
AZ öNMAGAT MEGHALADO EMBER

Az öreg Tolsztoj világtudatában az
1880-as évek döntő változásokat érlel
tek. Művészetében megteremtették azt
a lelki-szellemi erőteret, melyben hő

seik képesek magukra találni, s betel
jesíteni . azt az erkölcsi parancsot, me
lyet teremtettségüknél fogva kaptak.
Tanulmányaiban aszétdarabolódó világ
egységesülési lehetőségeittárja föl. Napló.
jegyzetei pedig arról tanúskodnak, hogy
egyre mélyülő fölismeréseivel Tolsz
toj kitágította megbízottságát, mert
úgy vélte, hogy a művészetnek ki kell
lépnie a flaubert-i mozdulatlanságból
és a látszatok foglyaiként élő ember
ben a "tanítás" hitelével helyre kell
állítani a valóság hitélességét. "Almá
ban az ember nem képes erkölcsi erő

feszítést tenni s a legszörnyűbb cseleke
deteket követi el. - írta 1908-ban 
Az emberek élete erkölcsi erőfeszítés

nélkül nem élet, hanem álom."
Török Endre könyve erről a szellemi

magaslatról tekint vissza az író belső
fejlődésére, s magára Tolsztojra úgy
mínt jelenségre. Művének megvilágítá
sával, értelmezésével tulajdonképpen ar
ra a kérdésre keres választ, vajon mí
lyen küldetést testesített meg Tolsztoj
az emberiség kultúrtörténetében.

Fejtegetéseí az orosz író legrégibb
szellemi gyökeréig .vezetnek vissza, Kon
fuciusz, Buddha s a Szeritírás tanítá
sáíg, E tanítás értelmében az ember
Isten hasonlatosságára teremtett lény, s
benne élnek azok az erők, melyek földi
hivatásának megfelelésére képesítik. A
felvilágosodással Tolsztoj \ második
nagy öröksége - a teremtő-elv és a
teremtmény-elv összeütközésbe került
egymással, mídőn az ember először

kezdte _autonóm lényként érzékelni ön-

ZENEI NOTESZ

A "KODALY-K:eRD:eS"-HEZ. A Kodály
kérdés és a Bartók-kérdés is: egy
zenei anyanyelv ügye. Ezt a ösz
szefüggést felfejteni nem lehet, mert
egy kultúrát befejezettnek, lehetőség

telennek kimondani sem lehet, más
érdeklődések és más irányú tájékozó
dások önvédelmi szempontjainak esetleg
jogos elfogultságával sem.

Az ügy lényege könnyen átlátható, és
nemcsak az "ötvenes évek" megrekedt
szemléletének hozománya. A gubanc

magát. A 19. század azonban az emberi
szabadság torz iróniáját, s a polgári
életmód olcsó boldogságát mutatta meg
inkább. Dosztojevszkij a civilizáció
"okos" emberének meghasonulása felől

láttatta az életet, de .az erkölcsi közép
pontot mindvégig megtartotta. mégpe
dig a lelkiismeretben. Tolsztoj más .po
zícióból szernlélte a sorskérdéseket. A
"torzság tudatosítása" helyett ő a töké
letesedés világtörvényének szintjére hív
ta az embert, mint hajdan az egyen
súly tudatában alkotó Goethe hősei is
ennek a célnak vonzáskörében élnek és
fejlődnek. A világrendet a beleírtság fo
kán hordozó naturális emberrel szem
ben 'megjelent a civilizáció embere. Tö
kéletesedésére nem visszautat paran
csolt, mínt sok értelmezője képzelte, ha
nem a továbblépés. az önmeghaladás
érvényes módozatait tárta-ofel, a "har
madik ember" típusában. Egy Iván Il
jicsben vagy főként a Feltámadás
Nyehljudov hercegében.

Török Endre meggyőző erővel fogja
egybe Tolsztoj világtudatának eredőit

és erkölcsi fejlődésének fokozatai t.
Könyvében különös figyelmet szentel a
19-20. századi regényformák kérdései
nek, Goethétől Mannig, Flaubert-tól
Faulkneríg, Gide-íg, Camus-ig. Bűnről"

és bűnösségről. önpusztításról és meg
váltottságról, szabadságról és - emberi
rendeltetésről rnetsző-tísztán beszél, hogy
közelbe hozott Tolsztojának szavai ele
venbe vágjanak. "Az a felelős, aki vá
laszt: az Isten nem felelős" - ezzel,
a könyvének mottójául vett platóni
gondolattal arra figyelmeztet első mon
datától az utolsóig, hogy az életet iga
zán csak az élheti meg, aki önmagát
meghaladva ember.

R. BALAzS KATALIN

szálai, bár igen összekuszáltak, a tisztán
látáshoz, úgy tűnik, a következő há
rom kérdés előítéletmentes, tehát tisz
tességes megválaszolása lenne szükséges,
1. Milyen zenei, népművelési és kultúr
politikai szempontok mérlegén csökkent,
illetve alakult át Kodály tette és a
magyar zenei nyelviség - Kodály-kér
déssé? 2. Mennvíben létjogosult egy nem
kodálví, nem bartókl ~ mondjuk stoek
hauseni, vagy cage-i - zeneszemléleti
és gyakorlati rendszer, és mi a várható
következménye: nálunk, mjként azon
kultúrák számára, melyek - ellentét-
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ben például az észak-amerikaival 
határozott közösségi hagyományra ala
pozottak-? Ez a kelet-európai zenekultú
rákban is érdekes, hiszen itt a szellemi
identitást mindössze 50-80 éve vívták
ki, mely idő, végtére, semmiség. 3; Ko
dály szerepe, magatartása, hatása és
céljai az "ötvenes évek" kultúrpolítíká
jában, és ennek következményei.

Az első kérdés feltétlenül ilyen tág
kört kén hogy felöleljen, hiszen különb
séget kell tennünk egy zeneszerző mun
kálkodása, keresései, alkotói szabadsága
és egy nép, egy közösség sokkal időtle

nebb, lassúbb, mert sokkal egzísztenciá
Iísabb szemlélete között, Am épp ez
utóbbi tulajdonságok .azok, amelyek egy
kultúra lényegét megőrzik, élőn és él
tetőn őrzik meg, úgy is mint különöst,
mint egyedülállót, mínt teljeset. Ez a
zenei anyanyelvre is áll, váratlanul és
újra. Allni is fog. Ezért nem szerencsés,
és nem is szabad a zenei nyelviség
szempontjait az ún. múzene, kifejezet
ten egyéni, eredetiség központú, sokszor
"befutásra" célzó szempontjaival helyet
tesíteni, netán alárendelt viszonyba hoz
ni. S ha a kodályí és bartóki "vonulat"
most nem divatos - de hisz' .ez így tör
ténik a művészetekben is - egy tágabb
időben biztosan "divatos" marad és hat
ni fog, épp. alapépítménye, hozománya,
különös értéke míatt, Mert legnagyobb
hatású hozománynak épp az tetszik,
hogy benne nem a denaturált szépséget
ésszerűsítő üresség zeng, hanem az em
ber, és minden, ami az emberben a
teljességhez vezet. Ettől persze még el
térhet a zeneszerző, de ez az ő dolga,
és egyáltalán nem a fenti kérdés függ-
vénye. . r

A második kérdés voltaképpen a lé
nyeg. A mélyén alapos gyanú fészkel.
Tudniillik, képes-e a találomra példa
ként említett két felfogás legalább olyan
teljes és megalapozott zenei alapképzést
adni mínt a kodályi, az évezredekből

leszdrt tehát mondhatni: természetelvú,
mely ~áadásul zenei anyanyelvre ala
pozott. Hogy a "zene míndenkíé" még
váltó gesztusát ne is követeljük. Itt
valójában egy sajnálatosan döntő jelen
ség húzódik meg: a folytonosság és a
nagyiparilag sernatízált világ sérnás vá
laszai közötti magasfeszültség.

A válasz, számunkra, mindenesetre
nem míndegy, és ha lehet, úgy ezért
lehet csak igazán kérdés a "Kodály
-kérdés". A harmadikhoz csak annyit,
hogy Kodály önzetlensége - úgy vélem
- vitán felül áll, és nem híssem, ho~y

- mint Breuer János cikkében említi
(Kritika, 1979 április) - a manípulá
ciót az ő íróasztalán fogjuk megtalálni.
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A DZSESSZ NYOMOBÜSAGA. A dzsessz
nek különös története van. A XX..szá
zad ipari Amerikája, a pénz gátlás
talan nyakkendős embere míndíg is
körülötte ólálkodott, és időközönként túl
ságosan is feltűnően görgettette meg az
élni és remélni vágyó hangzatokat. s a
lelkesedés izzadságcsöppjeít. Sokan hal-
tak túlon-túl fiatalon bele ebbe az élet
örömbe oltott halálos szórakoztatásba,
különösen a fekete muzsikusok, á "né
gerek", akik azonban míndíg is tudták;
hogy voltaképp az ő kultúrájukról, az
új feltételek közé került régi kultúrájuk
sorsáról van szó, s hogy ezért hittel és
mínőséggel, igazsággal és tudatossággal.
gvakran önégető áldozattal kell a kisajá
tító pénz és a hatalom ellen megküzdeni.
Végül is így lett belőle élet-halál moz
~~lom és magasrendű zene - a feke
téké, malytől egyrészt fél, de amelyre
másrészt büszke Amerika, és ami im
már nemcsak Amerika.

A dzsessznek Magyarországon még kű

Iönösebb a története. Itt sosem érezte
meg senki - az egy Bartókon kívül -,
hogy valójában mi is ez. Hogy míként a
nepzenékben, úgy a dzsessz legjobb al
kotásaiban is egy nép - sőt, népek 
sorsának hangjai "szólnak; hogy ez egy
ben míves mai "műzene" is, s hogy itt
egy új világ töltekezik, hiszen a dzsessz
szétáradt, szinte mindenütt hatott, és
századunk emberének egyik zenei alap
élménye lett. Ebből nálunk csak a: diva
tot, az egzotikus szórakoztatást, a kéjes
Amerikát, és az egészre rálegyíntgető fö
lényt fogadta be. a provincia. Holott,
ha értékhatárokat vonunk, a megítélés
csak mínőségí lehet, műfaji előítéletek

től mentes, de abszolút zenei és tartal
mi igényű, és a dzsessznek, az ismeret
len dzsessznek, e méreén a mai zené
ben bizony előkelő a helye. Nálunk a
kozmopolita bélyeg üttetett rá előbb;

tiltott muzsika volt, hogy aztán meg
tűrt dolog legyen. Majd eljött a pénz
fennen hatalma itt is. E kettőt a szem
lélet magában ősszefogta. melynek kö
vetkeztében az évtizedek során létre
jött az a - sznobsággal és alíbl-munká
val gúzsba kötött - haldokló állapot,
amit magyar dzsessznek hívnak, s ami
valójában nincs. De hogy is lenne, mi
kor kívül-bévül minden ellene dolgozik.
Kívül a fals megítélés, a dolog komoly
talan kezelése (lekezelése _ezáltal mű

vészeinek is n, mely a nemzetközi
dzsessz-élettől való elzárással is páro
sul; belül pedig a következményes mű

vésZi "alacsonyabb rendűségí" félelem,
ami nem képes fölszabadítani az új, az
önálló alkotói képességeket, indulatokat:



hangot. így a dzsessz minálunk - s
ezért nem beszélhetünk magyar dzsessz
ról - egy folytonos epigonízmusban,
utánzás-lubickolásban él, ami újra ter
melí ezt a kórt, ezt a folyamatot, a
lekezeléstól a gátoltságig, a tétovaságtól
a tudatos alkotói munka híányáíg, te
hát újra a Iekezelésig,

Ebben ugyan ludas valamennyi al
kotó dzsessz-muzsikus is. Mert nem
emészti meg szellemileg és stilárisan a
világ zenéit és saját hagyományait: nem
alakít ki eredeti zenei eszményt, mely
mögött újszerű, de legalábbis kűlönös,

szuverén érzés és világkép van; nem
igényes és nem következetes a meg
valósításban, a rnűvészi kinyilatkozta
tásban, hiszen nem tudja,'milyen esz
ményekért is muzsikál. És sajnos hi
ába működik egy Kelet-Európában
egyedülálló konzervatóriumi dzsessz
-ta-iszék Budanestsn, ha jobbára kal
lódó, üzleti zenébe fulladó muzsíku
sokat nevel. mert mást nem is tehet,
az iskola utáni jobb kilátások híján.
Munkájnkhoz és klteljesedésükhöz ugyan
is - ahhoz tehát, hogy Magyarorszá-

Tájékozódás

A GONDOLAT KIADO jelentette meg Vahtan
gov müheíve címmel a tizes évek kiemel
kedd'. örmény származású OJ;:Osz színészéröl,
rendezőjéről szóló, főként a moszkvaí MOvész
Színházban jelentős munkásságot folytató'
tanulmány- és emiékezés-gyüfteménvt Jev
genyij Vahtangovról. Színháztörténetileg szá
mon tartott rendezései közé sorolják' Cse
hov-előadásait. C. Gozzi Turandot hercegnő

jének, Maeterllnck Szent Antal csodája címü
művének, S. An-Ski Dibukjának, valamint
Ibsen. Gorkij és Hauptmann egy-egy szfnmü
vének bemutatását. A szinésznek, szcenikus
nak, rendezőnek egyaránt kiváló Vahtangov
Sztaniszlavszkij mellett sajátította el a kor
szerű színház alapelveit, majd maga is de
relrasan kivette részét akorszerd játékstí
lus és színpadkép megteremtésében és to
vábbfejlesztésében. - A Magyar História so
rozatban adták ki Kende Jánosnak Forrada
lOIllróI forradaiomra címü monográfláját az
1918-1919-es magyarországi forradalmakról.
A rendkívül szakszerű. tudományos tárgyila
gossággal íródott könyv már terjedelme mí
att sem térhetett ki részletesebben a magyar
egyházak, a katolikus egyház magatartásának
elemzésére, így sajnos sokszor csak sommás
ítéleteket olvashatunk. egy-egy félmondatot
vagy általánosító idézetet a papság és a hívek
szerepéröí, tevékenységéről a forradalmak
idején. - Robert Franklin, Lesllé A medvék
- és én címü érdekes. olvasmányos könyve

gon valódi és nem mondvacsinált
dzsessz-élet legyen - a fel tételeknek,
a dzsessz-élet vitelének is meg kell,
meg' kellene változniok: az országban
dzsessz-koncerteket a rendező szervek
'rendeznek legkevésbé, azt is csak hosz
'szas vnoszogatásra: mert nincsenek, akik
segítenék, felkarolnák, menedzselnék a
tehetségeket, akik levennék vállaikról
ezt a gondot (a hivatalból, kötelesség
ből nagynéha mégis tevók oly művé

szí hozzá nem értéssel és utálattal csi
nálják - tisztelet akivételnek! -, hogy
még maguk is bevallják; s mert Ma
gyarországon a dzsessz-muzsíka világá
ban még ma is az önkényeskedés és a
kiszolgáltatottság uralkodik.

Évtizedek óta nincsen semmi reményt
keltő a magyar dzsessz-élet körül'
ellenpélda: a lengyelek -, ezért úgy
tűnik, marad minden a régiben: kalló
dó zenészek, kidolgozatlan stílusok, meg
tűrt, de elzárt zenei vegetáció. Einstein
a "j6zan én"-t előítéleteink összességé
nek mondta. Nem alkoholista értelem
ben.

SZABADOS GYÖRGY

- az Adamson-házaspár oroszlánszelídítési
kísérleteihez hasonlóan - a medvék és az
ember kapcsolatát, együttélését kísérí nyo
mon a személyes élmények, a közvetlen be
számoló hangján. -' Rudolf Arnheimnek. a
müvészetpszíchológía világhírű amerikai pro
fesszorának fontos könyvét, A vizuális él
mény-t most adta közre a kiadó. A szerző,

az alakpszichológia neves képvíselöfe a vi
zuális nyelv, a müalkotás "látásának" kér
déseivel foglalkozl1r. Behatóan elemzi az
eJ::yensúly Igényét és szerepét a müvészí
kornpozícíöban, az alakot és a formát mint
a müvészí sűrftés egyik eszközét 'és érvé
nyesítését a szemléld gondolkodás- és érzés
világában, a tér és a sík ábrázolás mödoza
tart, a perspektíva változatait, a fény és
árnyék, a szín és a mozgás jelentőségét a
vizuális érzékelésben. Hadd idézzük egyik
példájának, El Greco "A Szüz Szent Agnes
sei . és Szent Teklával" címü képéről írott
elemzésének szép részletét : "Mindent össze
véve úgy találjuk. hogy El Greco festményé
nek alsó felében az alak és a sztn együtte
sen a vallásos magatartás két összefüggő

aspektusát jeleníti meg: az inspirációt és az
elmélkedést, a befogadást és a medítáeíöt,

a kegyelemtől való függést és ft szabad aka
ratot. A mű míndent átfogó szimmetriája
tenetövé tesz!" hogya kétféle emberi maga
tartás belellleszkec1jék Isten és ember nagyobb
harmóniájába, amely a magasságbeli uralmát
és az ember engedelmességét' jelenti."
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