
Divald István

MÜVESZET ÉS ÉLET
Az értékek forradalma.

A középkor egységes világképében, gradualisztikus rendjében minden léte
-zőnek meghatározott helye volt, a szerint, hogy lényege milyen közel állt az
örök isteni Lényeghez. Az etikai tökéletességet valósító hierarchikus rendek
pontosan meghatározták a müvészet helyét is ebben a szigorú rendszerben:
olyan pontos elhatárolással az élet más területei felé, hogy kétségekről, elsőbb

ségi kérdésekről, összeütközésekről nem is lehetett szó. Mindennek megvolt a
kijelölt helye - s ez a hely egyben értékelést is jelentett.

Ez az egyértelmü helyzet akkor kezdett kérdésessé válni, mikor ebbe a
transzcendens elvek szerint rendezett világba betört a világi elem, követelte
jogait, sőt elébe helyezkedett a vallási tényezőknek. A reneszánsz idején a
két érdekkör: evilág és túlvilág, emberi és isteni már különvált, de nyiltan
még nem került szembe egymással. E két ellentétes pólust a barokk hivő len
dülete próbálta újra egy nagy, egységes világképben összefoglalni, de amint
meggyöngült az összetartó erő: az újítás szellemétől ki nem kezdett hit, szét
omlott eza mindenséget átölelő kompozíció. Bacon és Descartes óta egyre
inkább az ember világa került előtérbe: az istengyermekség tudatát egyre
inkább felváltotta az ember természetes önerejébe vetett hit. Az ember, akí
most kezdte saját képességeit felismerni és a világot ezekkel az új erőkkel

meghódítani, diadalának tudatában azt képzelte, hogy most már nincs szük
sége Istenre, nélküle is meg tud állni a lábán. Ezért azon mesterkedett, hogy
az élet minden viszonylatában függetlenitse magát Tőle és tanitásától és ön
erejével irányítsa sorsát. Az európai szellemnek ez az elvilágiasodása, szeku
larizációja Kant Kritikáiban, a francia forradalom eszméiben és Goethe írásai
ban csúcsosodik ki.

De ha az ember meg is próbált Isten nélkül élni, mégis szüksége volt
valamire, valamilyen eszményre vagy célra, melyet maga fölé állíthatott, mely
nek szolgálatára szentelhette életét. Az emberi természet nem tud meglenni
valamilyen cél, valamilyen felsőbb valóság, érték szolgálata nélkül: ha el
vesztette Istent, kellett valami, ami az így keletkezett ürt betölthette. S ezt
a legfőbb, szolgálatra legméltóbb jót ki ebben, kí abban találta meg. Külön
böző értékek, vagy látszat-értékek ültek a legfőbb principium helyébe: az ember
megpróbált élni a tudomány, az erkölcs, a szociálís jólét, a müvészet szolgá
latában. vagyareálisabb élvezetek, gyönyörök súlyos igájában. De bármelyik
is került előtérbe, a helyzet lényege _míadig ugyanaz volt: egy teremtett, eset
leg nagyon is relativ érték került az abszolút, autonóm, örök érték helyébe
s ezzel felforgatta az értékek egymásközti rendjét.

Ennek a fejlődési iránynak volt a következménye a XIX-XX. század
művészi beállítottsága, esztétikai felfogása is. Az Abszolútum helyét a müvész
életében a Szépség foglalta el: ez ült a trónra, ez irányította elhelyezkedését
a világban, ez alakította ki profán-müvészi vallását. S amint így legfőbb értékké
lépett elő, teljes autonómiát, minden egyéb érték felett előbbrevalóságot,

abszolút tekintélyt, hatalmat és tiszteletet követelt magának. Lassan már nem
csak szent dolog lett a művész számára a szépségvalósító művészet, hanem
maga a szentség, az üdvösségnek számára egyetlen lehetséges formája. S ha
szent volt, szüksége volt bizonyos titokzatosságra, elzártságra: nem akarták
a profanum vulgus prédájává tenni. Mallarmé így írt: "Határozottan bosszant,
hogy egy költő,_ a tömeg számára hozzáférhetetlen Szépség irnádója, ne elé
.gedjék meg a művészet szentélyével". E szent Szépség még megvalósulásában
sem keveredhetett az élet profánságával, prózai elemeivel. Kizártak a műböl

471



mindent, ami nem tiszta, salaktalan, lebegő szépség: nem kellett a gondolat,
mese, moralitás, bölcselet, nem kellett semmi, ami a valóság prózájával szeny
nyezhette volna be az alkotást. S mivel az ihlet elragadtatása az ítélőképes

ség elhomályosításával kaput nyithatott volna kéretlen elemek előtt is, nem
kellett az ihlet sem: az értelem hideg, számító, szerkesztő tevékenységének
kellett azt az intenció-rendszert kialakítania, mely már nemcsak kifejezte, hanem
szinte instrumentálisan lejátszhatóvá tette a hangulatokat, a legfinomabb árnya
'Iatokat.

De ez a művészet már születése pillanatában halálra volt ítélve: önmagát
ítélte el. Ezzel az anyagtalan és élettelen tisztasággal U'" a költészet isteni
becsvágyával kilép az emberi köréből és megsemmisíti anyagtalanná párolt
önmagát is" - írta Rónay György. (Új francia költők, 37. 1.) Ez a törekvés
pedig: istenivé válni emberi erővel, a kegyelem természetfölötti közreműködése
nélkül, menthetetlenül a pusztulás felé sodorta a művészetet.

A l'art pour l'art művészet éppen azzal vesztette el életét, hogy elsza
kadt mindenestül a valóságos, ezerféle értéktől terhes, gazdag élettől. Elfelej
tette, hogy a szépség nem korlátozható a műalkotások egy kicsiny körére és
a befogadók egy törpe csoportjára, hanem átfogja az egész életet, a lét egész
gazdagságát: benne gyökérzik és egyben magába öleli egész teljességében.
Transzcendens, amint az új-skolasztikus filozófia tartja. Nem keveseké, hanem
mindenkié, nem élettelen árnyék, hanem teljes élet. Ez a müvészet pedig meg
tagadta az életet, hogy mindenestül magáévá tegye a Szépséget, de éppen ezzeL
elvesztette az élet-terhes, igazi szépséget egy ködös árnyék kedvéért.

A művészet az élet teljessége..

Akí a művészetben élő valóságot, nem lebegő ködfátylat akar látni, annak
nem szabad megfeledkeznie a szépség mindent átfogó voltáról. Bármennyire
is tiltakoznak ís ez ellen művészek és esztétikusok, féltve a művészet értékeit
az ellaposodástól, mégis vallanunk kell ezt a tételt. Vallanunk kell, kiindulva
abból az igazságból, hogya szépség érték: azaz önmagáért többre becsüljük
a szép tárgyat, mint a nem-szépet, jobban becsüljük a szebbet. mint a kevésbé
szépet. Ez a becsülés, többre-tartás nem értelmi állásfoglalás: de nem mond
hatjuk. hogy kizárólag érzelmi, vagy esetleg akarati megmozdulás lenne. Ebben
az állásfoglalásban minden tehetségünk résztvesz, de ennél is több van benne:
az értékelés az egész személyiség szembenállása, állásfoglalása egy valóság
gal szemben. Annyira jellegzetes ez a totális magatartás minden esztétikai érték
kel szemben, hogy krítériumnak tekinthetjük: ahol ilyennel találkozunk, ott
értéket, és pedig szép-értéket kell keresnünk. S ha az élet különböző rétegeit
és köreit ebből a szempontból végigvízsgáljuk, azt találjuk. hogy mindenütt
látunk ilyen értékelő magatartást, tehát mindenütt találunk megvalósult szép
értékeket is. Nemcsak a műalkotások "rendjében, sokkal szélesebb körben is:
az egész életben, a természetben, sőt a teológia tanítása szerint legtökéletesebb
fokban Istenben.

Mikor a szép megnyilatkozási formáít keressük, mindenekelőtt azt kell
tisztáznunk, hogy a fentebb említett alanyi állásfoglalásnak a tárgyban milyen
objektív vonások felelnek meg. Mégpedig olyan vonások, melyek egészen álta
lánosak, a szép létezőkre egyetemlegesen érvényesek, úgy, hogy jelenlétükből

mindig és szükségszerűen szépségvalósulásra lehet következtetni. De ugyan
akkor olyanok, melyek a szép tárgy lényegéhez tartoznak, melyeket nem lehet
eltávolítani anélkül, hogy a tárgy meg ne szűnnék szép, sőt meg ne szűnnék

önmaga lenni. Mert a szépség annyira hozzá tartozik a dolgok lényegéhez,
hogy nem lehet elvonni belőle létezésének megsemmisítése, vagy legalább
lényegbevágó változtatása nélkül. Nem gondolnám, hogya szépség az ilyen
vonásoknak az összessége lenne: ezek jelek, melyek szep-érték megvalósulá
sára mutatnak. Már csak azért sem azonosíthatjuk egyszerűen a szépséget ezek
kel a vonásokkal, vagy ezeknek összességével, mert tulajdonképen nem is tud-
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juk megmondani, hogy mi a szépség: nem tudjuk visszavezetni más fogalmakra
és nem tudunk róla lényegi meghatározást adni.

Vizsgálódásaink kiindulásául legalkalmasabbnak a műalkotások körének
vizsgálata kínálkozik. Az emberi képességek számára ez a terűlet a legköny
nyebben és legegyszerübben hozzáférhető, s itt számíthatunk leghamarabb kéz
zelfogható eredményekre. Ezekkel a konkrét megállapításokkal viszont ráme
részkedhetünk a természeti szép ingoványosabb, vítatottabb talajára ís és meg
kísérelhetjük a behatolást a természet esztétikai befogadhatóságának és élve
zésének problémáiba.

* '" *
Ha a művészek és esztéták nyilatkozatait végignézzük, úgy találjuk, hogy

a szép müalkotás legfőbb kritériumát szinte kivétel nélkül a jelentésben lát
ják, tehát abban, hogy az alkotás anyagi, érzékelhető formáival kifejez, sugall
egy nem érzéki, hanem lényegesen szellemi valóságot. Mégpedig olyan való
ságot, melyet racionális eszközökkel nem lehetne a műből kimutatni, de az
érzelem finomabb szenzóriuma határozottan jelzi jelenlétét. Sokszor olyan jelen
tésekről van szó, melyeket logikailag meg sem lehetne fogalmazni, el sem
lehetne mondani, csak a művészet érzelmességével lehet megsejteni és meg
sejtetni. A művész minden képességével megéli ezt a több-valóságot, ezt a
szellemi mondanivalót és késhegyig menő harcot vív az' anyaggal, hogy a
lehető legtökéletesebben kifejezze és megörökítse benne. A lehető legtökéle
tesebben, mert a legnagyobb művész sem tudja élményét a maga megélt tel
jességében kifejezni és közvetíteni a befogadó felé. A megálmodott szépség
és a megvalósult szépség kőzti hiányokból ered éppen az igazi alkotók örök
elégedetlensége műveikkel.

Az ilyen valóságot, melynek van jelentése, de nem tudja pontosan ki
fejezni, inkább csak sejteti, amit tartalmaz; illetve, mikor a valóság mögőtt

gazdagabb és teljesebb háttér van, mint amit véges emberi eszközökkel ki lehet
fejezni, Jung-terminológiával szimbolumnak nevezzük. Ennek lényegét ő így
határozta meg: "Az a felfogás talál rá a szímbolum lényegére, mely a szimbo
likus kifejezést úgy magyarázza, mint a lehető legjobb, de emellett egyáltalán
nem világos vagy karakterisztikus ábrázoló formulázás át egy viszonylag isme
retlen dolognak". (Jung: Psychologische Typen, 675. 1.) A mű nem egyéb, mint
a pillanatnyilag legjobb formába öntése a művész egész lelki tartalmának, belső

irányulásainak, egész személyiségének, mely teljes mértékben soha ki nem
fejezhető, de meg sem ismerhető, mert számtalan mozzanatát a tudattalan meg
közelithetetlen háttere határozza meg.

Az alkotás-szimbolum forrása az értékvalósító szellemi lénynek, az ember
nek a lelke a maga élő teljességében. Egyes tartalmai az En ismeretlen mély
ségeiből merülnek fel kinyomozhatatlan utakon; másokat a tudat jól ellen
őrzött munkája hoz létre; s ismét mások a legnyersebb és legprimitívebb belső

mozdulásokból pattannak elő. Ezek az ellentétes eredetű és irányulású részek
elJenfelekként állnak egymással szemben: s a tudatnak választani kellene köz
tük. S mivel ezt nem tudja megtenni, egymásrahatásukból és harcukból ki
alakul egy olyan lelki tartalom, lelki kép, amely kiegyezést jelent az ellen
felek közőtt, mely az egész embert reprezentálja minden belső ellentétével és
feszültségével, s ez a szimbolum.

A szimbolum-alakító, tehát lényegében alkotó tevékenység alapvető és
legjellemzőbb lelki funkciója az érzelem. Az egész teremtő folyamatnak már
legelső mozzanata, gyökere és kiindulása, valamilyen érzelmi felajzottság,
valami sajátos megragadottság, amít talán teremtő-hangulatnak nevezhetnénk.
Ez lényegében nem más, mint a művész izgalmi állapota, érzelmi feszültsége,
felfokozott érzékenysége. Ezt a hangulatot kiegészíti egy nagyon konkrét vágy:
a művész alkotni akar. - Ebben a lelkiállapotban indul meg a lélek erőinek

fentebb vázolt működése, magának az alkotás-szimbolumnak kialakítása. Amint
ennek során az En szembekerül a felmerülő tartalmakkal, egy érzelmi jellegű
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ítélő tevékenységbe kezd: egyes mozzanatokat elfogad, másokat elutasít, vagy
alakít rajtuk. Mivel az Énnek ez az érzelmi állásfoglalása döntő a kialakuló
szimbolum szempontjából, nyugodtan mondhatjuk, hogy az' alkotásban az ösz
szes lelki erők működése mellett az érzelem szerepe az uralkodó jellegű.

A lelkierők munkájában és harcában így kialakult szimbolumnak van egy
lényeges vonása: képszerűsége. Ez teszi lehetövé, hogy a művész az érzékek
számára megközelíthetetlen szellemi tartalmat mégis formába tudja öltöztetni,
anyagban meg tudja valósítani, a befogadó pedig az anyagban valósult szimbo
lumot többé-kevésbé teljes értékében fel tudja fogni és meg tudja élni.

Ez a szimbolum a műalkotásnak csak az egyik gyökere. Onmagában még
közölhetetlen. csak a művész lelkében él. Hogy mások számára is hozzáférhető

legyen, meg kell fogalmazni az anyagban, formába kell önteni. Ennek a lehető

ségét biztosítja a szimbolum említett képszerű jellege. Ez már előre jelzi a for
mát, legalább nagy vonásokban, homályosan, melyben maradéktalanul ki tud
fejeződni, mellyel maradéktalanul egybe tud forrni organikus egységgé. Hogy
gyakorlatilag a végtelen sok lehetséges forma közül melyik lesz az igazi, melyik
lesz az egyetlen, azt a művész valamilyen nehezen megfogható, de halálosan
biztos érzelmi ítélettel dönti el. Lehet, hogy egy pillanat alatt megtalálja, lehet,
hogy csak hosszú kínlódás és sok próbálkozás után, de amint megjelenik az
igazi, csalhatatlanul felismeri. S ez az igazi forma nem valamilyen külsőséges,

esetleges egységre lép a tartalommal, hanem saját tartalmát - legalább rész
ben - elvesztve, tökéletes egységbe forr vele. Ennek során a tartalom bizo
nyos változásokon megy át: alakul a formához. de a forma sem marad meg
ontológikus merevségében, hanem idomul a tartalomhoz: így lesz a kettő töké
letesen, organikusan eggyé. S ez az egység ismét olyan szempont, ami szép
érték jelenlétére utal, ami a szépség egyik phainomenonja.

Ebben a tökéletes egységben van a gyökere és megoldása annak a problé
mának is, melyet így fogalmazhatunk meg: a műalkotás mindig tökéletesen
egyéni, s a befogadótól is egyszeri és egyéni állásfoglalást kíván, de ugyan
akkor van valamilyen általánosabb, egyetemesebb jellege is. Kell is lennie,
mert a tökéletesen egyéni alkotás egyrészt nem lenne más számára megköze
líthető - erre jó példák a különböző, végzetesen szürrealista irányok alko
Iásaí -, másrészt lehetetlen volna olyan általános szempontokat találni rajtuk,
melyek lehetövé teszik, hogy történeti, esztétikai vagy stíluskategóriákba sorol
juk őket. A problémát nem lehet megoldani a művek felszínes vizsgálatából:
vissza kell nyúlnunk eredetének legmélyebb gyökeréiig. A modern lélektan
tanusága szerint ugyanis e kettősség alapja az alkotó lélek kettősségében gyö
kerezik: a tudat és tudattalan egyéni rétegei mellett a tudattalan kollektív
rétegei is hatásosan működnek közre az alkotásban. Ez a réteg pedig feltevés
szerint mindenkiben nagyjából azonos tartalmú. Az ember legmélyebb, legter
mészetesebb és legösztönösebb mozdulásai erednek innen: anyai és szülői sze
retet, szerelem, félelem, halálvágy és irtózás a pusztulástól, stb., melyek min
den alkotásnak is alaprétegeit teszik. - De ugyanezt a kettősséget mutatja a
tartalom (alkotás-szimbolum) és forma (enriek érzéki megfogalmazása) is.
A szimbolum kollektív tartalmai ellenére még mindig egyénibb jellegű; a forma
viszont éppen, mert a megközelíthetőséget szolgálja, általánosabb. S ha az
alkotásfolyamat során alakul is a tartalomhoz, tehát magáraveszi annak egyedi
jegyeit is, még mindig megtartja - legalább részben - általánosabb jellegét.
S ez az egyetemesebb jelleg teszi lehetövé, hogy a műalkotások, bár magukon
hordozzák alkotójuk jegyét, nem lebegnek a világ fölött megközelíthetetlen
egyéniségük felhőiben, hanem beleilleszkednek a kozmoszba, a teljes életbe, és
annak alakitásával jelentős funkciót tölthetnek be.

Ehhez az egységes belső képhez a művész lelkében kapcsolódik még egy
mozzanat: az anyagmegérzés. A mű kifejezőereje szempontjából nem mindegy,
hogy a szimbolum milyen anyagon valósul meg: azért nem, mert a jó alkotás
lényeges tulajdonságai közé tartozik az anyagszerűség is. A rosszul megválasz-
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tott idegen anyag nem követi készségesen a művész látomását, nem tud tökéle
tesen a belső kép szerint alakulni, nem tudja követni annak mondanivalóját,
legfinomabb rezdüléseiben is, sőt idegenszerűségével és merevségével meg
hamisítja egész jellegét. Gondoljunk csak Beck O. Fülöp egyik síremléktervére:
az angyal felfelé sóhajtó testtartása, átszellemült arca a túlvilág boldogságának
megpillantását sejteti. De a szárnyak, melyeknek lendíteniök kellene az egész
alakot a magassságok felé, teljesen elrontják ezt a felfelé törekvést. A kőből"

nem lehetett varázslatos könnyedségű angyalpihéket faragni: a nehézkes kő

tömeg megbénítja a karcsú női alak szárnyalását s szinte hátrahúzza,
megbontja egész egyensúlyát. - Magától értődik, hogy a művész az anyag-o
választás fontos mozzanatát nem bízhatja a véletlenre; már az alkotás belső

képében, belső formájában előre látja azt is, milyen anyag kínálkozik szimbo
lumának tökéletes objektiválásához. Igy az anyag nem véletlen hordozója lesz
egy tőle idegen valóságnak, hanem szerosari összeforrva vele, résztvesz hatá
sainak kifejtésében. Hozzáidomul az alkotás-szimbolumhoz, pontosan követi és
kifejezi annak legfinomabb fordulatait is, hamisítatlanul sugározza és a be
fogadó számára felfoghatóan, szemléletesen közvetíti egyéni hangulatát és
lényeges mondanivalóját. Szemléletesen olyan értelemben is, hogy felismer
hetővé teszi a műélvező számára a mondanivaló lényegér - ezalatt nem a
filozófiai lényeget kell értenünk - s nem csalja meg azzal, hogy mellékes
szempontokat tüntet tel központi jelenségeknek. Ez a szemléletes lényegkifeje
zés ismét olyan kritérium, melyet minden igazi műalkotásban felfedezünk s így
joggal következtethetünk belőle szép-érték megvalósulására.

* * *
Ilyen rövid összefoglalás keretében nehéz az egyes fogalmakat úgy ki

fejteni, hogy tisztázatlan vagy homályos pontok ne maradjanak, félreértés i
lehetőségek ne keletkezhessenek. Ezt elkerülhetjük azáltal, hogy elméleti úton
nyert szempontjaink helyességét gyakorlatilag is kipróbáljuk, konkrét művek

elemzésében. E célra Juhász Gyulának két kis versét választottam ki: a Falusi
lakodalmat és a Tápai lagzit. Mindkettő azonos - legalább nagyjából azonos 
külső inditásra született s alapjában azonos mondanivalót tár fel. De rendkívül
érdekes nyomon követni, hogy az aktuális helyzet apróságai mennyire más
kép színezik mindkettőt, s a költő aktuális lelkiállapota -mílyen nyomokat
hagyott egyik és másik versen, a kifejezett lényegen és formán egyaránt.

Tételünk az volt, hogy minden mű lényegében egy szimbolum, vagy szim
bolum-komplexum, melynek legalább egyes mozzanatai az alkotó egyéniség
legrnélyéről törnek fel s azt fejezik ki. Tehát az analízisben is először ezt a
belső képet kell körülírnunk. Ebben a munkában nem támaszkodhatunk kizá
rólag magukra a versekre: ismernünk kell alkotójuk egyéniségét is, sőt az a
jó, ha minél többet tudunk a művek keletkezésének körülményeiről is. Mind
ezeket a mozzanatokat figyelembe véve, egészen röviden így fejthet jük fel e
verseket:

Mindkét vers alapjában és egészen nagyjából véve ugyanazt a szimbolu
mot vázolja fel: az elmúlás, halál, s ugyanakkor az élet utáni vágynak a feszült
sége, a két vágy egyszerre való kielégíthetetlensége miatti szenvedés és bol
dogtalanság adják az alapját. Az élet tele van szépséggel, hangulattal, gazdag
sággal, vonzó és kívánatos - s ugyanakkor visszariasztó, idegen és durva,
szegényes és fonák, s csak egy útja van: a pusztulás, mely édes és szép, mert
megszüntet minden szenvedést. Két alapvető emberi érzés: vágy az élet és
vágy a halál után, ez az alapja mindkét szímbolum-kcmplexumnek.

Most lássuk azt, hogyan -színezi egyik és másik esetben ezt az alaphan
gulatot az aktuális helyzet. A Falusi lakodalom költője inkább az élet szép
ségeit, az élet kívánatos oldalát vette észre: lágy hangulatokat, bájos képeket,
egy-egy rezzenest. melyek feledtetik azt, ami esetleg mögötte nem szép. S nem
csak látja, hanem hiszi és óhajtja az élet szépségeit és fájdalmasra fordul a
hangja, mikor az elmúlást is meglátja a háta mögött.

475



Természetesen öltözik ez a tartalom egy olyan kép formájába, mely vala
miképen az életkezdés, az életforrás, élettovábbadás hangulatával teljes: egy
lakodalmi kép, lakodalmi hangulat formájába. S természetes az is, hogy ennek
a puhán, ellágyulón szenvedő hangulatnak a kifejezésére azt használja fel, ami
a képben is puha, lírai, dúsan s mégis lágyan szinezett. Nézzük csak az első

sorok pasztellszíneit: "Nyárfák üstjén hold ezüstje reszket, Piros borok a fehér
asztalon ...", majd aszínhatásokat hasonló ringatósan lágy hanghatásokkal egé
szíti ki: "A hegedűknek a tücskök felelnek ... " Majd frissebb képekben érez
teti a lakodalom népies báját, vonzó, meleg hangulatát: "A mókás vőfély ver
set mond a nászról, violát, rózsát, mindent összeszed ... " De mindezek a képek,
hangulatok minden színességük és melegségük ellenére is csak úgy árasztják
a szomorúságot: a szomorú tudást, hogy mindez mulandó. S a vers második
felében ez a hangulat kiemelkedik a szépség takarója alól. Csak egy-két kép
szerepel itt is, de mindegyik a' mulandóság képe: "A szútól halkan megroppan
a bútor" - halált jelzőnek érzi a magyar ember; és a befejező sorok: "Uveg
alatt gunnyaszt, mint néma bú, Egy fonnyadt menyasszonyi koszorú".

Érdekes megállapításokat lehet tenni, ha azt vizsgáljuk, hogyan valósult
meg ez a belső kép (szimbolum-forma-egység) a nyelvi anyagon. Itt van mind
járt a versforma kérdése: milyen jól beleillik ez: a finom, csiszolt képekben, el
omló hangulatokban megmutatkozó mondanivaló a szonett kissé mesterkélt,
szigorúan kötött, gondosan csiszolt formájába! A hangulat természetes és ön
kénytelen átváltása ll. fájdalom felé remekül egybevág a szonett megkivánta
fordulattal: kedvesen elmélázó hangulattal indul s az utolsó két sor egymásra
ütő rímeivel nem egyéb egy fájdalmas, halk sóhajtásnáI.

De ugyanez a helyzet a rímekkel is: a sorvégek lágyan, sejtelmesen csen
dülnek össze, inkább asszonáncokban, mint igazi rímekben. Épp olyan elmosó
dottak, mint a vers egész hangulata. S a két utolsó sor összerezdülő hosszú
ú hangja még inkább aláhúzza e sorok sóhajszerű jellegét.

Egészen más eredménye lesz a Tápai lagziban a pillanatnak, mikor a
költőt szívenüti az élet szépsége. Meglátja most is, hogy szép az élet, de nem
akarja már hinni: sok volt a csalódás, sok a seb, amit olyankor kapott, amikor
túlságosan könnyen hitt a csábító és' kívánatos külsőségeknek. A halál vágya,
itt gazdagodik az életből való kiábrándultság tompa, sőt torz szineivel. Már
nemcsak az élet, a szépség mulandóságát siratja, hanem csalódásaiba bele
fáradva szinte letagadja, hogy amit lát, az valóban szép. Keserű mosollyal
mutatja meg, mi van a kívánatos külső mögötf: céltalan robot, aminek csak a
halál vet véget. Nincs igazi szépség, nincs az életnek igazán meleg és meg
hitt, édes pillanata, mert mindent megkeserít a mult vagy jövő szenvedései
nek tudata.

Formai mozzanataiban is ez a kettősség uralkodik: észreveszi a szépsé
get s mégis letagadja, illetve leleplezi. Erre szolgál maga az egész lakodalmi
kép: az élet egyik szép, ünnepélyesen emlékezetes mozzanata. De most nem
mélázik el a szépségein, hanem kesernyés mosollyal lebbenti fel ll. fátylat a
vélt szépségekrőI. Talán ez a legjellemzőbb sora: "A bort megisszák, az asz
szorryt megverik ... " A Falusi lakodalomban a piros bor élénk színfoltot vet
a képre: itt - bár észreveszi, a szépség szerelmesének észre kell vennie 
már nem gyönyörködik benne, hisz nem érdemes, úgyis elpusztul. Hiába szép, ki
vánatos most a menyasszony: asszony lett s az asszonyt megverik. És minden
mögött meglátja a kiábrándító valóságot, minden pohár fenekén megízleli az
utolsó keserű cseppet. S itt az utolsó sor: "És a határban a Halál kaszál ... " nem
lemondó elsiratása az életnek, hanem vigasztalás: számomra ugyan nem adhat
az élet már 'semmi szépet, de legalább nem tart örökké, egyszer vége lesz.

Merész fogásokkal, nyers, illúzióromboló képekkel és hanghatásokkal .üti
meg rögtön az első sorokban a vers pesszimista hangulatát. A derűs mulatság
hangjai helyett csupa kiábrándító hangot hallunk. Egészen durva hatású alli
terációval kezd: "Brummog a bőgő ... " s ezt még háromszor megismétli. Ebbe
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kondul bele tompa kondulással az első két sor összecsendülő ríme: hang 
repedt harang. S az élettől félő ember ijedt kutyák vonítását, pusztulást hirdető

varjak károgását hallja.
Ez a végsőkig csupaszító látás nem enged versformában sem gazdag vál

tozatosságot, mutatós csiszoltságot. Egyszerű jambikus sorok, páros rímekkel.
négysoros strófákban. Nincs semmi felesleges dísz, semmí hiábavaló ékítmény:
egyszerű és tárgyilagos a versforma is. Épp így a rímekben sem találjuk a
Falusi lakodalom puhán összecsendülő asszonáncait: élesen csap rá a rím a
párjára, azonnal, felesleges ellágyulások nélkül. És az utolsó sort a két be
fejező szó úgy vágja el, mint egy kaszasuhintáse "Halál kaszál ... " Szinte a
hangutánzás élességével idézi fel az olvasóban a halál kaszájának suhogását.

Nem vizsgáltuk meg külön a versek elemzésénél a tartalom (szimbolum)
és a forma organikus egységét. Nincs is rá szükség: az a tény, hogy a
formákban megláttuk a tartalmat, hogy a forma közvetíteni tudta számunkra
a költő élményét, azt mutatja, hogy tökéletesen egyesült tartalmával és szem
léletesen tudta számunkra közvetíteni. - Hasonlóképen nem igényel külön
figyelmet az sem, hogy milyen döntő szerepe volt a versekben az érzelmek
nek. Erre eléggé utal az, hogy az analízis során minden tartalmi mozzanatot
lényegében érzelemnek, érzésnek, hangulatnak találtunk.

* * *
Ha most elméleti meggondolásaink és gyakorlati vizsgálataink eredmé

nyét össze akarnók foglalni, körülbelül így fejezhetnénk ki rövid fogalmazás
ban minden lényeges mozzanatot: egy szellemi tartalom és egy szemléletes
forma önmagán túlmutató, egy magasabb szemponttól meghatározott organikus
egysége, mely lényegesen érzelmi eredetü és színezetű - szükségképen és
mindenki számára értékhordozó, szép, tehát esztétikai élmény forrása lehet.

Egy mozzanatról nem emlékeztünk még meg: mit jelent az, hogy egy
tárgy szépségét valamilyen magasabb szempont határozza meg? Az ember az
alkotásokat nemcsak önmagukban szemleli. hanem beleállítva a művek hier
archiájába. Nemcsak szernlél, hanem összehasonlít és az összehasonlítás ered
ményét értékítéletekben fejezi ki. Ezek között pedig vannak ilyenek ís: ez
a mű szép, jó - emez pedig nem-szép, rossz. Az alkotásoknak csak egymás
sal való összetevése nem nyujt elegendő alapot ennek az ítéletnek a kirnon
dására. Ehhez szükség van valamilyen állandó, változatlan és változtathatat
lan mértékre, me ly határozottan meghúzza a vonalat, amí a szépet és nem
szepet elválasztja egymástól. Olyan mértékre van szükség, mely az ember
viszonylagosságával szemben mindig és mindenütt ugyanaz, egyformán érvé
nyes és érvényesülésében nem korlátozható: abszolút. Ez az abszolút érték
rend, mely az alkotótevékenység számára cél, ami után igazodik; a kész mű

számára pedig mérték, mellyel mindenkor egybevethető, tehát örökké értékel
hető lesz s ezáltal a szellem számára örök jelentőséget nyer.

Az élet szépséqe.

De nemcsak a műalkotásban van benne az élet teljessége, hanem szép
maga az élet is és az élet hordozója, a természet. Ezt a tételt azonban csak
akkor mondhatjuk ki nyugodtan, ha a fentebb megállapított krítériumokat benne
is megtaláljuk. Valószínűlegnem tökéletesen azonos formában, de legfőbb voná
saiban azért ugyanúgy, mint az emberi alkotásokban.

A keresztény teológia és filozófia álláspontján meg is találjuk ezeket a
kritériumokat a természetben is. Ennek lehetőségét megalapozza az a tény,
hogy mindkettőnek: természetnek és műalkotásnak hasonló az eredete. A mű

a művész lelkének kiáradó érzelmeiben születik meg, a világot Isten terem
tette túláradó szeretetében. S ha a teremtett szellem, az ember tud értéke
ket, s köztük szep-értékeket is felismerni és valósítani, mennyivel inkább a
legfőbb művész, mindennek alkotója, az abszolút Szellem! Hiszen Benne mín-
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den érték a lehető legtökéletesebb mértékben megvalósult s ezért joggal keres
hetjük alkotásaiban ezeknek az értékeknek - s köztük szép-értékeknek ils 
a kifejeződését és objektiválódását.

Nem hiányzik a természetben egy magasabbra utaló szellemi tartalom
nak és szemléletes, érzéki formáknak a kapcsolata. Ezt mutatja az a tény, hogy
a természetben fel lehet ismerni, a teremtményekből ki lehet olvasni Isten
teremtő gondolatait, eszméit, végtelen szeretetét a teremtmény iránt. Annyira,
hogy a teológia ezen az alapon lehetségesnek tartja Isten merőben természe
tes megismerését, amiről Szent Pál tanítása olyan mély ~ondolatokatnyujt. Igaz,
hegyez a szellemi tartalom a természetben jobban visszahúzódik az érzéki
formák mögé, nem olyan feltűnő, nem olyan közvetlenül megragadható, mint
a műalkotások nagyrészében; s igy az érzéki külső látszólag egyedura
lomra jut. De még ebben a rejtettségében is fel lehet ismerni, hogy a külső

formák mögött egy magasabb szellemi valóság rejtőzik.

Ezzel meg van alapozva az a tény, hogy a természet önmagában, objek
tive szimbolum: szimboluma a végtelen, számunkra teljességében soha meg
nem ismerhető és soha ki hem fejezhető Istennek. De lehet szimbolum szubjek
tive is: a szernlélő egy természeti jelenséggel szembenállva nem feltétlenül
Istent sejti' meg benne - éppen rejtettsége miatt -, hanem saját pillanatnyi
lelkiállapota kifejezésének érzi. Nem tudja ezt logikailag megmagyarázni: csak
annyit érez, hogy érzelmileg tökéletesen egy azzal a tájjal, természeti képpel,
amit szemlél, hogy az viszonylag tökéletesen kifejezi pillanatnyi hangulatát és
belső állapotát. Ezzel a természet, ha objektív szírnbolurn-volta rejtve is maradt,
szubjektive szimbolummá s ezáltal esztétikai befogadásra alkalmassá válik.
Persze az, hogy valaki saját hangulatának kifejezését így megtalálja a termé
szetben, feltételezi azt, hogy az a hangulat valamiképen, legalább csirájában
meg is van benne. Ezt mutatja az is, hogy bizonyos természeti jelenségek nagy
jából hasonló érzelmeket váltanak ki minden szemlélőből: az Alpok általában
rideg, magasztos, fenséges, ijesztő és barátságtalan jellegűek mindenki szá
mára. Az Északi-tenger partvidékének mocsaras síkságaít általában nyomasz
tónak érezzük mi is, nemcsak e vidék nagy írója, Storm. S egy dús kert barát
ságos, derűs zuga nagyjából mindenkiből a meghittség érzését váltja ki.

Ezen a módon a befogadó számára - akár szubjektive, akár objektíve
- szellemi tartalommal terhes a természet is, melyet egy érzéki valóság hor
doz, vagy legalábbis, amelyet az ember ehhez az érzéki valósághoz hozzákap
csol. S hogy mennyire érzelmes jellegű ez a természetszemlélet, azt mutatja
az a tény, hogy az ember nem igen érzi a természetet valamilyen logikai igaz
ság, vagy egyéb érték kifejezésének, hanem általában egy hangulatot, lelki
állapotot érez megtestesítve benne, amint ezt fentebb példáink is mutatják.

Az viszont kétségtelen, hogy mindezek a kritériumok nem annyira tisztán
esztétikai jellegűek, mint a műalkotásokban. A természet mindenekelőtt élet
s az élet ezer szálával beszövi, megváltoztatja, elfedi esztétikai jellegét. Ez
azonban nem hatalmaz fel arra, hogy mindenestől megtagadjuk esztétikailag
is szép voltát. Szép a természet, esztétikai élmény tárgya is lehet, de célja
nem elsődlegesen ez, hanem az élet hordozása.

* * *
Mindezeken a valóságokon a szépség csak töredékesen, tökéletlenül és

hiányosan valósulhatott meg. Teljes valósulás e földön nem is lehetséges:
hiányzik hozzá az ideális, minden hiányosságtól mentes művész, de hiányzik
az anyag is, mely minden gátlás és akadály nélkül követhetné az abszolút
művész szándékait. De ha ilyen alkotás nem is létezhet, a szépségnek mégis
van tökéletesen megvalósult formája is, Istenben. - Benne minden érték, tehát
a szépség is tökéletes és felülmúlhatatlan mértékben valósul meg - tanítja
éi teológia. Hogy hogyan - ezt már nem az esztétika, hanem a teológia dolga
kikutatni, amennyire ez véges emberi értelmünk számára lehetséges.
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A művészet mint a gyakorlati élet eszköze.

Az élet-idegen, öncélú művészet útja halálosvégű lett: de nem járt job
ban az a művészet sem, melyet más, abszolúttá emelt értékek szolgálatára fog
tak be. Igy nem szakadt el ugyan az élettől, de éppen esztétikai jellege, a szép
ség valósítása vált másodrendű kérdéssé. A fontos csak az volt, hogy azt a
szerepet, amit valamilyen tőle .idegen eszmény szolgálatában neki szántak, a
lehető legjobban töltse be: autonóm értéket eszköz-értékké alacsonyították.

Az esztétika történetében már a kezdetben fölbukkan ez az irányzat. Platon
követelései a művészettel, elsősorban persze a költészettel szemben merőben

idegenek annak lényegétől: pedagógiai és etikai célok megvalósítására állítja
be. S a fejlődés során később is sokszor felbukkannak ilyen tendenciák. Mikor
az Egyház hosszú időn keresztül vallásos eszmehirdetés, etikai példakép-állítást
kiván a művészettöl; mikor Home az erkölcsi mélység-érzelmekben találja meg
() művészet igazi talaját; mikor Hegel csak átmeneti állomásnak tekinti a szel
lem öntudatosodása útján; mikor Lukács György az írókat a szerint értékeli,
hogy művükkel, sőt műveiken kívüli magatartásukkal hogyan szolgálták a
progressziót, hogy életművűk objektive milyen nagy haladó tartalmat reprezen
tál; mikor kűlönbőző, egymással ellentétes világnézetű irányok is találkoznak
abban, hogy a művészetet csak mint eszmehirdető tevékenységet, mint egy
etikai, vagy szociális cél elérésére utat mutató valóságot fogadják el, s meg
tagadják sajátos funkcióit s autonóm céljait: lényegében mind szolgálatra fog
ják a művészetet egy tőle idegen cél érdekében.

Nem jelenti ez azt, hogy a műalkotás nem hordozhat eszmét, nem sugall
hat valamilyen etikai, vagy szociális magatartást: mivel benne a teljes em
berség fejeződik ki"ezeknek is lehet benne helyük. Csakhogy az eszme
hirdetés igazi művészi alkotásban nem lehet elsődleges cél: az mindig a szép
ség-valós'ítás. S a második helyeken sem maradhatnak meg az idegen célok
mereven, esztétikától idegen jellegükben, hanem valamilyen esztétikai módon,
tehát az önmagán túlutaló, érzelmes kifejezés formájában kell megjelenniök a
műben, Lényegében tehát az a feltétel, hogy idegenszerűségükkel,odanemvaló
ságukkal ne bontsák meg az organikus egységet - ne lógjon ki a tanulság
lólába - hanem illeszkedjenek bele a mű eszmei, hangulati, kifejezési és szím
bólikus egységébe.

Ha a mű organikus egysége nem bomlik meg az idegen elemek kényszerű

hordozásától. hanem megmarad alapvető esztétikai tendenciája, azzal magától
adódik az is, hogy a vers nem lesz merőben ritmikus politikai szónoklat, a re
gényből nem válik erkölcsi példatár, egy szobor nem lesz szociális propaganda,
hanem valódi műalkotás, mely a maga sajátos értékeít valósítja, s nem idegen
értékek dobraverésével próbál magának súlyt és helyet biztosítani az élet és
művészet egészében. Igy lehet remekmű a legmélyebb vallási érzelmeket és
értékeket hordozó középkori himnusz, gótikus székesegyház, lehetnek remek
művek, Meunier munkásszobrai, vagy József Attila szociálís ihletésű versei,
Rousseau, Voltaire, Pascal vagy Nietzsche filozófiai munkái.

A művészet sajátos funkciói az élet egészében.

A szépség, melyet a műalkotás valósít, érték. Az értékfilozófiák taní
tása szerint viszont értéket felismerni és cselekedeteivel valósítani, tehát
esztétikai értéket objektiválni, alkotni is csak a szellem képes: tehát e
világon csak az ember. Ahogy Szent Tamás mondja: "Csak az ember gyönyör
ködik önmagáért érzéki dolgok szépségében". (L Qu. 91. art. 3. ad. 3.) Már ezzel
is fontos tényezővé válik a művészet: elválasztja az embert a természettől és
annak világától, föléje emeli és emberiségének rangját hangsúlyozza saját
magával szemben is. De mélyebbre is szállhatunk még ezen az úton: az ember
mivoltának alapjaihoz tartozik az is, hogy az ember személyiség. Mint szel-
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lemi egyed viszont csak akkor és azáltal nyer önálló személyiséget, hogy
szembekerülve az értékek világával, közvetlen kapcsolatra lép vele, hozzá han
golódik létében és tevékenységében. S azáltal, hogy nemcsak önmagát hangolja
át az értékekre, hanem a létezés rendjét is értékhordozóvá tudja tenni érték
valósító cselekedeteivel, az ember kultúra-teremtő személyiséggé válik.

De a művészet és a szépség mivolta nemcsak itt érintkezik az emberi szel
lem gyökereiveL Utalunk arra, hogy az alkotásszimbolum az összes lelki tevé
kenységek munkájának eredménye s ebben az alakításban milyen döntő jelen
tőségű a tudattalan szerepe. A műnek éppen a legmélyebb, legalapvetőbb, leg
emberibb mozzanatai fakadnak innen. E forrásból az emberi létnek olyan mély
ségei, hozzáférhetetlen kincsei bukkannak felszínre, amiket más úton megköze
líteni és feltárni nem is lehetne. Ezt hangsúlyozza Jung következő soraiban:
"Az ősképnek a formába öntése bizonyos mértékben nem egyéb, mint lefor
dítása a ma nyelvére, miáltal mindenkinek hozzáférhetővé válik az út az élet
legmélyebb forrásaihoz, melyek egyébként el lennének torlaszolva előtte".

(Jung: Seelenprobleme der Gegenwart, 71. L)
Az élet mélységeinek felbukkanása a tudatban azonban nemcsak öncélú

gazdagodás, hanem fontos szerepe van az ember életében: a túltengő tudat
integrálása. Tudniillik egy ember élete folyamán a lelke mélyén lakozó funkció
'lehetőségek közül, melyek sokszor ellentétesek egymással, csak némelyek tud
nak szabadon kifejlődni. Éppen ezért sokszor egyoldalúan, a többiek rovására,
a többieket elnyomva terebélyesednek e1. Az elnyomottak csak csökevényes,
infantilis, esetleg neurótikus formában tudnak csak a tudatba felnyomulni. Ha
viszont az ember a túlfejlődött funkciók védelmében visszaszorítja őket, ez az
erőszakos beleavatkozás felszívja a lélek energiáít és megbontja annak har
móniáját. Ennek elkerülésére csak egy lehetőség van: az integrálás, a lelki
erők arányos egybehangolása.

Mivel a műalkotásban a tudattalan rétegei felbukkannak a tudat küszö
bén és betörnek a tudatba, feltörhetnek az elfojtottságból a leszorított lelki
erők is. Sokszor éppen olyanok, melyeket más utakon nem lehetett volna tuda
tosítani. Ezáltal megszűnik az erőszakos leszorítás által okozott belső feszült
ség s megvan a lehetősége a lelki harmónia helyreállításának. Ez a lélektani
magyarázata annak a jelenségnek, mikor valaki azáltal nyeri vissza a lelki
egyensúlyát, hogy a zavaró mozzanatot "kiírja" magábó1. - Hasonló a hely
zet a befogadónál is: benne egy más valaki élménye nyomán tudatosodik egy
eddig ismeretlen lelki tény, s így nyílik meg az egyensúlyozó tevékenységek
előtt az út. De nemcsak egyes embereknél, egyes befogadóknál: megvan ez a
szerepe a műalkotásoknak a közösségek életében is. A művész élménye döntő

jelentőségű tényekre vagy hiányokra ébresztheti rá saját, vagy egy későbbi

kor kisebb vagy nagyobb közösségét.
De a lélektan és filozófia még mást és többet is tud mondani a művé

szet jelentőségérő1. Minden alkotás valami olyasmít állít elénk - éppen mert
egyedi és egyéni jelenség -, arnilyen még nem volt a világon, ami számunkra
új és eredeti. S ez az újat-adó volta fontos a befogadó számára. Az ember
ugyanis nem végtelen, s nem is lehet az természeténél fogva, de törekszik
a végtelen felé: lehetőségeiben, potenciálisan végtelen. S ez a végtelen felé
húzó vágy ösztönzi, hogy minél több értéket fogadjon magába, mínél több érték
kel gazdagítsa, tágítsa s így a végtelen felé fejlessze önmagát. Az értékbefoga
dásnak pedig talán legfontosabb módja az esztétikai élmény, a szépérték be
fogadása. Már csak azért is, mert a szépség egész életében körülveszi az embert.
szinte elönti és magába fojtja, kényszeríti a meglátására, a befogadására, a gaz
dagodásra. Egyszerübb formáiban nem kíván nagy erőfeszítéseket,mint az etikai
vagy logikai értékek elsajátítása, hanem szinte gyermeki egyszerűséggel és a
legnagyobb természetességgel surran be a lélekbe és gazdagítja kincseivel.
S ezáltal a lélek emelkedik, közeledik - ha el nem is érheti soha - a sóvár
gott végtelen felé.
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Ez a gazdagodás nemcsak értékek befogadása, értékbeli gyarapodás, hanem
jelentős tartalmi gazdagodás is. Az esztétikai élmény megismerést is közvetít.
I'ermészetesen nem az értelmi megismerés formájában, hanem valami érzelmi
egybehangoltsággal ismeri meg a lélek az alkotás, a szép világ lényegét. Intuitív
jellegű ez a megismerés, azaz érzelmi szimpátián alapszik és minden logikai
gondolatmenet kikapcsolásával, egy pillanat alatt megy végbe. S ez a megis
merés többet nyujt az embernek, mint a logika, a fogalmak absztrakt isme
rete. A racionális ismerés azt igyekszik megragadni a dolgokban, ami közös
bennük, ami rájuk nem mint egyedre, hanem mint típusra, csoportra, családra,
fajtára jellemző. Ezzel természetesen együttjár, hogy ez az ismeret nem lesz
szines, életteljes, hanem mindig kissé sematíkus: a világnak a vázát, bordáza
tát adja, melyben már el lehet igazodni, de amelyről még hiányzik az élő hús.
S ezt adja meg az esztétikai megismerés a maga élő érzelmességével. Itt nem
típusokat, fajokat ismerünk meg: az élmény, az intuíció tárgya mindig az egyed,
ahogy Prohászka írja: "Az intuíció nem fogalom, nem absztrakt kép, hanem
az egyedi, konkrét léttel való kapcsolódás". (Észrevevés és intuíció. O. M.
XIV. 266. t) Itt a szimpátiával valósággal belevisszük magunkat a tárgyba,
azonosulunk benne azzal. ami egyetlen, s ezért a logikus' kifejezés számára
megközelíthetetlen. S éppen ennek az egyediségnek a megragadása teszi tel
jessé a világról való ismereteinket és tölti meg életszerűséggel és a természet
gazdagságával.

Hogy az emberi lét mennyit nyer az esztétikai élményben, mennyi érték
kel gyarapszik, azt művészek és esztéták egyformán meglátták. Csak példa
képen idézem Rodin szavait: A művész t t ••• az egész emberiség lelkét gazda
gítja. Mert a szellem színeivel bevonván az anyagi világot, fellelkesített kor
társait az érzelem ezernyi árnyalatával ajándékozza meg. Lelküknek addig isme
retlen gazdagságát tárja fel előttük. Új érveket ad nekik arra, hogy szeressek
az életet, új. belülvaló fényjeleket arra, hogy mint éljenek". (Beszélgetések a
müvészetről, 85. l.) Ugyanilyen határozottan hangsúlyozza ezt a tényt az elmé
leti meggondolás is, de egyúttal megalapozza szükségszerüségét: a művészet

az életnek lényeges és állandó része, nem fényűzés, hanem szükséges tényező.

Ez adja az életnek érzelmi megszentelését, átszellemült és értékekkel-teljes
lelkiségét. Ahol ez a művészi tényező nem marad egyensúlyban a gyakorlati
és elméleti (etikai és tudományos) tényezőkkel, ott az élet fogyatékossá válik,
eldurvul, elsekélyesedik, kedélytelen és száraz lesz és magasabbrendű érzelmi
valóság hiján alacsony kívánságok, vágyak és örömök körébe süllyed le.

Láttuk tehát, hogy a szépség, s ennek valósulása, a művészet csak akkor
jelent számunkra valamit, ha nem tépjük ki gyökereit a teljes élet talajából
s nem akarjuk önmagában nézni: úgy halvány és erőtlen. De elveszti sajátos
jellegét akkor is, ha önállóságától megfosztva más értékek szolgálatára ren
deljük. Igazi élő és életet sugárzó valóság akkor lesz, ha erőteljes érzelmi len
dületben: szeretetben fogadjuk magunkba az élet egészében, teljes, dús, érzéki
szövevényében. Igy tudja számunkra kifejteni azokat a funkciókat, melyek létét
indokolják s melyeket egész teljességükben ragadott meg a költészetre vonat
kozóan Patrice de la Tour de Pín, e modern francia költő: "A költészet célja:
visszaadni az embernek a lelkesedést, mely nem szubjektív, hanem objektív,
magából a létből, a létezés lendületéből, mozgásából, az önnön szépségén, gaz
dagságán felgyúlt exisztencia hevéből származik. Elfogadja az emberi sorsot
és természetet; határtalanságát éppen határai közt találja meg, abban a képes
ségében, hogy átélheti mindazt, ami nem Ő, a szeretet révén megragadhatja
és az ismeret révén bírtokolhatja a létet, a valóságot, mégpedig lényegileg és
nem szimbolikusan. Ismeret, megismerés mind friss; nem kultúranyag, nem
beidegzettség, hanem elemi szemlélet, a teljes valóság teljes megragadása.
S ebben a birtoklásban, ebben az ismeretben teljesül be a líra hivatása, a köl
tészet értelme: megadni az embernek a teljes életét; a líra ezért él: pour la
vie totale de l'homme. Ezért s ezen át Istenért". (Rónay: Két nemzedék. Magya
rak, 1946. 723. l.)
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