
hogy az igazi értékekről szól igazi lelkesedéssel.
Amikor azt írja, kedvence a Szindbád hazamegy, meg-
dobbant a szívem. Az enyém is.

Hosszan méltathatnám még Szekér Endre
könyvének finom meglátásait, elegáns, olykor az
egész életműből szerzett tapasztalatait mozgósító
analíziseit, hadd utaljak azonban csak arra a feje-
zetre, amely Márairól, a költőről szól. A Halotti Be-
széd és egy-két további költemény kivételével
ezekről kevesebb szó esik, holott háborús ciklusa
igazán figyelemre méltó. Nem egész biztos, hogy
a versek többsége az ostromlott fővárosban író-
dott, de az nem kétséges, hogy az ember fenye-
getettségét, kiszolgáltatottságát némelyik mű
megdöbbentő erővel fejezi ki, és épp ezek — saj-
nos — mit sem veszítettek időszerűségükből.

Élvezetes, tanulságos, gazdag ismereteket kí-
náló könyv Szekér Endréé. Jóleső érzés olvasni,
sorain átizzik a szerzőnek az irodalom iránt ér-
zett szeretete és Márai Sándor iránt táplált meg-
becsülése. (Argumentum, Budapest, 2010)

RÓNAY LÁSZLÓ

BARTIS ATTILA – KEMÉNY
ISTVÁN: AMIRŐL LEHET

Bármennyire is meglepő, nem tehetek róla, nap-
jaink két eminens írójának beszélgetőkönyvét ol-
vasva a Godot-ra várva jutott eszembe. Egyfelől,
mert a kötet első és második fejezete nagyon ha-
sonlóan végződik, mint a Beckett-mű mindkét fel-
vonása. „Menjünk?” — kérdezi előbb Estragon,
majd Vladimir, a válasz mind a két esetben ugyan-
az: „Menjünk.” „Pihenjünk” — mondja az első fe-
jezet végén Bartis, amit a második rész végén Ke-
mény megismétel, de ahogy Beckettnél Didi és
Gogo „Nem mozdulnak”, úgy a két író sem pihen
— bár előbb Kemény mondja, hogy „Jó”, majd Bar -
tis, hogy „Igen” —, hanem folytatja a beszélgetést.
Igaz, egy év múlva, de ezt a kötet olvasója nem ér-
zékeli. Másfelől, s ez a formai hasonlóságnál sok-
kal fontosabb, mert a két beszélgetőtárs éppen
olyan megértő szeretettel viszonyul egymáshoz,
mint a színmű két szereplője, ami viszont érződik.
S ebből az egymásra történő nagy figyelésből kö-
vetkeznek a beszélgetőkönyv erényei és hibái is.
Nevezetesen, hogy a valóban írigylésre méltó ba-
ráti kapcsolat, ami íróéknál manapság igencsak rit-
ka, a legszemélyes közvetlenséget teszi lehetővé,
ugyanakkor viszont olyasmit is szóba hoznak, ami
inkább privátjellegű, mint olvasói érdeklődésre szá-
mot tartó. Számomra legalábbis. S ezért ebben a
kurta ismertetőben sem a tisztán magánjellegű kér-
désekre és válaszokra hívnám fel a figyelmet, me-
lyek „kicsit bennsőségesebbre sikeredtek”, hanem

az általánosabbakra, ezek közül is — ha már írók
beszélgetnek — az irodalomra, a szakmára vonat -
kozóakra. Hogy mennyit ér szerintük az irodalom,
milyen az író és az irodalom helyzete, hol az író
helye, hogy látják az irodalom helyét az oktatás-
ban, mi a véleményük a kritikáról, milyen a ma-
gyar olvasói kultúra stb.

Kiindulópontul válasszuk talán azt a magyar
viszonyokra és közállapotra éppen úgy, mint az
irodalomra érvényes megjegyzést, miszerint a
szavak — a mindennapi és az irodalmi kommu-
nikáció eszközei — elvesztették jelentésüket,
amint ezt a kommunistázás és a fasisztázás hasz-
nálata tanúsíthatja. Ezt Bartis nagyon veszélyes-
nek tartja, mert „ezeknek a szavaknak nem is
olyan rég még elég pontos, mondhatnánk: véres
jelentésük volt”, ami — mint sok más szóé — a
meggondolatlan használat során mára annyira
megkopott, elértéktelenedett, hogy kommuniká-
lás helyett acsarkodásra használják őket.

Ha a szavak devalválódása általános jelenség,
akkor ennek óhatatlanul az irodalomban is kö-
vetkezményei vannak. Az irodalom, mondja egyi-
kük, „a társadalom számára nem jelent ma annyit,
mint negyven vagy hatvan éve” jelentett. „A költő
az valaki volt. Még kispolgári értelemben is. Le-
hetett utálni, lenézni, de volt. Létezett. Tényező
volt.” S a mai viszonyokat csak tetézi, hogy az
oktatásban, annak ellenére, hogy „a háború utáni
ma gyar irodalom nagyon nagy dolgokat hozott”
és hoz létre, ez nem kap kellő súlyt és helyet, az
„1944 utáni magyar irodalom úgy ahogy van nem
tartozik az általános műveltséghez”. Mintha erre
rímelne az a Tandoritól vett írói (ön)jellemzés, mi-
szerint az író „nagyon jól áll a magyar irodalom-
ban — egyedül”. S hogy ezt „nem kritikus,
hanem egy író, egy olyan író — mondja —, aki
nagyon pontosan tudja, mit jelent az irodalom-
ban egyedül állni”, az csak nyomatékosítja az író
megtapasztalta cseppet sem megnyugtató alap-
helyzetet. Az írói egyedüllét fájdalmas helyze-
tén, sajnos, sem az olvasók, sem a kritikusok nem
könnyítenek. A kritika, legyen az „jóindulatúan
semleges, vagy kimondottan szeretetteli”, miköz-
ben „irodalomelméleti iskolák frazeológiájába pó-
lyálja”, talán azzal, hogy védelemből „gondosan
el csomagolja” a műveket, az olvasóktól is távol
tartja ezeket. Ami azért is hiba, mert a huszadik
szá zad végére a könyv tisztelete nem a régi. Leg-
alábbis ami a magyar viszonyokat illeti. Mert, em-
lítődik a lipcsei könyvvásáron tapasztalt ellen-
példa, miszerint német földön más a helyzet: „Ha
nem is mindenki irodalomrajongó azok közül,
akik oda elmennek, de hogy elmennek, az biztos.
Odaözönlenek. Odazarándokolnak. Nyüzsögni.
Tízezrével nyüzsögtek ott az emberek. Bőrkabá-
tos gimnazisták a sörükkel ott ücsörögnek a
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padlószőnyegen a könyvespolcok és az kiadói
standok között. Egész családok föl s alá, papa,
mama, gyerekek.”

Izgalmas kérdések, melyeket, mert nap mint
nap szembesülünk velük, megkülönböztetett fi-
gyelem illet, ahogy ezt Bartis Attila és Kemény Ist -
ván személyes tapasztalaton alapuló véleménye
is példázza számunkra. (Magvető, Budapest, 2010)

GEROLD LÁSZLÓ

LEV TOLSZTOJ:
GYÓNÁS — MI A MŰVÉSZET?

Lev Tolsztoj az 1870-es években írta meg egyik
legnagyobb remekművét, az Anna Kareninát. A re-
 gény megalkotása közben végig foglalkoztatta a
kérdés: Miért élek én? Lelki gyötrődéséből szüle-
tett meg a Gyónás című tanulmánya, mely 1884-
ben jelent meg.

Tolsztoj sokáig a tudomány segítségével próbált
magyarázatot találni az alapkérdésre, „milyen idő-
beli, oksági és térbeli jelentősége van” az életének,
ám hosszas tépelődés után, reményét vesztve ál-
lapította meg: „Semmilyen!” A racionális tudo-
mány alapos tanulmányozásából arra következ-
tetett, hogy az élet értelmetlen, s eljutott az
öngyilkosság gondolatáig is. (Bizonyára nem vé-
letlen, hogy az Anna Karenina súlyos lelki válság-
ba került, tragikus sorsú címszereplő hősnője nem
látva más kiutat maga előtt, végül öngyilkos lett,
míg az író alteregója, Levin, a hitetlenségből kie-
melkedve találta meg élete értelmét az istenhitben,
a családban, a másokért munkálkodásban.) Ám vé-
gül Tolsztoj hosszas, gyötrődő vizsgálódás után fel-
ismerte: az emberek — vele együtt — csak addig
éltek, amíg ismerték az élet értelmét: „Ahogy a töb-
bi embernek, nekem is a hit adta meg az élet ér-
telmét és lehetőségét… Ahol élet van, ott — mió-
ta csak létezik az emberiség — a hit teszi lehetővé
az életet… Hit nélkül nem lehet élni.” Felismeré-
sét követően Tolsztoj számára egyértelmű lett az
igazság: csakis a hitben lehet megtalálni az élet ér-
telmét és lehetőségét. Ettől kezdve a hit éltető ener-
giaforrást jelentett neki, ami segített túlélni a gya-
kori lelki kríziseket: „És rájöttem, hogy a hit a
leglényegesebb jelentésében nemcsak a láthatatlan
dolgok feltárása, nem kinyilatkoztatás…, nemcsak
az ember viszonya az Istenhez…, nemcsak bele-
nyugvás abba, amit mondtak az embernek…, a hit
az emberi élet értelmének olyan ismerete, amely-
nek következtében az ember nem semmisíti meg
magát, hanem él. A hit az életerő. Ha az ember él,
akkor valamiben okvetlenül hisz.” A nagy orosz író
és gondolkodó számára Isten végtelensége, az
emberi dolgok és Isten kapcsolatának, az erkölcsi

jónak és rossznak a fogalma, „mind olyan fogalom,
amely nélkül nem volna élet, nem volnék én ma-
gam se…” S végül eljut a lényegig: „Az Istent is-
merni és élni — egy és ugyanaz. Az Isten az élet…
És erősebben, mint valaha, minden megvilágoso-
dott bennem és körülöttem, és ez a fény többé már
nem hagyott el.” Tolsztoj hite szerint minden egyes
embernek megvan a világot irányító Istentől
megszabott feladata, amit fel kell ismernünk, és
teljesítenünk: „A világ élete valakinek az akara-
tából folyik. Valaki ennek az egész világnak az éle-
te és a mi életünk révén végzi valamiféle dolgát.
Hogy reményünk legyen felfogni ennek az aka-
ratnak az értelmét, mindenekelőtt teljesíteni kell
ezt az akaratot — meg kell tennünk azt, amit akar-
nak tőlünk. Ha pedig én nem teszem meg azt,
amit akarnak tőlem, akkor sohasem dogom meg-
érteni azt se, mit akarnak tőlem, még kevésbé pe-
 dig azt, hogy mit akarnak tőlünk mindnyájunk-
tól és az egész világtól.”

A Mi a művészet? című, 1898-ban megjelent
értekezésében Tolsztoj csak a legnagyobbakra
jellemző szubjektív bátorsággal alkot lesújtó vé-
leményt olyan, a világirodalom kiemelkedőnek,
sőt korszakosnak minősített íróiról, költőiről, mint
Shakespeare, Baudelaire, Verlaine, de hamis nak
tartja Michelangelo azóta is csodált, Sixtus-ká-
polnában látható freskóit, szinte megsemmisítő
kritikát fogalmaz meg az akkoriban mindenütt
ünnepelt Wagnerről, és finoman fogalmazva is
ambivalensen viszonyul Beethoven zenéjéhez.
Izgalmas lélektani, művészetesztétikai feladat
lenne egyszer megvizsgálni, mi lehetett ennek a
szinte egyetemes ellenszenvnek az oka, ami
Tolsztojt más jelentős, vagy annak tartott alko-
tók műveihez fűzte. Egy ilyen horderejű írónál
nem valószínű, hogy irigységről lett volna szó.

Tolsztoj az irodalom és művészet eltorzulásá-
nak alapvető okát abban látja, hogy a reneszánsz
óta a „gazdagok és hatalmasok”, kiábrándulva az
egyházból, elutasították magát a kereszténységet
is, „amely tagadta egész életüket, nem volt már
tehát semmilyen vallásos életfelfogásuk, s önkén-
telenül visszatértek ahhoz a pogány világnézet-
hez, amely az élet értelmét az egyéni élvezetben
látja”. Ennek következtében a jó és a rossz művé-
szet mércéje a szépség lett, vagyis a művészet
nyújtotta élvezet. „…a gazdag osztályok művé-
szete hitetlenségük és kiváltságos életük követ-
keztében tartalmilag elszegényedett, s a hiúság, az
életunalom és főleg a bujaság kifejezésére zsugo-
rodott.” Tanulmányában Tolsztoj az emberek leg-
főbb bajának nem azt nevezi, hogy nem ismerik
Istent, hanem azt, hogy olyasmit állítottak a Te-
remtő helyére, ami nem Isten. Szerinte ugyanez a
helyzet a művészettel is: „A mai felsőbb osztályok
tagjainak legfőbb baja még csak nem is az, hogy
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