
Hűség önmagunkhoz, hűség a valósághoz
A szemléletmód mai útvesztőiből, a magatartás zsákutcájából keresünk kivezető utat. Éveink
forgása lenyűgöz bennünket, a tények áradása elsodor önmagunktól, gyökereinktől, egyéni és
közös múltunktól. Percnyi töredékekből tengődünk, egyre távolabb a teljesség igényétől. világ
szemléletünk alapjaitól és egységétől - a múlt igaz látásától és értékeitől, amelyek jelenléte nélkül
elhal és kiüresedik a jelen, melyet teljes értékűen kell átélnünk -, a jővőnk érdekében is.

Magatartásunk belső törvényeinek természetére vet fényt Sőtér István: "Az egyszerűség a leg
időtállóbb, az őszinteség bája sohase veszit hatásából. az éÍetből megtakarított tanulságok min
den korra érvényesek - s a halk hang igen messzire elhallatszik" (Gyűrűk, 22. p.). A másokkal s a
szemlélt - történeti és irodalmi - tárgyakkal való azonosulás képessége és annak bizonysága szól
hozzánk, hogy hidakat kell teremtenűnk ember és ember, múlt és jelen szintéziséhez. A történe
lem és irodalom tényei és alkotásai ~~ és a saját, egyéni életünk is - csak élő voltukban lehetnek
szemléletünk tárgyai, s magatartásunk táptalaja. "Valójában nem engedhető meg, hogy túl nagy
különbséget tegyünk az élő, illetve a múltbeli irodalom érzékelése között" (Gyűrűk, 6. p.).

Magatartásunk kritikai elemének értékeléséhez számtalan eszközt kell igénybe vennünk. "Az
irodalom egyik legfőbb feladata, hogy kritikai szemléletre neveljen bennünket." Az irodalom tü
kör-csoda: "Az ember csak egy életet élhet át. - de életünket, tudatunkat az irodalom megtöbb
szörözi" - írja a Tisztuló tükrök című kötetében Sőtér István (7. p.).

Az ember életének és művének térbeli és időbeli kitágitására tett kísérletet Madách is Az ember
tragédiájá-ban. "Madách a természet és a történelem jelenségeinek drámai, tragikus »példatárá
val« az akarati szabadság elvét, a küzdés, a haladásért vívott harc törvényét kívánja költőileg, ér
zelmileg - mondhatni: lirailag - hirdetni, alátámasztani." Sőtér István Nemzet és haladás című
kötetének Madách-tanulmánya az irodalom felől vezet el bennünket a történelemben látás és élés
magatartáseleméhez. Ugyanezt teszi történelemről írva Nemeskürty István is, jelentős gondola
tokat sugallva: "A marxista történettudomány helyes álláspontja tehát - ismég Banfival valljuk
ezt (Antonio Banfi: A történelmi materializmus jelentősége) -, hogy a história ismerete »etikai
irányt is ad cselekvésünknek«, és voltaképpen arra, az egykor csak vallástanórákon feltett. kér
désre ad választ: »Mi dolgunk e világon?«" (Önfía vágta sebét, 7. o.).

A jelenbe átnyúló múlt. Ennek a mondatnak etikai tartaImát az idézetteken túl további tanú
ságtételek is megerősítik. A történelemben kutatva a ma életének gyökereit, szerteágazó csodáit
fedezzük fel. A történelem kutatójának élménye sohasem az avultságé, hanem a ma is érvényes
igazságé, a mához vezető úté, a "modernségé". Rónay György Kutatás közben című könyvének
Kassak-tanulmányát olvasva írja Sőth István: " ... a középkori gesta éppoly modern olvasmány
Rónaynak, mint az Egy ember élete" (Gyűrűk, 622. p.).

Az igazi irodalom ugyanis, a maga eszmei, történeti, esztétikai tartalmában, mindig élő és mai,
az igazi történelem mindig önmagunkhoz vezet el. A múltat a mában, a mát a múltban kell lát-:
nunk és élnünk. A Tisztuló tükrök egyik fejezetének címe is ezt a szemléletet sugallja: "A múlt,
mely átnyúlik a jelenbe" . A múlt, amely lehet egy-, kétszáz, egy-, vagy többszázezer év. Az embe
ri értelem "jogfolytonossága" a "történelemelőttibő)"' üde jelenségként árad át jelenünkbe.
S hozzátehetjük, hogy az irodalomtörténet és a történettudomány is témáknak és életműveknek
a közvetlen horizonton túlmenő egymásba fűzése, amelyek az időt egy pontba sűrítik össze: az
adott pillanatba, a jelen társadalom és az egyén életébe.

Azonosulás. Embernek, művének és múltjának fölidézése és megjelenitése csak akkor érvé
nyes, ha az beleélés és azonosulás is egyúttal. .Megteremtés a művészetben és fölismerés-fölfogás
a kritikában : egy és ugyanaz",- szögezi le a Gyűrűk-ben Sőtér István (7. p.). Chesterton azt vall-

o ja, hogy kritikát csak arról lehet alkotni, akit vagy amit szeret az ember. A szeretet pedig: azono-
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sulás. Amikor tehát magatartásunkat az azonosulni tudás elemében - a szeretetben - is tovább
fejlesztjük, megnyitjuk az egészséges és gazdagító vérkeringést múlt és jelen értékei között. "En
gem, történelemről írván, az érdekel: a múlt, amikor még számtalan lehetőségetnyitva tartó, ele
ven jelen volt" - írja Nemeskürty István (Önjia vágta sebét, 13. p.).

"Az irodalmat azért érdemes megértenünk, hogy az embert megérthessük. Az embert pedig
csak a kor, - s a kort is csak az ember figyelembevételével érthetjük meg. Az irodalomtudomány
nak a korok megértése; megfejtése a legfontosabb feladata, de ezt is csak úgy teljesítheti, ha meg
érti és megfejti az ábrázolásnak és a kritikának azt a módszerét, mellyel az 'alkotó, vagy a gon
dolkodó ember a maga korát, a kor valóságát felfogja" (Sőtér I.: Ember és műve, 8. p.).

A tudomány tanúságtétele. Az igazság útja a tudás, a tapasztalás, a valósággal való azonosulás
és hűség útja. "A történettudomány egyik alapvető feladata, hogy a közvéleményt a múlt tényei
ről tájékoztassa. E tényekből építheti fel az egyes ember és a közvélemény az események láncola
tát ismertető tudós segítségével a maga történeti tudatát" (Önjia vágta sebét, 3. p.). A múlt életet
jelent, megítélése és a valóságnak megfelelőértékelése óriási felelősség. Erre a felelősségre figyel
meztet Sőtér István: " ... A kritikus is kontár marad, ha nem őriz magában valamit az irodalom
történészből, sőt, a teoretikusból" (Gyűrűk, 5. p.). Az értékek fölismerésének és közkinccsé téte
Iének alapja a becsületesen, elméletileg folyamatosan alátámasztott és megvizsgált tudás, amely
számol azzal a ténnyel, hogy az út nemcsak a múlt felé vezet, mintegy a jelen "magaslatából", há
nem onnan is felénk! ,,A hagyományos formák néha épp azért élednek fel, mert az újak értéke
kétségessé válik" (Gyűrűk, 83. p.).

A megőrzés hivatása. "Lélek elleni bűn bármely szellemi érték megsemrnisitése, homályba, fe
ledésbe borítása. Jóvá ezt csak az értők tehetik, ha a gyanútlan, és nem is eleve rossz szándékú
nem értők szemét felnyitják. Az avatottak néma cinkossága pedig súlyosabb vétek az avatatla
nok gyanútlanságánál (Gyűrűk, 8. p.). Múltunkkal, annak értékeivel el kell számolnunk. Bűnein

ket megbocsátják, de "az értők néma cinkossága" "lélek elleni bűn", mert élet - s nem akármi
lyen élet - és halál- nem akármilyen halál - kérdése minden értékkel való sáfárkodás a világon!

Az értékek szűkebb területére irányítva mondandónkat : "A költészet mezején élet és halál
nem felváltja egymást, hanem szüntelen és együttesen jelen van, kéz a kézben, egymásból kibon
takozva és egymásba fulladva" (Gyűrűk, 13. p.). A jelen a múltaktól kapja a lángot, s a múlt csak
a jelen felelősségének és értékigényének kihűlésével és felbomlásávallesz holttá. Ha az idő úrrá
lesz az örökkévalóságon, az "emberi jelenség" megszűnik a földön ...

S ha megkérdezzük a nemzete múltjában vizsgálódó történészt, mit felel? "Jaj annak a nem
zetnek, amelynek a hálára emlékezete nincs" - idézi az 1849-es debreceni országgyűlés szónokát
Nemeskürty István (Kik érted haltak. szent világszabadság. 7. p.). A nemzethalál romantikus ide
ája egy távoli vészharangot kongatott meg, míg a "nyelvében él a nemzet" Széchenyi hirdette esz
méje ma is élő figyelmeztetés: a nyelv iránti felelősség - hűség, vagy árulás kérdése. Nemeskürty
szerint a nyelvi rendszer határozza meg szemléletmódunkat és világképünket, s így magatartá
sunkat és tudásunk, tudásra törekvésünk etikai, tárgyi alapjait is. A nyelv a "forró drót" önma
gunkon belül, emberi történelmünkön belü1- s önkifejtésünk, társadalmi fejlödésünk folyamatá
ban is.

Valosághűség, "Nem az a fontos, hogy múltunkról csupa jót álmodjunk, hanem az, hogyegy
általán írjunk, beszéljünk róla, akármilyen jó, vagy rossz volt is az: Ekkor és ezáltal lesz ez a múlt
tartósan a miénk. Ha pedig a múlt valóban a miénk, ha mindannyiunk napi közgondolkodása
ban, döntéseinkben jelenlévő valóság: akkor a jövő is a miénk lehet" (Nemeskürty I.: Örfia vág
ta sebét, 14. p.). "A tárgyiasulásra (és a magasrendű tárgyilagosságra) való képtelenség: íme,
egyik legnagyobb veszélye a huszadik század irodalmának" - tehetjük hozzá Sőtér Istvánnal
(Tisztuló tükrök, 10. p.), aki megfogalmazza a valósághűség poétikai törvényét: ;,A költészet
egyik legfőbb feladata: a néven nevezés, a fölismert dolgok megnevezése, kimondása" (Nemzet
és haladás, 694. p.). Elgondolkozhatunk: "Állj elő vele, akár alkalmas, akár alkalmatlan ... Ints,
kérj, feddj ... "- Szent Pál-i útmutatása visszhangzik itt önkéntelenül bennünk. Igaz ember, igaz
tudós, igaz gondolkodó nem ismer megalkuvást ebben a halhatatlan emberi felelősségben. S ami
igazat magunkévá teszünk, megszabadít minket a jövő vak szorongásaitól.
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Élet és hűség. "A leghétköznapibb élet jelenségei a tetszetős ráfogást éppúgy megcáfolják, mint
akár a tudomány világának tapasztalatai ... " - olvassuk Mályusz Elemérnél (Magyar történet tu
domány. 6. p.). Az élet és a tudomány összefogása a mi mindennapi felelősségtudatunkkalés em
beri - tehát világnyi - mértékünkkel, mindennek beépítése és kibontakozása magatartásunkba :
feladat és cél is egyben.

Sőtér István és Nemeskürty István életművének csak kiragadott példái ezek, de figyelmeztet
nek bennünket egy felelősebb magatartás és teljesebb szemléletmód kialakításának követelő

szükségszerűségére.A történelem: mozgás. Ismerni kel1 okait, összetevőit, áramlásait, s magun
kénak kel1 val1anunk a maga teljességében.

DÉKÁNY ENDRE

IRODALOM

A csúcsra érkezés /írója
Takáts Gyula: Helyettük szóljál ..
Szépirodalmi Könyvkiadó 1982

Az irodalom, a művészetek, általában véve a szel
lemi élet nagy csodája, hogy az emberi életkor nem
szab határt a remekműveknek. A teljesítményt
nem gátolja vagy csökkenti a fizikum állapota, az
izmok hanyatló rugalmassága; a szellem megúju
lásra kész, röptető ereje bármikor kivételes alkotá
sokra serkenthet i az embert.

Takáts Gyuláról azt hittük, hogy az elmúlt évek
ben írott versei az eddigi életmű méltó betetőzését

jelentik, most kiadott könyve azonban rácáfol
ezekre a hiedelmekre. A Helyettük szóljál vers
anyagának szerteágazó gondolatisága, érthetősé

ge, láttató ereje s érzelmi többszólamúsága a csúcs
ra érkező költő művészi és bölcseleti világképéről

ad szarnot
Takáts Gyula első verseskőteteiben világosan

kitapintható a lírikus valóságérzéke: a világ jelen
ségeinek, értékrendjének és az emberi kapcsola
toknak hajszálpontos megörökítőjévéválik. De bi
zonyos jelekből érződik, hogy a költő nem marad
a külső világ szines ábrázolója; a lélek nyugtalan
sága, belső harca és örök megismerési vágya leg
alább annyira teret kér verseiben, mint a környe
zet, a táj érzékekre ható élményei. A mesteri pon
tossággal rögzített külső megfigyeléseknél fonto
sabbak voltak számára a táj fölötti és melletti réte
gek: a gondolatok művészi rendszere és arányossá
ga, az ember és a világ viszonylatának fö!mérése és
eligazítása. Ötvenéves kora előtt már-már sikerült
birtokba vennie a költői tér kettős világát; "két
szárnnyal és két lábbal" kapaszkodott meg abban
a talajban, amelyet az ihlet és a megvalósitás terré
numának nevezhetünk. A korábbi törekvések az
évtizedek kohóiban eggyé olvadtak a költővel. s

legújabb kötetében elérhető közelségből villantjak
föl minden alkotóművészősi vágyálmát. a teljessé
get.

A Jelek között ciklus versanyaga az ember és a
világ kapcsolatának, föltárásra szánt összefüggé
seinek átélését s megfejtését szorgalmazza, és nem
egy követhetetlen "magánbőlcseletbe" süpped,
amely annyira jellemző a napjainkban megjelenő

hazai versekre. Takáts Gyula lírájának átfogó ere
je .Jeglényegünknek sejtjeit", teljes valónk átoldá
sát segíti elő .mélyebb táj ba" és az olvasóban kel
tett erős rezonanciával az emberi lét legfőbb kérdé
seiről: a szépségről, a magányról, a esendről s a
tárgyak és fogalmak kapcsolatáról vall megrázó
költőiséggel.

Ami volt. már rég tudom, marad.
csak láthatatlan mappa rendezi.
Csendet sugárzó nagy lapok alatt
élnek leglényegünknek sejtjei.

Magunk. ha alig is. de sejtve,
így épülünk közöl/ük állva.
Nem is tárgyai. de teljes valónk
oldódik át egy mélyebb tájba,

mert jelek között jár, aki él.
Tudása titkon ehhez nőve

nyílik. mint virág és megérzi
jelenben még. de már jövőbe

ahogya legnagyobb csillag alatt
egy érzékeny tudásnak lesz a része . . .

(Tudása titkon ehhez nőve)

De idézhetnénk a "szépen túli messze" világát, a
"magányt betöltő tárgyak" jelenlétét, a "magasabb
erő fényében kísértő szavakat" és a gondolatok
"sejtrendszerét" is; ezekben a versekben, mint egy
áramkörben, ott rezeg a költő jelen korszakának
sok-sok maradandó konklúziója és üzenete.
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