
Szárnyszegetten
vagy felrepülve
A művészetek a lélek gazdagítói

Európa-szerte viták kereszttüzébe került az oktatásügy. Nálunk is.
Az állam a maga képére, elvárásai szerint változtatja a hagyományos
struktúrákat, egységesítve a tankönyveket és azok terjesztését. Nem
tudni, hogy ennek az erőfeszítésnek lesz-e eredménye, s ha igen, mi,
s hogy megéri-e szakítani a bevált módszerekkel; a felsőoktatásban
fölmerülő, még nem végleges tervek mindenesetre óvatosságra in-
tenek. Nem bizonyítható ugyanis, hogy a sokat emlegetett teljesít-
ményképes, hasznosságra orientált tudás valóban hasznot hoz-e az
egyénnek és a társadalomnak, s az úgynevezett humaniórák, vala-
mint az irodalom és a művészetek kiemelt oktatása tényleg fény-
űzése-e az oktatásnak. A következőkben keresztény nézőpontból, a
politikai csatározásoktól függetlenedve vetnék föl néhány szempon-
tot, melyek nem elhanyagolhatók, ha az oktatás célja valóban a har-
monikus emberré válás elősegítése. Meggyőződésem szerint az a
koncepció, amelyről széltében-hosszában hallhatunk és olvashatunk,
nem ezt a célt szolgálja, és szembemegy a kereszténység lényegével.
Nem vitatható, hogy a reáliák tudósai, köztük a legnagyobbak a vi-
lágban és a létben tapasztalható rendet és célszerűséget tapasztalva
elfogadták a Teremtő létét, de a jelenségek törvényszerűségeinek fel-
ismerésére kevesen képesek, számukra más utak kínálkoznak.

A garonne-i paraszt című könyvében1 Jacques Maritain a 20. szá-
zadi ember legnagyobb gyengeségének azt látta, hogy „térdre borult
a világ előtt”, a világ javait keresve lemondott arról, hogy léte lénye-
gét keresse és találja meg. Holott akár egy fűszálra tekintve is felme-
rülhet bennünk a Babits Mihály megfogalmazta kérdés: „Miért nő a
fű, hogyha majd leszárad, / miért szárad le, ha újra nő?” Aki azonban nem
törekszik látni és tudni, nem kérdez, hanem megelégszik élete adott-
ságaival, s azokat igyekeznek megsokszorozni. Számukra nem léte-
zik a túlvilág, a kereszt mindössze azt jelképezi gondolkodásukban,
hogy a haladásért szükséges áldozatokat hozni. A szentség fogalmát
és a szentté válás esélyét pedig végérvényesen el kell felejteni, mert
annyit jelent és azt kívánja az embertől, hogy evangéliumi értelem-
ben szakítson a világgal és annak „hamis császáraival”, akik már-
már isteni tiszteletet kívánnak maguknak.

A világiakkal eljegyzett számára nem létezik lemondás és ön-
megtagadás, ami azt jelenti, hogy nem figyel a másik emberre, ide-
genkedik a szolidaritás gyakorlatától, csak szavakban tanúsít rész-
vétet a szegények és elesettek iránt. A szeretetlenség hódítását a
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válások száma is mutatja, a házastársak nem éreznek kölcsönös sze-
retetet, ezért gyakori jelenség, hogy nem is merik vállalni kapcso-
latuk törvényesítését. Az a meggyőződés lett általános, hogy a földi
életben elérhető a beteljesedés, holott a rossz valamilyen módon
mindig beszüremkedik életünkbe.

Maritain meglátása szerint „furcsa korban” élünk, amelynek már-
már kóros betegsége a múlt meghaladásának vágya vagy tagadása.
Számtalan jelét láthatjuk, ahogy a mulandó becsülete növekszik, s vele
az emberi gőg, amely nem törődik a szellemmel. „Aggódva az igaz -
ságért és megragadva az igazságot a szellem túllép az időn. A szel lem
dolgait a múlandóság — azaz az anyag és merő biológikum — törvénye
alá vetni: úgy tenni, mintha a Szellem a Legyek urának lenne alávet-
ve, ez a Szent Pál által leírt betegség első fontos tünete.” A má sik be-
tegséget logofóbiának nevezte a francia bölcselő, „amikor mindenki meg-
veti az olyan, a szellemi ösztöne által homályosan föl fogott dolgokat,
mint a jó és a rossz, az erkölcsi kötelesség, az igaz ságosság, a jog vagy
a tudaton kívüli lét, az igazság, a szubsztancia és járulék közti különbség,
az azonosság elve, akkor mindenki kezdi elveszíteni a fejét”.

Maritain nyomatékosan figyelmeztet arra, hogy a lét igazán fontos
dolgainak kimondására nem alkalmasak a törékeny szavak. És a
garonne-i paraszt még nem is szembesült azzal a 20. századi jelen-
séggel, amelyet az érzékenyen gondolkodó írók az emberi érintkezés
és a szellem legsúlyosabb kórokozójának neveztek: a szavak korábban
egyértelmű jelentésének meghamisításával. Tulajdonképpen e rontás
(romlás?) ellen lázadnak föl az avantgárd mozgalmak, ezt a jelenséget
ismerte föl Márai Sándor az Amerikai Egyesült Államokban (melyet
szívesen neveznek a „szabadság földjének”, miközben megfigyeli az
egész világot), s ezért figyelhető meg, hogy sok nagy író (nálunk pél-
dául Pilinszky) a szó és a hallgatás határán egyensúlyozott. A 20. szá-
zad, kivált második felének költészete a szellem megmentésének je-
gyében született. A mélyen etikus Babits élete legvégéig ezzel a
problémával szembesült attól kezdve, hogy keserűen panaszolta: csak
ő a verse hőse, mígnem elérkezett a Jónás imája felszárnyalásáig.

A kimondás, a köznapiságon túlemelkedés megfogalmazói a köl-
tők — mondja Maritain, s megállapítását igazolja a legtöbb lírikusnak
az a törekvése, hogy a romlandót meghaladva tájékozódjék valami tisz-
tultabb világrend felé, melyben felismerhető a szellem működése. Kö-
zös törekvése ez a költőknek, képzőművészeknek és a zeneszerzők-
nek. A romlandó anyagtól, az anyagiasságtól történő elhatárolódás
programját a román kolinda szövegéből merítő Bartók Bélától Nagy
Lászlóig a „csak tiszta forrásból” jelszót követve fogalmazták (és va-
lósították) meg. Aki lemond erről az útról, azt a lehetőséget veti el, hogy
„túllépjen e mai kocsmán”, s ezzel léte rendeltetését tagadja meg.

Ez a kereszténység lényege; a felülemelkedés és a kiszakadás.
A hétköznapokból Isten világa felé tájékozódni. Két lehetőség áll
előtte, s a kettő alighanem egymást erősíti: az imádság és a költé-
szetre, a költők által feltárt útra hagyatkozás. Ez az út többféle lehe-
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tőséget rejt. Kosztolányi így fogalmazta meg lényegét az Esti Kornél
énekében: „A céda életet fesd, / azt, ami vagy te, tettesd, / királyi ösztönöd-
del / ismersz-e még felettest? / Az unt anyag meredt-rest / súlyát nevetve
lökd el, / s a béna, megvetett test / bukásait a szellem / tornáival feledtesd. //
Hát légy üres te s könnyű, / könnyű, örökre-játszó, / látó, de messze-látszó,
/ tarkán lobogva száz szó / selymével, mint a zászló, / vagy szappanbuborék
fenn, / szelek között, az égben, / s élj addig, míg a lélek, / szépség, vagy a sze-
szélyek, / mert — isten engem — én is, / én is csak addig élek.”

Kosztolányi ösztönösen, az anyag unt nyűgeitől megszabadulva
emelkedett a szellem magasába. (Nem véletlen, hogy lírájának jelképe
a zászló.) Babits pontosan fordítva látta a szellem elérésének módját:
Kosztolányival vitázva épp a mélybe hatolva, búvár módjára talált
volna az igazgyöngyre. Teljesen mindegy, a végeredmény a fontos, az
igazgyöngy s az az eszmény, hogy addig éljünk, míg a lélek.

A fölfelé való figyelem, s ezáltal a rátalálás örömének kezdőpont-
ján a három napkeleti bölcset látjuk, amint Máté evangéliumában
megérkeznek Jeruzsálembe, és tudakozódnak: „Hol van a zsidók új-
szülött királya? Láttuk csillagát napkeleten, és eljöttünk hódoljunk
neki” (Mt 2,2). Majd továbbmennek. „És lám, a csillag, melyet nap-
keleten láttak, előttük haladt, míg meg nem állt a hely fölött, ahol a
gyermek volt. Amint megpillantották a csillagot, igen megörültek”
(2,9). A csillag vezetésével célba értek. Hiába Heródes cselvetése, a
lényegtől, az Üdvözítő megpillantásától nem téríthette el őket.

Könyveket lehetne írni arról, amint csillagok és más jelek nyomán
haladva a szellemi lét, egy másik dimenzió vonzáskörébe kerültek és
kerülnek költők. Szinte gyermekien egyszerű példázatát találjuk Pe-
tőfi Sándor versében, A négyökrös szekérben. Idézném, már csak azért
is, mert a költő csillaga épp leszállóban van, a korízlés az iróniának
kedvez. „A társaságban én is ott valék, / S valék szomszédja épen Erzsiké-
nek, / A társaságnak többi tagjai / Beszélgetének s énekelgeté nek. / Én ábrán-
doztam s szóltam Erzsikéhez: / »Ne válasszunk magunk nak csillagot?« /
Az országúton végig a szekérrel / A négy ökör lassacskán ballagott. // »Ne
válasszunk magunknak csillagot?« / Szólék én ábrándozva Erzsikéhez. /
»A csillag vissza fog vezetni majd / A mult időknek boldog emlékéhez, / Ha
elszakaszt a sors egymástul minket.« / S választottunk magunknak csillagot.
/ Az országúton végig a szekérrel / A négy ökör lassacskán ballagott.”

Noha az irodalomtudomány művelőinek egy része finnyásan ér-
tékeli Petőfi költészetét, mondván, francia kortársai jóval előbbre jár-
tak, mint ő, mégis érdemes felfigyelnünk arra, hogy egy ilyen szinte
hétköznapi életképben is milyen zseniálisan nyit távlatokat egyete-
mes érzések felé. A szekéren döcögő társaság vidáman múlatja az időt,
s akkor egy váratlan kérdés a pillanatnyi idő síkjából kiemeli és időt-
lenné tágítja az érzéseket, s a befejezés, az ismétlődő refrén is telítet-
tebbé válik, hiszen az olvasó érzékeli, hogy a köznapiság gazdagabbá,
telítettebbé vált a csillagok világának és ígéretének megjelenítésével.

Talán még egyértelműbb ez a távlatosság a múlt század elismer-
ten egyik legnagyobb versében, a Hajnali részegségben. Mint már cé-
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loztunk rá, Kosztolányi számára különös jelentést hordozott a tárgyi
valóságból kiemelkedő, a magasságok felé mutató zászló. Ezzel a cím-
mel jelent meg verse a sokak által meglepetéssel fogadott Meztelenül
című kötetében: „Csak bot és vászon, / de nem bot és vászon, / ha nem zászló.
// Mindig beszél. / Mindig lobog. / Mindig lázas. / Mindig önkívületben van
/ az utca fölött, / föllengő magasan, / egész az égben, / s hirdet valamit / ra-
jongva. / Ha már megszokták, és rá se figyelnek, / ha alszanak is, / éjjel és
nappal, / úgyhogy egészen lesoványodott, / s áll, mint egy vézna, apostoli
szónok / a háztető ormán, / egyedül, / birkózva a csönddel és viharral, / ha-
szontalanul és egyre fenségesebben, / lobog, / beszél. // Lelkem, te is, te is —
/ ne bot és vá szon — / légy zászló.”

A Hajnali részegségben egyetemessé tágítja az élményt, ahogy a
köznapiságból kiemelkedve az égi magasságokba vezérli olvasó-
ját, aki ilyenformán egy beavatási szertartásának részesévé válik.

A leghétköznapibb helyzetből és környezetből, már-már groteszk
leírással indít: „Várj csak, hogy is kezdjem, hogy magyarázzam? / Te isme-
red a házam / s ha emlékezni tudsz a / a hálószobámra, azt is tudhatod, / mi-
lyen szegényes, elhagyott / ilyenkor innen a Logodi-utca, / ahol lakom. // Tárt
otthonokba látsz az ablakon. / Az emberek feldöntve és vakon / vízszintesen
feküsznek / s megforduló szemük kancsítva néz szét / ködébe csalfán csillogó
eszüknek, / mert a mindennapos agy-vérszegénység / borult reájuk.”

Hová nyílhat kilátás ebből a már-már mélyrealista helyzetből, amely-
ben a szoba zárkájában széthányva hevernek a levetett cipők és az ing?
Hogyan lehet ebből távlatokat látni, ha harsány riasztó kelti az alvót:
„ébredj a valóra”? Mert ez a leghétköznapibb valóság, amelyben mind-
nyájan élünk, s ha házunk egyszer majd a földdel lesz egyenlő vé, „gyom
virít alóla / s nem sejti senki róla, / hogy otthonunk volt-e, vagy állat óla”. Ám
a költő messzebbre tekint, túl a naturalista képeken. A „derűs eget” és
a „fényes nagyszerűséget” is látja és láttatja, miközben megérinti a tisz-
ta gyermekség, a szívvel látás csodálatos emléke: „Én nem tudom, mi
történt vélem ekkor, / de úgy rémlett, egy szárny suhan felettem / s felém ha-
jol az, amit eltemettem / rég, a gyerekkor.”

A kegyelem szárnysuhogását a misztikusok élik át, de a költők is
érzékeltetni tudják. Kosztolányi az égi báléj titkait szemlélve „száj-
tátva áll” és a „boldogságtól fel-felkiabál”, s bennünket is beavat abba az
érzésbe, amelynek átélésére vágyunk, s egész életünk erre irányul:
„…pattanó szívem feszítve húrnak, / dalolni kezdtem ek kor azúrnak, / annak,
kiről nem tudja senki, hol van, / annak, kit nem lelek se most, se holtan. / Bi-
zony, ma már, hogy izmaim lazul nak, / úgy ér zem én, barátom, hogy a por-
ban, / hol lelkek és göröngyök közt botoltam, / mégis csak egy nagy, ismeret-
len úrnak / vendége voltam.” Ehhez a felismeréshez csak a költő vezethet
el, s az imádsággal tehetjük teljessé.

Pauler Ákos különbséget tett a hasznosság céljából és az ember
gyönyörűségére szolgáló alkotások között. A szépség vagy a gyö-
nyörködtetés magyarázatánál Kant közismert meghatározására hi-
vatkozott: szép, ami érték nélkül teszik. A tapasztalat azonban azt
mutatja, hogy a széppel alkotója sokszor eszményt akar szolgálni,
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tehát a műbe olyan üzenetet kódolt, amely számára egy ideál kife-
jezésére szolgál, s ha beleérző azonosulással szemléljük, hallgatjuk,
olvassuk, azonosulni tudunk szándékával, s felismerjük vagy meg-
közelítjük ezt az ideált. Nyilván fennáll az a veszély, hogy félreér-
telmezzük a műalkotás üzenetét, s a modern művészetekben néha
cél is a befogadó félrevezetése. A posztmodern műveknek gyakran
ez a célja, amely részben úgy valósul meg, hogy az alkotó inkább el-
játszik témájával (anyagaival), semmint a felemelkedés lehetőségét
kínálja. Herbert Spencer felfogása szerint a művészi tevékenység
csak játék, a „homo ludens” — amint Pauler nevezi — „erőfölösle-
gét” vezeti le. A játék azonban több ennél: „egyfajta variációt, vál-
tozatosságot hoz a lelki életbe”. Nem véletlen, hogy korszakalkotó,
nagy művészek is játékosan fejezik ki magukat, olykor különféle
játéklehetőségekkel foglalkoznak, mint például Weöres Sándor, aki
úgynevezett játékverseiben, változatos ritmuspróbáiban tárta fel a
mindnyájunkban rejlő gyermeki adottságokat, amelyeket érintetle-
nül őrzünk lelkünkben, mint egy romlatlan világrend lenyomatát.2

A nagy művészek fellépése mindig váratlan, logikus előfeltevé-
sekkel nem magyarázható. Jelenlétük és alkotásuk mintha kegyelmi
ajándék lenne, hogy általuk ismerhessük föl egy harmonikusabb vi-
lágrend létezését. Ezért „a költőket és a művészeket a régebbi korokban
természetfölötti lényeknek, például isteneknek tekintették, akiknek
a megjelenése abszolute megmagyarázhatatlan. Erre az álláspontra
az újkori tudomány nem helyezkedhet, csak azt mondhatjuk, hogy
reánk nézve ezeknek a megjelenése teljesen megmagyarázhatatlan”
— írta Pauler Ákos.3 Az azonban bizonyos, hogy ezek a nagy művé -
szek, hasonlóan a nagy szentekhez, módosítják koruk gondolkodá-
sát, és óriási hatást gyakorolnak az utókorra, amelyet reménnyel és
értékekkel telítenek. (Gondoljunk csak arra, mekkora hatást tesz ko-
runk emberére Bach János vagy Máté passiója. Ezeket születésük ide-
jén csak néhányan ismerték, de mióta Mendelssohn felfedezte és elő-
adta a Máté passiót, minden kor a sajátjának érzi ezeket a műveket,
s egy magasabb világrend körvonalai sejlenek föl előadásukkor.)

Pauler Ákos szembenézett azzal a kérdéssel is, hogyan valósulhat
meg az igazi művészetnek az a célja, hogy eszményi világot tárjon az
ember elé. Meglátása szerint a művészek által alkotott világ virtuális,
olyan világ, amely „ténylegesen nem létezik”, de nem szabad elsza-
kadnia a mi világunktól, az ittenitől, ennek igazságait és arányait is meg
kell valósítania. A művészet az emberi szellem igényeit elégíti ki. „Amily
mértékben növekszik a civilizáció a népek életében, olyan mértékben
nyer fontosságot, megértést, megbecsülést a művész és költő. Minél fej-
lettebb a lelki élet, annál fokozottabb mértékben lép föl az esztétikai
szükséglet.” Ennek legvégső célját még nem ismerhetjük, de jeleit igen,
s ha ezektől elzárjuk az embert, tulaj donképpen rendeltetése lényegétől
fosztjuk meg, s nem ad lehetőséget lelkisége gazdagítására.

Az ember rendeltetése felismerésének egyre tudatosuló, végül kül-
detésessé váló folyamatát Liszt Ferenc életútjának bemutatásával
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szemléltette Pauler Ákos.4 Megítélése szerint a zeneköltő szemlélet-
módjára katolicizmusa hatott leginkább. Ebből fakadt az a törekvése,
hogy műveivel szolgálja az emberiség javát, harcoljon a szegény ség
ellen, és távlatokat nyisson. Célja, hogy felsegítse kortársait a szellem
„legmagasabb csúcsáig”, azt a lehetőséget is megadta, hogy a csú-
csokról újabb távlatok nyílhassanak a figyelmes szemlélő számára.
Benne is tudatosult, de hallgatóiban is tudatosítani akarta azt a felis-
merését, e földi létben mintha sötétségben járnánk, de szívünkben él
a vágy, hogy a fényre jussunk. A 20. századi költészetben számtalan
változatban jelent meg ez a kettősség. Kevésbé ismert költő, a litván
Vytautas Macernis (1921–1944) versét idézném, címe: Ősz van, a vágy
virága rőt: „Ősz van, a vágy virága rőt / Levél-aranylás lett megint. / A nagy
búcsúzkodás előtt / A nyár is istenhozzádot int. // Ó, gyengéd lazúr égi íven!
/ Szomorú, te! Isteni senki; / Te fellelhetetlen a szívben; / Emlék, mely önma-
gát jelenti. // Most mindennek, ami él vagy remél, / Végtelen jelentése van. /
A teremtés ideje véget ér. // Lüktetnek a források finoman… / Már csak a vágy
virít: a föld / Istenhozzád illata. Szél süvölt” (Tandori Dezső fordítása).

A költők változatos leírásokban jelenítették meg a világ szépségét,
a természet pompáját. Nem abban az értelemben borultak térdre a
világ előtt, ahogy ezt Maritain az anyagi világba rögzült emberre ér-
tette, hanem olyan lelkülettel, amely e sok szépség mögött teremtő
akaratot feltételez, s amely a valóság szépségében is jelen van, és arra
készteti ábrázolóját, hogy a jelenség mögöttese felé tájékozódjék,
mint Hermann Hesse (1872–1962) tette Elmélkedésében: „Isteni és örök
a szellem. // Feléje tartunk, képei s eszközei, / s lelkünk legmélyebb vágyai:
lenni, / mint ő, fényében világítani. // De halandónak s földinek születtünk;
/ élőket, lomha nehézkedés nyomaszt. / Nyájas anyameleggel vesz körül a
természet, / emtet a föld, bölcső és sír vet ágyat. / Ám a természet nyugtot
mégsem ad, / anya-varázsán atyai tűzzel / áttör a halhatatlan szellem / intő
szikrája, gyermeket férfivá edz, / az ártatlanságot kioltja, s harcra, tudatra éb-
reszt. / Így tétovázik anya és atya, / test és szellem között // a teremtés leg-
törékenyebb gyermeke, / a remegő ember-lélek, szenvedésre / minden lénynél
alkalmasabban s a legnagyobbra hivatottan: / hívő, reményfő szeretet. // Útja
nehéz, étele bűn s halál, / olykor sötétbe téved, olykor / jobb lenne néki nem
lennie; / de örökké fölötte ragyog rendeltetése; / vágya: a szellem és a fény, /
s veszélyei közt — érezzük — különös / szeretettel szereti őt az Örökkévaló.
/ Ezért, bolyongó testvérek, minden / megoszlás közt mégis szerethetünk, /
és nem gyűlölet és ítélkezés, / hanem türelmes szeretet / és szerető tűrés visz
a szent // célhoz mind közelebb” (Rónay György fordítása).

Hermann Hesse költeménye remek összefoglalása az emberi élet-
nek, amely a szeretet által juthat mindig közelebb a „szent célhoz”.
Ezen az úton a művészetek, mindenekelőtt talán a költészet segíti a
leghatékonyabban. Mihelyt lemond (vagy lemondatják) ennek támo-
gatásáról, nem közelebb jut céljához, hanem eltávolodik tőle. Ennek
szomorú jeleit tapasztaljuk a haszonelvűség, a megtérülő tudás elő-
térbe állítása közben, melynek bűvöletéből a jövő érdekében is érde-
mes volna kiszakadni. Ne feledjük, a művészetek is szolgálhatják

4Liszt Ferenc
gondolatisága.

In: i. m. 263–335.
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hasznos földi célok elérését, mint Széchenyi István korában, de min-
dig magukban hordják azt a többletet, amelyet a puszta anyagiakkal
nem lehet megvalósítani. A művészetek értő befogadása és szeretete
nélkül nem érhetünk föl arra a lentről sűrű ködbe burkolózónak látott
hegycsúcsra, amelyről Francis Jammes írt: „Ott kopasz keselyűk száll-
dosnak, s este rőten / izzó füstfellegek lobbannak fel a ködben. / Ott láthatod,
ha majd szétnéz nyugodt szemed, / Isten lelkét lebegni a roppant tér felett”
(Rónay György fordítása).

kísértések
1. azt hitted

azt hitted nem fáj már
de amikor összeraktad magadban a múltat
újra szembejöttek a régi kísértések
pedig nem kell már tartanod semmitől
téged bántani rajtam kívül másnak nincs joga
új árnyékot keresel a megcsalt éjszakában
kiselejtezett ígéret űz hozzám
mit a bizalmatlanság s a csalások rég összetörtek
idegenekre haragszol
pedig én árultalak el
— benyitsz hozzám és boldoggá teszel
hogy holnap megölhesselek újra…

2. különbéke

különbékét kötöttél
de nem vetted számba mennyi
marad majd benned belőlem
s hogy ez már egy másik élet zsákutcája —
az a délután amikor egyensúlyt keresve billegtünk
a kávéillattal incselkedő teraszok között
csak egy visszalopott ajándék volt
valószínűleg úgy érezted csöppet sem ciki
annyi elgáncsolt éjszakát
a mélyből újra kiásni
de a csönd súlya egyre nőtt
s a távolság is — így végképp beléd lázasodott
a fájdalom hogy egy lehess velem
s hogy ne hátrálhass meg soha többé

OLÁH ANDRÁS
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