annál kevesebbszer ért eJ.
Ekkor lépett szinre a New Criticism. Az új

kritika az irodalmi értelmezés és értékelés kö
zéppontjába mindenestül a kész szöveget tette.
A művész magánélete és alkotói szándékai
nem nagyon érdekelték. De az olvasó, az értel
mező önkényének is véget akart vetni, midőn

megpróbálta a falsifikációk ({ailacy) kiküszö
bölését a kritikában. Mindezt pedig úgy vélte
elérhetőnek. hogy a szővegértelmezésben szi
gorú szempontokat állitott föl, s az értékelés
ben a megformáltság minőségét tekintette a
legfontosabbnak és nem valaminő nemes esz
mék, érzelmek, indulatok kifejezését.

Ha egyes művelőinek külőnböző megszori
tásokkal is, ennek az irodalomtudományi is
kolának föltétlen tisztelettel kell adóznunk,
hogy az irodalomról szóló véleményalkotást
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végre megrendszabályozta és komoly gondol
kodási formává alakította.

Aki Eliot esszéinek olvasásába fog, rögtön
megérzi megközelítéseinek eme sajátságait.
Nem kritikai impresszionizmus, hanem iroda
lomtörténeti értékrend irányítja fejtegetéseit.
Nem azt a művet vagyalkotót teszi a legmaga
sabbra, akiről éppen ír, csak azért, mert ő ír
róla; nézeteit meghatározott mércék szerint
formálja, esztétikai, etikai, vallási kérdések
ben egyaránt. Sokszor adhatnak vitára okot
ezek, de - vagy ezért - mindig ellenőrizhetőek.

Mindehhez tárgyát fölényesen kézbentartó stí
lus járul, melyet vitázó kedv fűszerez. Eliot
maga jegyzi meg, hogy "vélemények szállítá
sa" helyett ízlést akar nevelni (A kritika hiva
tása, 1923) és nem közkeletű kritikusok mód
jára .anellébeszélni" vagy sok mindenről tudni
- "csak éppen a lényegről nem" (Nem tökéle
tes kritikusok, 1920).

Azt sem rejti véka alá: szerinte a művészi ér
téket a megformáltságon kívül elsődlegesen

kultúrértéke fedezi, kultúrértéket pedig ke
resztény tartalom biztosíthat. Mathew Arnol
dot például azért bírálja. mert nála "irodalom
és kultúra többnyire a vallás helyét bitorolja".
s mert azt állítja. "hogy a keresztény hit képte
lenség a művelt ember számára" (Arnold és
Pater, 1930). Önjellemzésnek is beillő, amit
A Romlás virágai szerzőjéről állít: "Ami külö
nösen jelentős Baudelaire esetében .. írja -, az
teológiai érintetlensége. Maga fedezi fel önma
ga számára a kereszténységet; nem divatból
teszi magáévá, nem társadalmi vagy politikai
megfontolások. illetve más mellékes dolgok
mérlegelése alapján" (Baudelaire, 1930). Amit
a XVII. század utáni angol - és bízvást mond
hatjuk, a világ- - költészet "érzékelésmódjá
nak széttagolódásáról" ír (A metafizikus köl
tők, 1921) egyéb tanulságai mellett arra is jó
példa. hogy egyáltalán nem igényel "más" em
bert művészet, kultúra és vallás megítélése.
Még a megközelítési módok külőnbségét sem
kell eltúloznunk, noha kétségkívül minden
emberi megnyilatkozás külön-külön figyelmet
és mérlegelést kíván. Eközben viszont nem
hogy nem kell föladnia az értelmezőnek a ma
ga keresztény meggyőződését, de igazi értéke
lés is csak ilyen meggyőződés, hit alapján le
hetséges. Eliot esszéírói magatartása a Hegyi
beszédnek ama törvényszerűségét fedi föl,
mely szerint a legfőbb tökéletességre való tö-
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rekvésért "Isten minden mást is hozzáad né
künk", vagyis megviIágosodást minden kér
désben, melyre illetékességet nyertünk.

De hogy mennyire távol vagyunk még az
ilyen eszménytől, azt Eliot írásművészete is
mutatja, Mert amennyire sok jó megfigyelés,
briliáns gondolatmenet és zseniális összegzés
fénylik az ő esszéiben, annyira zavar a beléjűk

lóduló árnyak sokasága is. Kicsit megdöbben
ve olvassuk például Blake-tanulmányában
(1920), mennyire búslakodik Nagy-Britannia
régi istenségeinek kiveszésén. Több helyt is
hajlamos rá, hogy az organikus kultúrát mint
egy a Paradicsommal azonosítsa, s hiányát a
tehetség kifejlődésének szempontjából végze
tesnek minősitse, Más szóval, olykor elég sza
badosan vegyíti a hitbéli kereszténység és kul
túrkereszténység szempontjait (William Blake,
i.m., Mit jelent nekem Dante", 1950; Goethe, a
bölcs, 1955). Milton-tanulmányairól pedig jog
gal állapíthatta meg N. Frye, hogy amit Eliot
előbb szinte mindenestül elvetett, azt később

magas áron vásarolta vissza. E kötetből is ki
tetszik, hogy az önkorrekciók kultuszát szer
zőnk valóban túlzásba viszi, s modorossága
stilárisan is kellemetlen.

E szeplőket nem hagyhattuk emlitetlenül,
már csak Eliot szelleméhez híven sem. Mert Ő.

aki szaktudósoknál sokkal szerencsésebben
tudta kezelni módszereit és szernléletformáit,
vagy hiányuk esetében tudta józan ösztönére
és eszére támaszkodva kialakítani állásfoglalá
sait, nagyon élesen látta az irodalomértés
számtalan buktatóját. S ő, aki a szellemtörté
net impresszionista kritikája elleni harc jegyé
ben indult az 1910-es évek végén, jó harminc
év múltán a New Criticism kiváltotta .rnerö
ben értelmező jellegű" bírálatában a mindent
megmagyarázás tendenciáit ismerte fö!. S
nemcsak a fölismeréshez, a következtetések le
vonásához is volt elég mersze. A tartalmi is
mereteken kívül emiatt leszünk gazdagabbak,
ha kötetét végigolvasva mi is levonjuk megkö
zeJitéseiből a megfelelő következtetéseket.
Eliot útmutatása szerint mindenképpen el kell
végeznünk az alkotói szándék és az eredmény
szembesitését, de lényeges művek és életművek
esetében legfőképpen azt tanácsos értékel
nünk, mennyire képesek az emberi lét alapve
tő kérdéseinek kifejezésére. (Gondolat KiadiJ,
1981)

REISINGER JÁNOS



ZENE

A Kodály-jelenség

A Kodály-jelenséget három tény teszi jelenleg
problematikussá. Az életműnek a középkor
hoz kötődő stabilitása, az európaiságban fo
gant magyar konzervativizmus templomépítő

idillje, és "a zene mindenkié" program minő

ség-illúziója. Mindhárom azonos tőről: egy lé
tező ősi kedély és igényesség zseniális megérzé
séből, annak tudatos gyakorlatából és teljes
hitéből fakad, és mindhárom az élet szellemi
ségének és erkölcsiségének fönntartását szol
gálja.

A hitet az a vízió tette tudva tudott belső bi
zonysággá, amit több ezer év magyar szellemi
sége, kultúrája és tapasztalata érzés- és látás
módként emberről emberre, korról korra,
csöndről csöndre hagyományozott - a min
denkori külső feltételek ellenére. Egy sajátos
ságként megtestesült állítás a világról, mely
megszabja a maga tagadását is, s ami nem más
mint minőség-tudat, s ami éppen ezért tagad
hatatlan ősi titok.

Kodály éppen ezért ma sokaknak nagy gon
dot okoz: akik olyan világban nőttek fel, ahol
egész mivoltuk, természetük, szokásaik helyte
lennek ítéltetett, azok különös érzelmi libegés
sei úsznak a zabolátlan víz interferens hullá
main. Az alkotás nagysága és tisztasága, a
szándék nemessége és a modor fensége ugyan
is érezhető és kikezdhetetlen a kodályi művé

szetben. A gesztus pedig, ami fölöttébb és oly
nagyvonalúan áldozatos, ugyan miféle gépi
korszerűségen porladhat el, ha a lelkek őr

zik?! Mégis, az észérvek döntő fölénye zűrza

vart, szédülést táplál ma is, nemcsak az építke
zést, de az alapot is megkérdőjelezve. Mindez
nem az új kodályok, bartókok tömeges meg
születésében hatott közre ártón, ettől tovább
ra sem kell félni. Hanem az értő közeg lelki és
esztétikai fogamzóképességét újra a Bartók és
Kodály előtti helyzetre silányítva.

A mindenki, a sors és a minőség - Kodály e
nagy hármasa - kétségkívül összetartozik.
Adottságai ködébőI ez formálta ki a szerepét.
Nem is lehetett másként a történelmi idő és a
tér distanciájában, mint amit a kodályi jelen
ség áthidal és betölt. Ha van azonosság Bartók
és Kodály életművében a magyar kultúra

szempontjából, úgy ez a betöltés az. S amiben
különböznek: a betöltés mikéntje és hogyanja.
A bartóki hegemón abroncsozat kínokat oldó
kötő tér-architektúrája mellett a kodályi "ott
hon" időtlennévarázsolása a nagy. Az egeket
építi be az abszolútum terébe, és a keleti
.mozdulatlanság'' örök egyensúlyán lépi-állja
a táncot- egy helyben, nem törődve a fojtoga
tó változással, és legfőképpen nem a mával, a
fölhígulóval ; hanem csupán a kipróbálttal, az
értékkel, az örökkel, az ideállal. Képletesen
úgy is sarkíthatjuk, hogy míg Bartók a férfi
dolgát végezte el zenekultúránkban, Kodály
az "anyait". Az egyik hódít, a másik őriz. Az
egyik szerez, a másik óv.

Értelmetlenség tehát az eszközök és a mód
szerek folytonos és gyökeres fölfedezés-arze
nálját keresni és abban elmarasztaini életmű

vét. Kodály nemzetközi jelentősége is a sajátos
teljesség-igényben, az állítás magabiztos tartá
sában, folyamatosságában és táltosi ünnepé
lyességében van. Egy öröktől vallott eszmény
mélyen őrzött gyönyörűségében, s abban a
hétköznapi vonatkozásban, hogy a világot, vi
lágunkat, ezt a sajátos idealizmust felforgatni
nem akarta, inkább átmenteni, folytatni. Élni,
kiteljesíteni azt, ami benne és tömegei ben sta
tikusan maradandó. Ott folytatni a glóbus spi
rituális időszámítását, ahol abbamaradt, ahol
a legegészségesebb, a legéletrevalóbb és a leg
meggyőzőbb: a magyar középkortól. Vagyis:
fölépíteni a templomot.

A kodályi életmű ezen a ponton vált hatal
mas, ösztönös és öröklődő vállalkozássá, hi
vatássá, lett azonban újkorian és immár ha
gyományosan irreális - mert önhibáján kívül
nem tudott tartós változást vitális szemléle
tünkben fölcsiholni. Az az erősség is, amin ez
a koncepció nyugszik és hatásosan kiteljesed
het - a közösséget meghatározó-alkotó szociá
lis személyek magas zenei, szellemi, és ennek
révén is harmonizált fizikai komfort-állapota
- csodálatos és törvényszerű fölismerés, mégis
maximalista gondolattá merevedett, méhében
elvetélt szerelem-gyerekké apadt. Akkor, ami
kor a gép - mint hajdan a paraszti közösséget
a föld -, az ipari "szép, új világ" a benne küz
dő embert is kellő mentális fölkészültségre kö
telezné. Látjuk: az oltás mindent kiérlelhetett
és beválthatott, csak a jellemet nem, ami az
igényesség auráját bizony képes volna tartani.
Kodály hiába számolt az értetlen, az ellenző, a
gátló, a leépítő külső és belső tényezők ma-
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kacs termeszével ; az érdekek és ellenérdekek
kaleidoszkopikus, díszes változatosságával, cl
szántan és politikusan, melyben - a kulturális
élet mindenkori hegemonikus viszonyaitól
függően - hol az egyik, hol a másik a domi
náns, s csak ritkán az értő, az alkotó, a vállaló.
Bármily hatalmas jelentőségű és töltetű a ko
dályi eszme és indítás - tehát az európai igé
nyű magyar konzervativizmus, és a hozzá szo
rosan kapcsolódó, a "zene mindenkié" prog
ram -, végül minőségi faktorát vesztette el.
Mindenkié lett ugyan a zene mint üzlet, mint
befolyás, ám épp a ZENE nem lett mindenkié
-- a megjelölt. Megerősödött egyfajta szellemi,
kulturális konzervativizmus. sok rosszat meg
őrizve, de sem európai nem lett, sem pedig ma
gyar. Mert amit átvett és vesz ma is folyama
tosan, az már csak egy egzisztencialista euró
paiság, és nem mcgcmelően szellemi; ami pe
dig magyarnak egyáltalán mondható, az csu
pán a röstellkedés gerjesztett neurózisa. ami a
teljesítmény diadémján már nem becsül mást,
csak a drágakövek méreteit, és fogalma sincs,
vagy nem akar tudni róla, hogy mit rejt törté
netének végtelene.

A templomépítés egyelőre elmaradt, mert
nincsenek építkezők, sem építők; nem is tud
ják talán, hogy miről van szó. Számukra a leg
magasabb értékű építmény most újra csak az.
ami esőtől, fagytól és vadaktól par excellence
véd, ami csupán az "enyém" és az "övé", de
nem a .rnienk", s ami nem szégyenít meg a na
pi futarnon. Ami kézzelfogható. Az időnek cs
a térnek e mikrostrukturált "s7~llemisége"

ugyanakkor olyan rohamléptekkel távolodik a
kodályi szellemiség közeléből. szinte már el
lökve magát, hogy az hovatovább csak az a
hallomásból vett óriás lesz, aki mind törpébb
nek tetszik a kezekbe adott objektív látcső ki
csinyítő üvegén.

Erkölcsileg minden relatív, szellemileg min
den labilis. S a kodályi életmű lényegével
szemben ez az, ami reális. A nagyság, akiről

megtanul tuk, hogy nagyszerű, de már nem
érezzük, hogy miért ; a tényállás, ami konzek
venciáival együtt sem más. csak az, arnivé lett,
s hogyamilyenné lett, az a természetes. Az em
ber reális. Minden más csak holdudvaros hi
ány. Ínség, amiért mégis az irreális Kodályt
szeretjük.

SZABADOS GYÖRGY
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Hanglemez

KODÁLY ZOLTÁN: HÁRY JÁNOS. Sólyom Nagy Sán
dor. Takács Klára. A Magyar Állami Operaház Ének
és Zenekarát vezényli: Ferencsik János. Hungaroton
SLPX 121~7-~9

Ez az új lemez, mely a Hungaraton Hanglemez
hetek egyik legnépszerűbbkiadván ra volt az el
múlt évben, bizonyára többet jelent, mint egy
zenemű újabb s nagyszerű felvételét. Kodálv
Háry Jánasa ugyanis nemzeti kincs lett, a zene
köliő azt a magyar eposzt teremtette meg benne
zseniális leleménnvel, melynek meglétéről vagv
nem létéről Arany János tanulmán va óta oiv
sok szó esett, s amelynek "pótlására;' 011' lelk~s
kísérletek történtek az Árpádiásztól egészen a
Zalán futásáig. Kodály azonban megseitette.
hugy a romantika írói nem a tisztu fórráshoz
fordultak, anllkor példamutató host akartak te
remteni, s műveik hangulatát is áthatotta a vá
lasztott núnták szellemisége. Velük ellentétben
a zeneköltő nem a legendássá szinezett nemzeti
régmúltba nyúlt vissza központi hűsért, hanem
Napóleon korába, s megtalálta Gara)' János se
gítségérel azt az elgondolást, mely legendát te
remt ugyan. de le is fokozza, mesei elemeket
hordoz, ám a zenei anyag. a műzenévé élt népi
elemek út jún mégis ezer szállal gvökeredzik fl
hétkö:::napok valáságában. Háry júnus egyszer
re eszmenyitett hős és VIIIóságosnak látszó alak.
aki kalandjai során elhoz valamit abból a csoda
világbol, me/y felé az emberiség, törtél/etének
kezdetei/ől, makacsul törekszik. Ebben a mű

ben megtalálható mindaz, amit a magvarság
természetrajzúnak neveztek Kodálv korában,
de Illegtalálhatók azok a remények: hitek, me
lveknck Bartók és Kodály egész életművuket

szolgálatába állitották.
Fel sem vctűdhet az a kérdés. érdemes volt-e

a rég] felvétel, után újat készíteni. Hiszen a
Háry János aztjelenti az operaszinpadon, amit
a Bánk bán vagy Az ember tragédiája a Nem
zetiben. olyan alkotás, melynek sosem szabadna
onnan hiányoznia. s u lemeztelvetel technikájá
nak finomodásával. az éneklés és értelme~és

modernizálásával új és új lemeztolmácsolásai
nak kell szűletnie. Nyilván I'aló, hogya feledhe
tetlen Palló Imre egyfajta mércét jelentett a
címszerepben, de az sem vitatható, hogya lián'
János korszerűségét, minden-nernzedék számá
ra adott értelmes és tanulságos mandanivaláját
az a tény isjelképezheti, ahogy egy-egy korszak



elmondja róla a maga gondolatait, mégpedig sa
ját eszkiizeivel és kifejezési kultúráiával. A
folytonosság eszményét ezen a felvételen is Fe
renesik János személye garantálja, a ma zenei
képét pedig a két énekes fűszereplő, Sólyom
Nagy Sándor és Takács Klára, akik kedves fel
adatukat éppoly komolysággal teljesítik. mint
egyéb megbizatásaikat az opera sokat prábúlt
szinpadán.

Boulez még nem írta meg botrányos tanulmá
nyát a: opera végéről. amikor Kodály Zoltan
már világosan megérezte, hogya huszadik szá
zad emberének csak akkor lehet tanulságos és

TUDOMÁNY

Önismereti módszerek

Gyökös.<y Endre: Magunkról magunknak
(Református Zsinati Iroda, 1981)

Popper Péter: A belső utak könyve
(Magvető, 1981)

Győkőssy Endre és Popper Péter könyve ön
és emberismeretünket kívánja elmélyítení. Az
antropológiai kiindulópont és a téma feldol
gozásának módszere eltérő ugyan a két szerző

nél, közös sajátosságként azonban mindkét
könyvből kiemelhetjük a döntési kockázat, az
önmagunkért való felelősség hangsúlyozását.
A felelősség elhárítása, a parancsok teljesítése

úgy látszik - sokkal könnyebb az embernek,
mint teljes szabadsággal vállalni a lelkiismereti
döntést. Emberi méltóságunk vállalása meg
követeli az önismeretet. az önkritikai hajla
mot. önmagunk elfogadását, jó és rossz olda
lainkkal együtt.

A könyv mint az önismeret segédeszköze
nem XX. századi találmány, hiszen ezt a célt
szelgálták Seneca erkölcsi levelei, vigasztalá
sai, Epiktétosz Kézikönyve, vagy Kempis Ta
más elmélkedései. De az emberi figyelem elég
gé szelektív, és hajlamosak vagyunk magunk
ról csak azokat az információkat elfogadni,
amelyek nem kellemetlenek számunkra. Így
valószínűleg azok forgathatják haszonnal eze
ket az önismerethez segítséget nyújtó könyve
ket. akik eleve hajlamosak az önkritikára.

A platóni-biblikus hagyományokat a szel
lemtudományi irányosultságú pszichológia
folytatja, mely szerint a gyógyulás a lét alapve-

felkavaró élménye e: a műfaj, ha elszakad tra
'díeióitól, s úgy teszi ezt, hogy még szarosabban
kötődik hozzájuk. Egy régebbi korszakban a
hagyományt a mitologia jelképezte, hogy aztán
az opera egyre szerosabb és elszántabb szövet
séget kössön a romantikus drámával. Ebből a
közegbőllépett visszafelé Kodály egészen a me
sék ig, tehát ahhoz az {isi kultúrkincshez, amely
kimondva-kimondatlanul mindnyájunk lelkében
ott él, s amikor ilyen mesteri fokon találja meg
igazolását, bennunket is jobbá és igazabbá te~

hel.
R. L.

tő értelmének megtapasztalásából fakad. Gyö
kiissy Endre ezt a pszichológiai-antropológiai
szemléletet ötvözi négy évtizedes lelkipásztori
gyakorlatával. Felismeri, hogy a lelkipásztor
hatékonyabb munkájához elengedhetetlen fel
tétel a pszichológiai ismeretek alkalmazása.
Ehhez a hatékonyabb szolgálathoz elsősorban

C. G. Jung pszichológiájár ajánlja vezérfonal
ként. Tisztában van azzal, hogy veszélyes vi
zekre hajóz. amikor a teológiát és a pszicholó
giát próbálja összeegyeztetni. Nem is sikerül
teljességgel bebizonyítania. miként egészíti ki
egymást a lélek kétféle - lélektani és teológiai
- szemléletc, A lélek határai elmosódnak a
teológia és pszichológia határvidékén. A
könyv bevezetőjében még ezt olvashatjuk:
" ... C. G. J ung az irracionalitások peremén
mint orvos legtöbbször megáll, de saját szavai
szerint: levetett saruval és eltakart arccal, mint
Mózes az égő csipkebokor előtt, hogy átadja a
szót a teológusnak". A könyv végén pedig már
a következőt: "Nincs addig lelki gyógyulás,
amíg valaki vissza nem talál a valláshoz".
Nem érthető, hogyan jut a szerző erre a követ
keztetésre. Ajungi pszichológia olyan kulcsfo
galmai. mint a kollektív, faji tudattalan és a
Selbst, az Önmagam bővebb kifejtése segithet
te volna a megértést; a transzcendencia Jung
nál ugyanis más értelmű, mint a teológiában.
A nagy protestáns teológus, K. Barth szerint
"lsten az egészen más". Jung ezzel szemben az
Önmagam archetípusában találja meg azt a
feltételt, mely az embert képessé teszi arra,
hogy kapcsolatba lépjen Istennel. De ez a
.Jcapcsolópont" és annak eredete több figyel
met érdemelt volna. A szerző inkább a gya
korlati, népszerűsítő, közérthető munkamód
szert választotta. A .paraklétikus" vígasztaló
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együttlét, a lelki gondozás bőséges tapasztala
tának és tanulságainak könyvbe sűritése az át
tekinthetőség, a logikai gondolatmenet folyto
nosságának rovására egyszerre előnye és hát
ránya a könyvnek. A sok gyakorlati példa se
gíti a tájékozódást, bizonyos lelki jelenségek
jobb megértését, ugyanakkor Gyökössy End
re, félve az elméleti megfontolások olvasóra
rótt terhétől, sokszor csak érint bizonyos kér
désköröket, s ezáltal homályban hagyja őket.

A merészebb kifejtés hiányából következik,
hogya bibliai és versidézetek, példák inkább
illusztrációs feladatot látnak el, nem segítik
egységes kép kialakulását személyiségről, lé
lekről, hitről, a jó és rossz erkölcsi és pszicho
lógiai - természetszerűleg kényes - problema
tikájáról. Bizonyos ellentmondásokra bukka
nunk, amikor az önálló, érett. személyes dön
tés felelősségét sürgetve példát említ, melyben
a lelkipásztor olyan cselekedetekre buzditja
konfliktusokkal küszködő hivőjét, melyekkel
maga a hivő sem ért egyet. képmutatásnak
tartja. és csak azért végzi el öket, mert meg
ígérte lelkipásztorának az engedelmességet.

Popper Péter könyve ezzel szemben szigorú
logikai, pszichológiai sorrendet követve építi
fel azon gyakorlatok forgatókönyvét. melyek
lehetővé teszik szétforgácsolódott energiáink
összpontosítását, ön- és emberismeretünk fej
lödését. Az egészséges ember kritériumának
- Freudhoz hasonlóan - ő is a munkaképessé
get, a kreativitást, az élet örömeinek élvezni
tudását tekinti. Ez az ideál, melyhez közeliteni
akarunk - de többnyire csak hiányosan tudjuk
megvalósítani. Vagy azért. mert kóros pszi
chés folyamatok megakadályoznak benne,
vagy azért, mert intellektuális és érzelmi ener
giáinkat elfecséreljük a mindennapi élet küz
delmeiben.

Gyökössy Endre és Popper Péter is hangsú
lyozza az önismeret és -kritika fontosságát,
mely lehetővé teszi a rossznak vélt tulajdonsá
gaink megértését, elfogadását ("árnyékszemé
lyiség"), és pozitiv viszonyulásunkat a világ
hoz, az emberekhez. Popper Péter érdekes kí
sérlete igyekszik elkerülni azt, hogy az olvasó
kénye-kedvére válogasson a neki tetsző részle
tek közőtt, mivel rendszeres és szigorúan egy
másra épülő gyakorlatai elvileg kizárják a sze
lekció önkényességét.

Kérdéses a gyakorlatok végrehajtásának
előfeltétele. Tisztában van ezzel a szerző is,
amikor megkérdezi, vajon a gyakorlatok vég
eredménye nem a gyakorlatok előfeltételét je-
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lenti-e? Válasza nem teljesen megnyugtató:
nem értjük, miért könnyebb szétforgácsoló
dott energiákkal hozzálátni az általa ajánlott
gyakorlatokhoz? Gyanítható, hogy inkább
azok fogják végül is végigjárni a belső utakat,
akik eleve hajlamosak arra a rendszerető mun
kára, melyet a könyv megkövetel.

A másik kérdésünk: mennyire ösztönöz,
motivál bennünket a szerző - a jóindulatra va
ló hivatkozáson túl- bolyongásra a lélek útja
in? Könyve a klasszikus önnevelési eljárások
párlata, s az eredmény racionális mérlegre té
tele. Mindezt az indokolja, hogya divattá váló
klasszikus önnevelési módszerek (buddhiz
mus,jóga, keresztény meditáció stb.) - ha nem
"belülről" vállalja őket valaki - könnyen ma
nirrá, pózzá merevedhetnek, s ártalmassá vál
hatnak. A félelem jogos. De kérdés, vajon ra
cionális kivonatuk nem épp attól fosztja-e meg
ezeket a klasszikus önnevelési módszereket,
ami miatt vonzóak és divatosak lettek? Nem
azt veszítjük-e el, ami élővé és önismeretre sar
kallóvá teszi ezeket a klasszikus módszereket:
a kulturális közeget, a hagyományt?

Képes lesz-e feloldani azt a paradoxont, me
lyet a kötet így fogalmaz meg: "Csak akkor
meríthetünk bátorságot ahhoz, hogy őszintén

szembenézzünk önmagunkkal, ha el tudjuk
fogadni magunkat ... ", illetve "a félelmek
meggátolnak bennünket abban, hogy önma
gunk legyünk ... Lelki bajaink legnagyobb ré
sze a gyávaságból fakad. Csaka bátorság ad
belső tartást és emberi méltóságot." Hiányzik
ebből a racionális pszichológiából az az erő,

mely fel tudná oldani a paradoxont az önelfo- .
gadás és az önismeret között.

Kérdéseinket a gyakorlat fogja megvála
szolni : azok az emberek, akik készek az ön
ismeretnek ezt a rendszerezett útját végigjárni.
A kívülállónak végül is nem marad más, mint
a hűvös elfogadás vagy a heves tiltakozás,·
amint ezt a könyv körül felparázsló viták bizo
nyítják. Pszichológiai megfontolások alapján
sejthető, hogya gyakorlatokat végrehajtók és
az ellenük hevesen tiltakozók személyiségtipo
lógiailag közös osztályt alkotnak. Azt az osz
tályt, melynek - Gyökössy Endre szerint - fő

karaktervonása "a félelem a változástól", Míg
azonban a hevesen tiltakozók a társadalom
megreformálása ürügyén nem hajlandók ön
magukon változtatni, addig a gyakorlatok
végrehajtói biztonságuk erősítését vélik meg
találni a gyakorlatokban.
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