
Ó emberek. jőjjetek. énekeljünk! sötétben járt a nép. de fényesség tá-
madt előtte;

örvendezzünk az Úr előtt, mint ahogy örvendeznek aratáskor;
Gyermek született nékünk, Fiú született nékünk, a békességnek fejedelme:
vessző kelt Jessze törzsökétől és virág nőtt ki qyökereböl, szirmain meg-

tört az évezredes tél.
Udvözléqy kisded Isten, aki lelkünk mocskos istállójában megszülettél!

Sík Sándor

SZENT JEROMOS BARLANGJA.
(Gondolatok az irodalom lelkiéleti jelentőségéről)

I.
A nagy egyházdoktor és bibliafordító alakja úgy maradt meg a

keresztény századok emlékezésében és a keresztény müvészet haqyomá
nyaíban, mint a világot megvető. remete ösképe. Csontig aszottan
térdel vagy ül barlangjában, magányát legföljebb a lábainál fekvő le
gendás oroszlán osztja meg, barlangjának berendezése a feszületen és
a halálfejen kivül legföljebb még egy könyv. a felütött Szeritírás. Ez a
kép lényegében megfelel a valóságnak. A szerit. előbb a ka1chisi siva
tagban, utóbb betlehemi rernetebarlanqjában, élete nagyobb részét csak
ugyan remeternódra. a világtól elvonulva, keményaszkézisban élt e le.
Mégis ez a kép csak egyik oldaláról mutatja be a nagy szentnek és
nagy embernek egyéniségét. A másik oldalról sejtelmünk támad. ha
meghalljuk Szent Ágoston szavát, aki azt írja róla, hogy mindent el
olvasott, amit addig írtak - mindent, tehát a görög és latin profán
klasszikusokat is -- és ha meggondoljuk, hogy -egész életén át gyüj~

tötte, másolta, másoltatta a kézíratokat. ott, ahol találta. Mikor Rómát
elhagyva hajóra száll, hogy zarándokolni és remetéskedni a Keletre
menjen, viszi magával egész óriási könyvtárat és a betlehemi remete
barlangban, amelyet ő paradicsomának nevezett, ott vannak vele mínd
életének ezek a legbizalmasabb barátai: könyvei. szentek és profánok
egyaránt: a költők és szónokok, a történetírók és filozófusok. nlég a
viqjátékíró Terentius is. Ebben az irodalmi környezetben fordítja a
bibllát és írja ragyogó leveleit - a kor legkedveltebb irodalmí műfaja!

- korának jóformán valamennyi nagyobb egyéniségéhez.
Hogyan fér össze ez a kettő: világmegvetés és remeteség egy

felől, a könyvek és a szepirodalom szerelme másfelől? [erornos lelkében
sem illeszkedett nagyon könnyen zavartalan harmóniába ez a kettő.

Egyszer fiatalkorában látomása volt, amelyben az Úr Jézus szemére
vetette, hogy ő ..nem christianus, hanem ciceróniánus", és a túlvilági
büntetéstől - ebben a látomásban - csak a mennyeiek közbenjárása
nientette meg. Később azonban, amikor nagyszerű egyénisége kibonta
kozott, és egységbe olvasztotta magában a nemes profán-kultúrát és a
keresztény lelkivilágot. úgy emlékszik vissza erre a látomásra, mint
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~gyszerű álomra és hevesen tiltakozik az ellen a korlátoltságból eredő
vád ellen. amelyet ennek az ifjúkori vallomásának alapján próbáltak
kihegyezni ellene egyes rosszhiszemű ellenfelei; ezek szerint a keresz
tény hívőneki nem volna szabad a profán szellemi kultura értékeit meg
becsülni és felhasználni. ..Azok az emberek -- írja egy levelében. --
akik ellenem míriduntalan támadást intéznek. éppúgy nem olvassák a
Biblíát, mínt ahogy nem olvasták Cicerót. különben Mózes és a prófé
ták írásaiban akárhány olyan idézetet találtak volna, amelyet ezek a
pogány könyvekből merítettek. Ki ne tudná. hogy Salamon kérdéseket
intézett a tírusí bölcselőkhöz és nem egyszer felelt is kérdéseikre. Nem
idézi-e maga Pál apostol Titushoz írt levelében Epírnenídesnek a ha
zugokról szóló verssorát? Nem szőtte-e bele első korinthusi levelébe
Menander költeményének egy sorát. és athéni vitájában. Mars Curiájá
nak közepéri nem idézte-e tanúbizonyságul egy szép hexameterben Ara
tust? És mit mondjak az, Egyház tanítómestereiről? Mindnyájan a ré
giek ernlöín táplálkoztak. ha aztán cáfolták is őket ... Ezek a nagy em
berek megtanulták Dávidtól. hogy az ellenség kezéből kell kiragadni a
kardot .és saját fegyverével kell levágni a gőgös Góliát fejét. ök 01
vasták Mózes ötödik könyvében az Úr parancsolatát: a fogoly idegen
nőnek vágd le a haját. távolítsd el szemöldökét. vágd le körmeit és
úgy vedd magadhoz feleségül. . . Hát mí van azon csodálnivaló. ha
én is követem őket és ékes szólásáért, tagjai szépségéért cselédből és
rabnőből izraelita nővé akarom tenni a világi bölcseséget?"

Sajnos. később is akadtak és ma is akadnak a keresztények közt,
akík nem jutottak el Szerit [eromosnak e bölcsesséqéíq, -- és nem is
éppen mindig csak azok közül, akik ..éppen úgy nem olvassák a Bíb
liát. mint ahogy nem olvasták Cicerót". Még mindég nem veszett ki
végképen sem az a végeredményben manicheus eredetű tévedés. amely
a profán művészet és irodalom termékeiben valami rossz. vagy leg
alábbis alárendelt jelentőségű dolgot lát, sem az a félszeg pedagógiából
táplálkozó aggályosság. amely a természeti értékektől a természetfö
löttit féltí.. Melyíkünk nem ismert katolikus nevelőket, akik a nagy
klasszikus regényektől is ·visszatartani próbálták a rájuk bízottakat, ahe
lyett. hogy - mint kötelességük lett volna - ránevelték volna őket

azok értékeinek szellemük és lelkiéletük építésében való felhasználására.
Még fülemben cseng annak a nagynevű katolíkus vezéregyéniségnek
hangja, aki egy papokból és irókból álló társaság előtt dicsekedve je
lentette ki. hogy ő nem olvas verseket. - nyilvánvalóan úgy gondolta,
hogy ez becsületére válilo papi egyéniségének. Nem lehet szemct huny
ni az előtt a tény előtt. hogy az irodalomnak. nem egyszer még a nagy
irodalomnak is. vannak veszélyei, elsősorban kiskorúak számára. A
nagy írók nem· kiskorúaknak dolgoznak. - és a szellemi és erkölcsi
kiskorúság ellen az évek száma nem biztosíték. Bizonyos azonban az
L, hogya keresztény ember, akinek Isten-rendelte feladata, hogy kidol
gozza magában Istennek az emberről való gondolatát. egészen a krisz
tusí nagykorúságig. nem nyugodhatik bele abba, hogy akár hítéletében.
akár erkölcsi fejlődésében megálljon és megmerevedjék azon az ala-
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csonyabb fejlődési fokon. amely a föntebbi tévedéseknek bizonyos te
lativ jogosultságot ad. Ezek a ténylegesen meglévő. illetve lehetséges
veszélyek az egyéni lelkiismeretnek és a lelkiatyának fóruma elé tar
toznak - ezek adják értelmét a valószínűen veszélyessé válható köny
vek Indexének - a következő fejtegetések természetesen az egészséges
lelkű és nagykorú átlagos keresztény hivőt tartják szem előtt.

Az esetleges félreértések megelőzése végett még két megjegyzést
kell tennünk. Az egyik a szépírodalomnak és az u. n. lelki könyveknek
egymáshoz való viszonyára vonatkozik. E l ő 5 Z Ö r az lsten országát
kell keresni. s bár a következőkben azt szeretném megmutatni. hogy a
profán szépirodalom is előbbre segithet bennünket az Isten országa felé.
mégis csak szükséqesebbek és előbbrevalók -- nemcsak elméleti érték,
hanem gyakorlati fontosság szempontjából is - azok a könyvek. ame
lyek egyenesen és biztosan az odavezető utat mutatják. Akinek csak
annyi ideje van. hogy e g y könyvbe nézhet bele egy nap. annak ter
mészetesen az Evangéliumot kell olvasni és nem reqényeket, Ha egy
katolikus ember nem ismeri Tolsztoj H á b o r ú é s b é k é j é t. az
bizonyos. hogy óriási értékektől esik el (Ielkíéletére vonatkozó érté
kektől is). de a F il o t e á t. a K r i s z t u s k ö vet é s é.t. vagy
Prohászkának az Evangéliumról szóló E l m é l k e d é s e i t rnínden
esetre még előbb való megismernie.

A másik észrevétel a következő gondolatok tárgyára vonatkozik.
Amikor a következőkben irodalomról lesz szó, akkor a szó legigazibb
értelmében vett irodalmat. elsősorban a nagy irók nagy alkotásait értjük.
Az átlagos ..olvasmány" - irodalomra. szentirnentális, szerelmí, bűn

ügyi és kaland-reqényekre, átlagversekre és alkalmi költészetre
ezek a gondolatok nem vonatkoznak. Amiről szólni akarunk,· ai a ko
moly regény. a nagy és a mély költészet. És nem is akármilyen ..01
vasás'i-ról lesz szó, amikor irodalmi élményt emlegetünk. Az igazi
esztetikai befogadó élményre gondolunk, arra, amelyben az olvasó fenn
tartás nélkül átadja magát a hozzá szóló esztétikai értéknek. úgy pró
bálja azt magában .uijraalkotni", és csak azután kezdi értelmileg bon
colgatni. E r r e az irodalomra és erre az olvasásra úgy gondolom,
állnak a következő fejtegetések.

ll.

Hogy az irodalmi élmény lelki szerepét tisztázhassuk. szemügyre
kell vennünk az írói művet az esztétikai tartalom mindhárorn rétege 
ábrázolás, kifejezés. jelentés - szempontjából.

Ami olvasás közben a legtöbb olvasó lelkét legelőször és legerő

sebben ragadja meg, a val ó s á g n a k, az életnek az a darabja, amelyet
ábrázol. A történet, a leirt természeti jelenségek és bemutatott emberek
a regényben, . a téma. a képek. külsö élmények a versben. Ezt a
valóságot a jó író művészetének szuggesztiv eszközeivel oly elevenen
idézi fel és oly erővel foglalja le számára figyelmünket. hogy - amint
mondani szokás - ráfeledkezünk. Ebben a ráfeledkezésben már ma
gában is jelentős lelki érték rejlik. A tárgyra való ráfeledkezésnek t. i.
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szükségszerű másik oldala a magunkról való megfeledkezés. Az esz
tétikai élménynek ez a tárgyi része mintegy centrifugális jellegű: kifelé
törekszik az énből és a művészileg ábrázolt valóságban meg is találja
legalább az olvasás és az olvasottakról való elgondolkodás idejére
azt a nyugvópontot, amelyet az ember rendszerint hiába keres. Az ember
többé-kevésbbé rabja énjének, többé-kevésbbé maga körül érzi forogni
a mindenséqet, ám mínél magasabbrendű, mínél erősebb egyéniségű,

mínél szellemibb ember valaki, annál jobban érzi ennek az énhez-kö
töttségnek rabságát. Nagy szentek és nagy költők megrenditő hangjait
hallatják ennek az örök-egy éntől való szabadulásvágynak. A szabadu
lásnak sokféle módja van; meghozza ezt a tulajdonképen való vallási
élményen iknvül a tudatos erkölcsi cselekvés, vagy a tudományos mun
kába való odaadó belemerülés is. De talán legkönnyebben hozzáférhető

és legáltalánosabban elérhető módja az esztétikai élmény. Minthogy pe
dig mind a vallás, mind az erkölcsi élet legalapvetőbb mozdulata az
önmagunkból való kiemelkedés, az éntől el, az Isten és az embertársak
felé való kitárulás, azért az esztétikai élmény, amely ugyanezt a centrí
íuqálís lendűletet biztosítja, mínteqy mozgásí gyakorlásul szolgál az
ugyanezen lelki izmokat dolgoztató Istenhez..emelkedés, illetve ember
felé-társulás élménye számára. Az írói alkotásba való belemélyedés
így voltakepen szorosan vett tartalmától fűggetlenül is, pusztán a mű

vészi alkotás, illetve az olvasáskor való belső újjá-alkotás tényével,
bizonyos b e I s ő s z a b a d s á g é l m é n y t jelent, am.ely öntudatla
nul is előcsarnoka lehet a vallási élménynek. Méginkább azzá lesz ter
mészetesen, ha maga a mübcn ábrázolt valóság is vallási és erkölcsi
elemeket tartalmaz; márpedig ilyenekkel többé-kevésbbé minden nagy
írói alkotás tele van, csak meg kell őket látni.

.Persze, ez a szabadságélmény nem mindig nyit ilyen tág horizont.
Sokszor - főleg a fáradt, hajszolt ember számára - egyszerűen lelki
fellélegzést, a lélekőrlő köznap hullámaiból való pillanatnyi fölmerü
lést jelent. De még ez az igénytelen szellemi elpihenés sem közörnbös
a lelkiélet szempontjából. mert csendességet teremt a lélekben, és a
vallási élménynek termékeny atmoszférája éppen a lélek csendje.

Az irodalmi élmény másik lelkiéleti értéke magában a z á b r á
z o l t v i l á g b a n rejlik. Mínél nagyobb író munkájáról van szó,
annál gazdagabb, sokoldalúbb, igazabb a benne kitáruló emberi és ter
mészet! valóság. (Ezt a gazdagságot természetesen nem számtani érte
lemben kell venni: egy Petőfi-féle leírás vagy életkép nem kevésbbé
gazdag, mint a legnagyobb regények.) Közhely. hogy anagy írói mű

vekből élet- és emberismeretünk gyarapodik. Ez a gyarapodás nem
csak önmagában, mint értelmi ismeretgyűjtés, értékes -- ennek a lelki
élet szempontjából közvetlen jelentősége még nem volna -, hanem a
lélekre való formális visszahatásában. A lélek a nagy írói mű nagy
távlatainak, mélybehúzó vonzásának hatása alatt mintegy kitárul és
hozzászokik, szélességben is, magasságban is, a nagyarányokhoz. Rokon
ez az élmény avval, amelyet a nagy hegyek és a tenger szemlélete
nyujt. Hogya tengeren imádkozni tanul az ember, az sok-sok meqta-
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pasztalás után vált közhellyé. hogy a hegyeken jobban lehet imádkozni,
mint a laposan, azt az Úr Jézus példájából is megtanultuk. A nagy
regényekben hullámzó tengerek, a naqy versekben tornyosuló hegyek
szintén imádságra indit ják a fogékony lelket, amikor megsejtetik vele,
hogy mi minden van a valóságban, és mi mínden lehet még azon
fölül. amit pillanatnyilag lát. A valóság határtalansáqa, amelyet a nagy
regény és a nagy vers megéreztet az emberrel, szükségszerüen hangolja
a lelket a határtalan, vagyis az Isten-élmény felé. Még inkább igy van
ez a vallásos olvasónál. aki, ha nem gondol is rá egyenesen, de tudata
mélyén akkor is tudja, illetve érzi a lét mögött az Alkotót. Minden,
ami tágítja a lélek látóhatárát. ami rést üt a hétköznapi valóságérzés
kícsínyesséqén, szűk korlátain, Ioqékonyabbá teszi az embert az Isten
élmény befogadására, - úgy is mondhatnám, hogy segit jobban imád
kozni.

De e r k ö l c s i é I e t ü n k r e is komoly inditásokat kapunk, ha
jó könyveket jól olvasunk. Itt sem pusztán arról a megbecsülhetetlen
értékről van szó, amit emberismeretünk gazdagodása biztosit, hanem
megint ennek az emberismeretnek az erkölcsi életre való formális visz
szahatásáról. Mindent megérteni annyi, mint mindent megbocsájtani 
mondja a sokat idézett francia mondás. Ebben a fogalmazásban ez a tétel
nem szabatos, mert a rosszat, mint ilyet, amíg rossz, nem lehet meqbo
csájtani, de az embernek, aki elkövette, lehet és kell is megbocsájtani,
mégpedig az Úr Jézustól tudjuk, hogy nem hétszer, hanem hetven
szer hétszer, vagyis fenntartás nélkül. mindig ujra. Már most ezt a
mindenkinek való megbocsájtást ugyancsak előmozdítja a 'rníndent
megértés. Magunkról tudjuk, hogy milyen bonyolult valami az emberi
cselekedet; mi minden van egy cselekvés, egy szó, sőt egy -- talán nem
is egészen tudatos - gondolat mőgött. Hányszor ítélnek el bennün
ket felebarátaink, amikor úgy érezzük, hogy "nem értettek meg", és
hogy tud fájni az ilyen meg nem értés! Hányszor gondoljuk: az Isten,
aki a szivet és a vesét vizsgálja, jobban lát bennünket, Ö nem fog
elitélni. Nos, a nagy író. a nagy költő éppen azzal lesz naggyá, hogy
"jobban lát", hogy mélyebben olvas az emberi szívben. mint az átla
gos ember szeme. A nagy regény, a nagy dráma,l a nagy vers erre a
jobban-látásra, embertársaink igazabb megértésére nevel bennünket, te
hát őszintébb, melegebb meqbocsájtásra, vagyis, -- és ez a keresztény
erkölcs alfája és ómegája - nagyobb szeretetre.

III.

Az ábrázolás azonban, vagyis a tárgyi valóság megmutatása az iró
számára nem önérték: azon keresztül önmagából akar megmutatni valamit,
a. maga lelkét akarja feltárni, a maga értékeit akarja. közölni velünk,
vagyis nemcsak ábrázolni, hanem kifejezni is akar. A k i f e j e z é s,
a műnek ez a második tartalmi rétege, ha olvasni tudunk, újabb jelentős

lelki értékeknek válik számunkra forrásává. Mindenekelőtt tisztában kell
lennünk vele, hogy az a belső világ, amelyet a mű elénk tár" nem
akármilyen emberi lelket tár fel előttünk. A nagy író nemcsak azért
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Mgy Író, mert birtokában van a művészi alkotás titkának, hanem azért
is. mert embemek is jelentékeny valaki. Nem jelenti ez a szó. hogy rnin
den igazi író föltétlenül lángelme. hős, vagy szcnt, de igenis jelenti
azt. hogy valamiképen az átlagembernél intenzivebben éli magát az
ember-voltot. hogy nyitva áll minden emberi számára; "megérzi" az

. emberit. azért nyitva áll a zsenialitás. a hősiesség és a szentség meg
érzésére és megéreztetésére is: emberibben éli elénk művében az em
berit. Közhely. hogy az iró önmagát ábrázolja alakjaiban, - mégin
kább a líríkus, verseiben. Ez a közhely úgy. mint az átlagember gon
dolja. csak nagyon korlátolt mértékben igaz, a lényegben azonban
igazságot tartalmaz: az író magát adja, rnert a maga intenzívebb em
berségének tükrében látja és láttatja embereit. Mínt a nagy portré
festő képén: nem azt a pillanatnyi arcot adja. amelyet éppen maga előtt
lát, amely természetesen minden órában Változik. és minden változata
csak esetleges. tökéletlen megjelenése annak a valakinek. aki a modell
lennr-, ha egé3zen az lenne. a m i. A művész e z t a valakit érzi és lát
ja meg benne. illetőleg addig "tanulmányozza" modelljét, míg í g Y nem
látja, - már amennyiben igazán művesz és a portré tárgya igazán
rnűvészí élményévé lett: az alaknak illem pillanatnyi, hanem mélyebb,
lnintegy é r t é k- é n j é t, illetve arról való látomását. -- ami per
sze nem mindig hízeleg a meqrendclőnek, vagy az átlagos nézőnek.

Éppen ebben különbözik a nagy művész portréja a mesterernberétől,

- ebben különbözik a nagy író emberábrázolása. a nagy költő maga
megmutatása is az író-mestere-nberctöl. Épen ez az, ami mély és meg
becsülhetetlen bepillantást enged nekünk, olvasóknak, rnűvén keresztűl

az emberi lélekbe. az emheri belső élet gazdagságába, íorronqásába,
traqíkumába és nyomorúsáqába, szépségeibe és nagyszerűségeibe.

És éppen ezen a hozzánk szóló "emberibb emberen" keresztül tart
t ü k r ö t az olvasó lelke elé. Éppel'. rnivel olyan intenzíven emberi,
amit magáról mond, hogy nemcsak ő van benne. hanem az ember is.
azért vagyok benne én is. Sokszor megírták. hogy a költő az az em
ber. aki azt amit mindenki érez. de nem tud kimondani. ki is tudja
mondaní: hozzá kell ehhez tenni: úgy tudja kimondani. hogy amikor
hallom, rá is ismerek benne magamra. A nagy író igy ta
lán minden másnál jobban segit bennünket a magunk meg
ismerésére. És ezen a ponton az önismeretnek e r k ö I c s i j e l e n t ő

s é g e is van. Századunk mélylélektana sokoldalú kisérletekkel é, el
méleti fejtegetésekkel erősíti meg a keresztény aszkézisnek és lélekve
zetésnek evezredes tapasztalatát. hogya lelki betegségek ellen (az er
kölcsiek .ellen is) legelső természetes orvosság a tudatosítás, Krisztus
követésének első útszakasza a lélek tisztulása. és ennek egyik legfon
tosabb tennivalója: a harc az önmagunkról való illúziók ellen. Valójá
ban sohasem hagyhatjuk abba a törekvést. hogy úgy lássuk magunkat.
amint valóban vagyunk. vagyis ahogyan Isten lát bennünket. Meglátni.
megismerni és önmagunk előtt is megvallani azt a temérdek kisebb és
nagyobb rosszat. keserves és végzetes tökéletlenséget. gyengeséget. lom
hasáqot, megalkuvást, végelemzésben gögöt és önzést. amely sokszor
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még legjobbnak látszó cselekedeteink gyökereit is körülfogja, túljutni
a kifelé és még inkább az önmagunk felé. való hazugság, képmutatás
és szeropjátszás szővevényén: mindez igen tekintélyes része a komo
lyan vett keresztény erkölcsi életnek. Persze, hogy ehhez elsősorban

lsten kegyelme kell és a lelkiélet nagymestereinek évezredes bölcsesége.
Ám ezek rnellett, előtt és után (hiszen a természetfölötti a természetre
épül) felbecsülhetetlen és művclt ember számára nagy kár nélkül alig
nélkülözhető segítséget nyujtanak a nagy irók és költők munkáí, akik
bizonyos értelemben mást sem csináltak egész életükön át, mint pró
báltak egyre mélyebbre vájni a maguk lelkébe és egyre rnélyebbre vi
lágitani az emberi lélekbe. "Költeni annyit tesz, mínt gyónni", - mondta
Goethe. "Költeni annyi, mínt ítélőszéket tartani magunk fölött" 
rnondja Ibsen. Aki követni tudja őket ebben a lelki bányász- és mély
epitö-munkában - és könnyu követni őket, mcrt müvészí értékeikkel
szinte ragadják magukkal azt, aki átadja magát vonzásuknak, - az
olyan iskolát jár végig, amelynél termékenyebb előkészítes a lelkiisme
retvizsgálat és az elmélkedés számára alig képzelhető.

Magunkbamerülés, önismeret, önmagunkhoz való őszinteségre in
dítás: ezek azok az értékek, amelyeket az írói alkotás kifejezés-tartal
mából meríthet az olvasni tudó. De van a mű kifejezési tartalmának egy
egyenesen jobbulásra ösztönző hatása is. Ha alapvetően igaz az,
hogy az író, amikor lelkét beleírja a műbe, a maga mélyebb, érték
énjét mutatja meg, akkor a müben szükségképen valami emberileg ma
gasabbrendű valami valósul meg. Amint mondani szokás, az író nem
azt mutatja meg,' hogy mílyen, hanem azt, hogy milyen szeretne lenni.
Igen, az író azt mondja meg, "ami szeretne lenni", de becsületes mű

vésznél ez nem valami önkényesen felvett, önmagának hízelgő hazug ön
arcképet jelent, nem is üres álomképet. egyszóval megint csak illú
ziót, hanem azt a m é l ye b b é n t, amelynek vonásai ott szunnyad
nak a lélekben, csak nem tudnak kifejlődni. akár, szerencsétlen körül
mények,akár a maga bűne miatt. De valamiképen mégis csak ott van
nak, aminek legbiztosabb jele, hogy töredékben- vagy csírában-maradt
ságnk kínozza az írót: éppen az ebből fakadó nyugtalanság ösztönzi,
hogy müvészileg valósítsa meg azt, amit az életben nem tudott, de
mindig érzi, hogy tudnia kellett volna megvalósítani. Ugyanez az "esz
ményítés" dolgozik a tárqyi valóságból vett emberalakok ábrázolásában
is. Már most egyrészt a minden emberrel közös belső utánzás ösztöne,
másrészt az a leküzdhetetlen hajlam, hogy magunkat jelentősnek, ér
tékesnek, előkelőnek érezhessük, azt hozza magával, hogy mikor az
olvasó a műben magára ismer, a rnüböl magába fogadott lelkivilág át
élésekor azt fedezi fel önmagában is, amit abból önmagában is meqle
vőnek szeretne tudni, azaz az író "érték-énjének" átélésekor a m a g a
é r t é k - é n j é h e z jut közel, illetve a felé kap ösztönzést. Ha csak
ugyan megvan bennünk az az érték, amelyet így feifedezünk, akkor
az esztétikai élmény ezt tudatosítja, erősiti. újabb tevékenységre indítja.
Ha csak félénken, csonkán, elfojtottan van bennünk az olvasott és meg
kívánt jó, akkor az esztétikai élmény mintegy felbátorítja, fejlődésnek

627



IV.

indit ja, vagy új életre kelti, megmozdítja a rárakodott törmeléket. az
akadályok elhárítására ösztönöz. Ha az olvasott, értékesnek talált jóról
úgy érezzük, hogy nincs meg bennünk, akkor az esztétikai élmény
ráébreszt erre a hiányra, sajnálatot, szégyenkezést vagy bosszúságot
kelt bennünk, vágyat ébreszt utána, arra sarkall, hogy mégis meg
próbáljuk kifejleszteni magunkban, vagy legalábbis megerősíti bennünk
a sajnálattal nélkülözött érték tiszteletét. A mult század jeles francia
esztetikusa. Guyeau írja: nA lélek fölemelkedik annak magasába, amit
bámul. .. Azzá szeretnék válni. amit csodalek. és bizonyos fokig azzá
is válok. Itt teljesül az a platoni hit, hogya szepet látni annyi, mint
jobbá lenni és bensőleg megszépülni" . Minden remekmű azt kiáltja vagy
suttogja felénk, amit Rilke szenettjének archaikus Apolló-torzója: nVál
toztasd meg életedet."

Az író, mondottuk, azért ábrázolja a külső valóságot. mert ki akarja
fejezni a maga belső világát. Ám ez a kifejezési szenvedély sem minde
nestöl öncélú: azért akarja kifejezni magát, mert akar val a m i t mo n
d a n i az embereknek. Valamit, amit jelentősnek, nagynak, míndennél
fontosabbnak érez. A költészet és az irodalom nagy dolog, az író, a
költő számára a legnagyobb, nem játék. Játék i s, nem egyszer mintha
csak az volna, játék anyaggal, formával, természettel, emberekkel: per
sze: akkor az író érzése szerint ez a játék is hozzátartozik a legnagyobb
dologhoz. Nem egyszer ráfeledkezik az író a külsö világra is, és míntha
ábrázolna az ábrázolásért. mert nagyszerű dolog (érzése szerint megint
csak valamiképen a legnagyobbal azonos) fölfedezni és megmutatni a
valóságot. Kiirthatatlan az íróban - nemcsak a lirikusban - a maga
megmutatásának szenvedélye is: olykor nem is tesz mást, mint hangosan
sír vagy nevet, és akkor megint csak ezt érzi a legnagyobb dolognak, ~

egyszóval: öntudatlanul is, az öncélúnak látszó játékon. valósáqábrá
zoláson, magamegmutatáson keresztűl is mond valamit, ami több az
aktuális játéknál. a valóság megrajzolt darabjánál. vagy szóbaöntött
hanqulatnál, önvallomásnál. A mű mindig morid valamit: nemcsak áb
rázol és kifejez, hanem j e l e n t is, Ez a jelentés valamí átfogó, álta
lános, egész-jellegű. Nem ábrázolhatom a valóság egy darabját úgy,
hogy el ne árulnám. mílyennek látom, érzem a valóságot. Nem fejez-

. hetem ki pillanatnyi hangulatomat vagy röpke gondolatomat a nélkül,
hogy el ne árulnék valamit abból, hogyan gondolkodom és érzek egy
általán, Egyszóval mínden mű jelentést hordoz, az egész cmbervíláqról,
egyszer kimondva, másszor sejterve. legtöbbször ki sem mondva, nem
is sejtetve, de mégis megéreztetve, A sarok között vagy mögött az író
akarva nem-akarva mond valamit, a legnagyobb dolgokról: életről, ha
lálról, emberről, Istenről, időről és örökkévalóságról, jóró! és rosszról.
stb. stb. Jelentés. mondanivaló, világnézet, világérzés, morál stb., 
sokféle névvel illeti az esztétikai nyelvhasználat ezt a jelenséget; bizo
nyos, hogy végső fokon ez a közelebbről legtöbbször meg sem hatá
rozható valami vezeti az író kezét az ábrázolásban és a kifejezésben
is, Ogy ábrázolja a világot, az életet, az embert, ahogyan látja és érzi
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a m i n d e n s é g e t. Olyan képet mutat magáról, amilyennek az ó ét
zése, belső látása, magától értetődő életakarása szerint kell lennie a z
e m b e r n e k, - kellene lennie neki is. Éppen ez a maqátólértetödö,
tehát nem okoskodással kidolgozott, nem értelemmel meggyőzni akaró,
nem külsö és pillanatnyi hatások szerint igazodó belső igazság adja
meg a művészi alkotás hitelét, ez teszi emberileg egészen mássá, tehát
hatásában is többé, mint versbeszedett értekezés vagy prédikáció.

Már most ennek a sokszor alig megfogható, mégis mindig jelen
lévő és félreérthetetlenül hatékony valaminek -- nevezzük az egy
szerűség kedvéért világnézetnek - mindenckelőtt tárgyi tartalmával
van nagyon határozott szerepe vallási és erkölcsi életünk fejlödéseben.
Minthogy nekünk olvasóknak is megvan a magunk krédója és filozó
fiája, életbölcsessége és erkölcsi felfogása, életérzése és életalakitó tö
rekvése, - mondjuk megint a nem-szabatos, de egyszerű szóval: viláq
nézete -- a kétféle világnézet, az íróé és az olvasóé, akarva-i. nem
akarva viszonyba kerül egymással. Ha az író világnézete azonos,' vagy
legalább a. fődolgokban rokon a mienkkcl, akkor erősíti, jólesően táp
lálja, tudatosítja, gazdagítja a mienket. Ha ellenkezik vele vagy egye
nesen sérti. akkor ütközés és küzdelem áll elő, amely a mű jellege és
az olvasó szellemi-erkölcsi fölszereltsége szerint sokféle alakot ölthet.
Ezek nagyjából két fötípusba foglalhatók. Az egyik az az eset, ame
lyet fejtegetésünk kezdetén mint az irodalom veszélyes hatását emlí
tettünk. Ha attól kell félni, hogy a mű az olvasó hitét vagy erkölcsét
komoly veszélybe sodorhatja, akkor (ha csak feltétlen szükséqesséq
nem parancsol mást), elutasithatatlanul hangzik feléje az Evangélium
eligazító szava: először az Isten országát kell keresni, és ha az egyik
szemünk megbotránkoztat bennünket, ki kell azt vágni. A nagy irodalom,
ha kellőképen adom át neki magam, segitségemre lehet abban, hogy
jobban szeressem Istent, és az embereket, de a legnagyobb esztétikai
érték sem kárpótolhat azért a szerencsétlenséqért, amit hitem vagy er
kölcsiségem gyengülése jelentene. Rámutattunk azonban, hogy öntuda
tos keresztény ember nem hagyhatja abba a maga nevelését addig, mig
el nem jut a Krisztusban való nagykorúságnak, az ó Isten-kiszabta mé
retei szerínt neki elérhető fokára; ha ez megtörtént, akkor kellően fel
van szerelve, hogy a könyvvel, illetőleg az iróval való küzdelméből

emberségének és kereszténységének gyarapodásával kerüljön ki. Ne
künk, keresztényeknek ugyanis. mint Tolsztoj mondja, megvan a biztos
próbakövünk annak megállapitására, mi igaz és mi nem igaz, mi jó
és mi rossz: az Evangélium, Minthogy pedig a nem-katolíkns jó irók
műveiben rendszerint vegyesen van igaz és nem igaz, jó és rossz, a
keresztény olvasóban olvasás közben is ébren van a keresztény lelkils
rneret és dolgozik a próbakő, Az Evangélium lelkében élő világánál fel
ismeri a jót és az igazat, örül és erősödik rajta, Felismeri a rosszat és
a nemigazat is és Krisztus követésén. maqanevelésén, lelkiísmeretvizsqá
laton és elmélkedésen élesedett látásával meglátja azt is, miböl fakad
ez a rossz, megsajnálja érte az írót, de nem engedi megfertőzni tőle a
maga lelkét. Ha pl. a világ egyik legnagyszerűbb regényének, a K a r a-
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m a z o v t e II t v é r e knek olvasása közben ráébred, mílyen torz fo
galma van Dosztojevszkijnek a katolicízmusról, ez ugyan nem fog
ártani az ő katolíkus hitének, hiszen rögtön megérti, hogy ez a nagy
író egyáltalán nem ismerte a katolicizmust, és ezért csak sajnálni lehet
őt; de ezek a gyermekesen naiv tévedések nem fogják akadályozni ab
ban, hogy hatni engedje magára azokat a páratlan lelki mélyséqeket, azt
a nagyszerű keresztény lelkiséget, amely anagy mű annyi részéből árad
feléje, elraqadón, önismeretre és krísztusí szeretetre ösztönzön. Azok a
jóhiszemű aggályoskodók, akik megütköztek Undset K r i s i t i n L a v
r a n s d a t t e rjának egy-két kemény realizmussal megirt jelenetén és
bizonyára abbahagyták az olvasást. nem is sejtették, hogy a maguk
megismerésnek, önnevelésnek és az Isten felé való közeledésnek mennyi
índításától, - a teológia nyevén szólva: mennyí kegyelmi indítástól -
fosztották meg magukat.

Az írói művek jelentése azonban a legtöbbször nem olyan vilá
gos, hogy ilyen határozott helyeslest vagy szembehelyezkedést esiholna
ki az olvasóból. hiszen a mondanívaló legtöbbször az íróban magában
sem fogalmi határozottsáqú, nem is míndíq tudatos, vagy legalábbis
nem egészen tudatos benne - hiszen akkor inkább értekező vagy
szónokí formát sürgetne, nem művészí alkotást. Az igazi művész ép
pen akkor kezd alkotni. mikor olyan mondanívaló feszíti lelkét, amelyet
nem lehet másképen megmondani. mint a művészet eszközeivel. A mű

vészet eszközei pedig természetüknél ,fogva Diem magyaráznak és nem
beszélnek rá, hanem megéreztetnek, sejtetnek, szuggerálnak. Azért a
nagy alkotások "világnezete" igen sok esetben mínt sejtelem, sóvárgás,
vágy remeg a sorok fölött, és mint sejtelem vagy vágy gyullad ki az oda
adó olvasó lelkében is. Az esztétikai élményben tudatosan, sejtelernsze
rűen vagy öntudatlanul, de a legtöbbször van valami vágy, valami többé
kevésbbé ismeretlen után, ami azonban művész és olvasó ösztönös sej
tése szerint valamiképen a legnagyobb dolgokkal függ össze. Platóni
állam, Utópia, Boldogok Szigete, aranykor, Elveszett Paradicsom, el
tünt lovagvilág, mesés kelet és csodás középkor, Tündérvölgy és Dél
sziget, Robinson szigete és Ábel rengetege, kék virág és kék madár,
vagy egyszerüen a messze mult: a történelem, a Biblia, a mítolóqía,
vagy a jövő század, illetve az eljövendő emberiség megálmodott képe:
mind ennek a nagy és szép ismeretlennek, ennek a megsejtett ..jelen
tésnek" sóvárgott, hívott szímbólumaí. A stilizálásnak és az eszményi
tésnek. amik nélkül nincs művészi ábrázolás. legmélyebb értelme ez az
..önmagánál szebb, dicsőbb természet", a valóságnak ez ..égi mása"
utáni örök emberi sóvárgás, ettől függ nemcsak "az ének varázsa":
hanem minden művészi alkotásé. Aki ezt a nagy versekben, nagy re
gényekben meg nem érzi, csak annyit érthet meg a művészet valójából.
mint Vörösmarty C s o n g o rának Bőskéje az Éj fenséges boronqásá
ból: "Ah szegény jó asszonyságnak Milyen furcsa álmai vannak!"

A sejtelemnek és a vágynak ez az irracionális mélysége az a hely, ahol
a nagy művészetnek a vallási élménnyel való rokonsága szinte kézzel
fogható. Ezt a rokonságot kevesen érezték nálunk olyan határozott-
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!ágga!, mint Prohászka. "A művészet, - írja naplójában, - mely
alakot ad hangban, alakokban a szépnek, a meqsejdítettnek, a fölsé
gesnek, mely kínyilatkoztatásokat nyujt egy felső, szebb világból, a val
iással. az örök szép forrásának kultuszával rokon. Míndkettö az ör
vény szélén ül; érzi a vonzásokat, a szükségességet, az igényt a szebbre,
jobbra. Az egyik (a művészet] a meglátottnak alakot, a másik (a
vallás) önmagát adja. Kiterjeszti karjait, kinyujtja magát míndkettö: a
művészet, hogy el-elfoqjon egy-egy fényt vagy hangot; a másik, hogy
beleolvadjon az őrök szépségbe s szentségbe. Azért a művészet is tisz
tit, finomít, nemesít, emel." Az esztétikai élménynek és a vallási élmény
nek hasonlóságát, illetve lélektani rokonságát tömören .és szabatosan
fogalmazza meg egy francia gondolkozó, Maurice Denís: "A nevére
méltó művészí alkotás mísztíkus, vagy a misztikus régiókra hasonló ál~

lapotot teremt bennünk és bizonyos mértékben érezhetővé teszi szívünk
számára Istent."

B i z o fil Y o s m é r t é k b e n: ehhez a szerény és tapintatos ki
fejezéshez kapcsolódik az utolsó gondolat. amelynél az irodalom és a
lelkiélet kapcsolatáról szóló elmélkedésnek meg kell állnia. Mindazok
a nagyszerü lehetőségek, amelyekről ezek él fejtegetések szóltak, csak
bizonyos mértékben valósulnak meg. Ezt a rnértéket egyfelől az ol
vasott műnek, illetve írójának emberi és művészí fajsúlya, másfelől az
olvasának emberi formátuma. vallási és erkölcsi életének fejlettsége.
esztétikai fogékonysága és felszereltsége szabja meg. Alighanem az esz
tétikai élményre és azért az itt fejtegetett értékekre is áll az, ami a
misztikus élményre; aki próbálta, boldogan ismer rá, amikor hall róla:
aki át nem élte, avval meg nem érteti semmiféle fejtegetés. E lelki ér
tékek átélésének feltétele! köz'űl talán a legfontosabb mégis az olvasó
vallási élményének mélysége és tágassága. Akinek számára az "isteni
valóság", a természetfeletti világ csak szó, amelyet sohasem "realizált",
annak az esztétikai élmény misztikuma legföljebb valami szentimentális
édeskés elábrándozás. a "természet" szépségein való, a legjobb esetben
panteisztikus elringatózás, máskor talán a saját szellemi magasrendűségén

való naivul önös qyönyörködés. egyszóval valami szegényes potvallás
féle lesz, amelytől az ember sem jobbá, sem mélyebbé nem válik. Az
ilyennek legnagyobb elragadtatásai is szegényes élmények akár a ver
set, regényt sohasem látott lelkiszegény hívőnek szürke és egy
szerű imádságához képest Aki azonban megélte lelkében az Isten
keresés szent nyugtalanságát --- "Magadhoz igazítottál bennünket Uram
ts nyugtalan a mi lelkünk, amíg meg nem nyugszik Benned, Istenem",
(Agoston) - az nemcsak az Isten-keresésnek, hanem a megtalálásnak,
vagy legalább a Hozzá vezető út fel-felbukkanó fordulóinak szent iz
galmát tapasztalhatja meg a nagy írói alkotásokban , Akit pedig a Szerit
lélek kegyelme méltónak talált arra, hogy rábukkant már a lelkében
nyíló Isten országára, annak számára a nagy vers és a nagy regény
majdnem minden lapja Mózes csipkebokrává válik, amelyből az szól
hozzá, A k i van és Akiben mi is, -... akár imádkozunk, akár regén Yt
olvasunk, - élünk, mozgunk és vagyunk.
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