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Előszó helyett

„Régen, abban az időben, amikor még napokba és he
tekbe telt, míg egy-egy esemény híre egyik országból, vagy 
még inkább egyik kontinensről a másikra eljutott, Goethe, 
ugyanaz, aki egyébként szenvedélyes érdeklődéssel fordult 
akkoriban alig ismert nemzeti irodalmak kincsei felé, felve
tette az irodalmak nemzeti korlátoltságának, a nemzeti kor
látok időszerűtlenségének a kérdését.

»Manapság -  így hangzik az 1827-ben Eckermannhoz 
intézett szava -  a nemzeti irodalom nem sokat jelent, a világ- 
irodalom korszaka került sorra, és most mindenkinek azon 
kell lennie, hogy siettesse ezt a korszakot.«

Azóta, hogy ez a nyilatkozat elhangzott, a kölcsönös 
közlés és közlekedés minden időbeli távolsága technikailag 
legyőzhető, illetve egyre kevesebb órára redukálható. Soha
se voltak még az elválasztó nemzeti határok ennyire anak
ronisztikusak, sohase volt még a reálisan lehetséges emberi 
valóság és korlátlan szellemi tevékenység és a politikai okok 
kényszeréből létező, szűk keretek közt fennálló ellentét esz- 
telenebbül idejétmúlt, mint ma. Tudunk interkontinentális, 
sőt interplanetáris menetrendeket percnyi pontossággal ki
számítani, ám morálisan, ami a népek, tehát az emberek kö
zötti viszonyt illeti, nem tudunk a kőkorszakbeli ember men
talitása fölé emelkedni. Lehetőségeink szerint Kozmopolisz 
polgárai, ugyanakkor pedig fétisek uralma alatt élő barlang
lakok vagyunk. Népek és egyes emberek ki-kitömek a bűvös 
körből nemcsak vágyban, a gondolat erejével, művészi alko
tással, hanem a materiális életfeltételeket közvetlenül átala
kító forradalmi akciókban is.

Ha nem akarjuk, hogy gondolatainkkal, mércénkkel és 
szempontjainkkal magunk is anakronisztikussá, világviszony
latban provinciálisán elmaradottá váljunk, akkor a nemzeti 
irodalmak, tehát a magyar irodalom ismertetését és értékeit
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is csakis azoknak a nagy, nemzetek fölötti összefüggéseknek 
és kölcsönhatásoknak a perspektívájába kell beállítanunk, 
amelyeket Goethe az egységes világirodalom fogalmával 
jelölt meg.

Ebből, a világirodalmi perspektívának mint kiinduló
pontnak az elfogadásából azonban konzekvenciák és meg
oldandó problémák egész sora következik. ( ...)

A szép az, ami magyarul, angolul, szerbül, horvátul, oro
szul, franciául vagy kínaiul szép. A szépségek, mint maguk a 
népek, mind vérrokonok, mindegyik épp a maga külön indi
vidualitásával még jobban kidomborítja és megvilágítja a 
másik és a többi individualitásának vonzó reliefjét. Nem jó 
az a nemzeti irodalomról szóló történetírás, amely nem vi
lágirodalmi perspektívából indul el, és nem nyit világirodal
mi, tehát az emberiséget átfogó perspektívákat.”

Sinkó Ervin: Székfoglaló előadás, 1959
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TÉMA ÉS TARTALOM A KÖLTÉSZETBEN

1. VAN ÉS NINCS MŰVÉSZETI PROBLÉMA

Az emberi szellemnek bonyolult története, amint ez a 
történet vallásokban, filozófiai rendszerekben, művészeti és 
tudományos művekben visszahagyta útbaigazító tündöklé
seit, ezek az összes, a történelmet dokumentáló teljesítmé
nyek pazarul ellentmondásos sokféleségükben arra az egyet
len öntudatbeli tényre vezethetők vissza, hogy az ember ben
ne áll a természetben, és egyben ugyanez az ember, mint 
öntörvényű egész, akarhat és tud szemben állni a természet
tel. Az emberi öntudat minden történelemmé vált és váló ter
mésének gyökerén ott van ez a kiásható, sarjasztó őstalaj, s 
ma és tízezer év előtt minden kérdésfeltevés csak ennek az 
egy kérdéses alapkettősségnek a változata. Amióta csak az 
ember mint öntudat megszületett, sőt az emberi öntudat 
megszületése maga, az emberi öntudat általános tartalma, 
története nem egyéb, mint ennek a mindent átfogó kétlaki- 
ságnak jelenvalóságára történt ráeszmélés. Az öntudat akkor 
emelkedik ki öntörvényű egészként a természetből, mikor az 
ember megszűnik a természet erőinek csak tárgya lenni, s 
noha mint természeti lény a természettel vívott harcai köz
ben is tárgya marad a természetnek, természeti szükségle
teknek, erőknek és törvényeknek, objektum létére szubjek
tumként is él, nemcsak él és küzd életéért, hanem szemléli is 
a maga immár kettőssé, ellentmondásossá vált létezését: 
egyszemélyben tárgynak és alanynak lenni, lenni és egyben 
önmagával nem azonosnak lenni. Mert ugyan az ember, ami 
például a halál elszenvedését illeti, éppúgy tárgya a halál ter
mészeti hatalmának, halálfélelemnek és életakaratnak, mint 
öntudaton innen élő testvérei a természetben, de határvető 
különbség, hogy az ember tudja is a halált, s ha ez a tudás 
nem is változtat a halálnak emberre is érvényes hatalmán, de 
az emberben a külső valóságok világa mellett a tudomások 
és belőlük nőtt akaratok, szenvedélyek, vágyak és kérdések 
külön benső világát létesíti. Az emberi szellem története az
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embernek ebből az ő kettős létezéséből fakadó konfliktu
sainak, kérdéseinek kifejtése és megválaszolási kísérleteinek 
a megjelenése.

Igaz, hogy az enber, mint természettől különvált öntu
dat, nemcsak természetben való létezésére eszmél rá, mivel
hogy a természet mellett egy másik külső mechanizmus is 
tárggyá teszi a szubjektummá nőtt embert: az állammá vált 
társadalmi szervezet. Igaz az is, hogy az embernek, ki magát 
szubjektumnak érzi, s kit egy külső szubjektum-fölötti szub
jektum igényével fellépő alakulat, a társadalom akarata, a 
társadalom törvényeinek objektumaként kötöz meg, az em
bernek ebből a másik reális kettősségből is feladatai, problé
mái, összeütközései származnak (Antigoné -  Kreón). Ez ok
ból úgy látszik, hogy az emberi szellem küzdéseinek ősgyö
kerét nemcsak a természetnek alávetett és egyben természet
tel szemben álló, hanem tásadalmi absztrakt törvénnyel és 
egyben társadalommal szemben álló, tehát két irányban is 
pusztán objektumként számba jövő, de magát konkrét szub
jektumnak érző és akaró emberben kell keresnünk. Különö
sen ma, mikor egy teljesen mechanikussá vált társadalom áll 
az eleven emberi individualitással szemben, ma feltétlenül 
meggyőzően hatna ez a felfogás. Társadalom és természet -  
a vérrokonságon alapuló törzsszervezetek megszűnése óta -  
nyilván fokozódóan elidegenedett, külön valóságok, és a ma 
aktuális konfliktus az öntudat és az öntudat követelményei
nek mindenben ellentmondó társadalmi-állami alakulat léte
zése. És mégis: ez a konfliktus is csak az elsődleges konflik
tusnak a ma aktuális megjelenési formája. Azért van tár
sadalmi probléma, mert az emberi öntudat a maga tartalmait 
akarja konkretizálni a társadalomban, önmagára akar 
ismerni a társadalomban, olyannak akarja, hogy őneki, az 
öntudatnak, a szellemnek legyen kifejezője, és ne a szellem
mel ellenséges természeti hatalmak, erőszak, testi éhség és 
vakszerencse tartsák össze. A vak természeti erők, melyeket 
az öntudat, mint abszolút uralkodókat, tagad, ma a társadal
mi rend maszkjában negálják az emberi öntudat követelmé
nyeit, s az ember nem állna szemben semmiféle társadalmi 
renddel, ha az öntudat nem állítaná szembe az embert léte
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zésének feltételével, a természettel. Ez az elsődleges kettős
ség az emberi egzisztencia paradoxa, és amit a buddhizmus 
az individuum és a Nirvána kettősségével, a kereszténység a 
test és lélek konfliktusával formuláz meg, s amit mi ma az 
ember és a kapitalizmus küzdelmével, a szellemnek a dolgok 
imperializmusa elleni harcában juttatunk kifejezésre, ez 
mind csak az egy ős-kettősségnek mint alaptémának külön
böző időkben különbözőképp akuttá váló variációja. Az egy 
szubjektív öntudatában mint természetben gyökerező ember
nek az ebből a kettősségből eredő szándékai, problémái, vá
gyai különböző néven és formában jelennek meg a gyakor
lati élet, a társadalmi harcok, a vallási élet és a különböző 
művészetek területén; de minden látszólag tisztán politikai, 
vallási, tudományos vagy művészeti kérdés csakis a bujtoga- 
tó tartalmában általánosan jelenlevő szubsztanciális problé
mának, szándéknak speciális megjelenési formája, formake
resése, egy-egy közben konkréttá vált fejlődési foka.

A költőnek az ő témájához való viszonya kizárólag mű
vészeti vagy technikai kérdéskomplexumként jelenik meg; a 
speciális esztétikai problémák azonban éppúgy, mint a spe
ciális politikai vagy tudományos problémák és megoldásaik, 
csak a problémának, a szubsztanciális paradoxiának és a 
belőle keletkező részletfeladatok megoldásainak különböző 
területeken különbözőképp, a különböző tevékenységi terü
letek anyagának megfelelően történő manifesztációja. Hogy 
az esztétika az emberi szellemnek másik, külön területe, 
mint a társadalomtudomány, vagy hogy az építészet az eszté
tikának más törvények alatt álló területe, mint a költészet, ez 
nyilvánvaló; ám az egymás számára legtávolabb eső szférák 
anyagában is ugyanaz az öntudat kergeti magát a káoszból a 
kozmoszért, a kifejezett és megvalósított kozmosszá válá
sért, mely öntudatnak minden szférák csak időleges objekti- 
vizációi.

Az ember benne áll a természetben, és egyben mint ön
tudat szemben áll a természettel. Ez a szembenállás az öntu
datában és objektív megnyilatkozásaiban különböző korok
ban különböző tartalmakban és eredményekben válik konk
réttá. A költőnek a témájához való viszonyában tisztán tükrö
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ződik, hogy egy-egy történelmi korszakban miként reagál az 
öntudat a rajta kívül levő természetre, vagyis hogy érzi ma
gát, mit akar az ember az akkor adott világban, mennyire tu
datos benne, s hogyan képzeli megvalósítani az alapvető 
szubsztanciális meghasonlottságból szükségképp követke
ző mindent betetőző vágyat: a paradoxia feloldását, s külön 
szubjektum és külön objektum, az öntudat és a külső valóság 
megbékült testvériesülését.

A költőnek témájához való viszonyában a költő korának 
az élethez, a maga életéhez való viszonya jut esztétikai telje
sedéshez, s ennek a ténynek vázlatos s csak az európai köl
tészet tendenciáira szorítkozó demonstrálása a költészetnek 
a jelen korban betöltött és betölthető helyzetének és feladatá
nak megítéléséhez szükséges.

2. KÖLTÉSZET ELŐTTI KÖLTÉSZET

Az alkotó szellemi élet első történelmi megnyilatkozása, 
melyben az ember a természeti jelenségekhez -  ég-föld tüne
ményeihez, saját életéhez és halandó voltának tényéhez -  
való viszonyát öntudatában reprodukálja: a mítosz. Költé
szet, és egyáltalán a fogalomnak mai jelentésében vett művé
szet, mint tudatos intenció, hogy az anyagot az öntudat a 
maga érzékelhető kifejezésévé alakítsa, a mítosz korszaká
ban nem létezhet. Ennek a kornak szemlélete nem tulajdo
níthatja az enbemek mint alkotónak a mítoszt, mert a mitikus 
embernek a dolgok maguk a kész mítosz eleven darabjaiként 
jelennek meg. Míg az izolált szubjektív öntudat számára, te
hát a mi számunkra az alkotó költőnek és külső témájának 
kettősségéből, a két ellentét vagy objektíve külön valóság 
szintéziséből születik meg a költészet, a mitikus kor szem
lélete szerint a témában magában benne élt a „költő”, maga 
a téma volt a maga költője, és az ember, maga is a nagy köl
teménynek csak egyik része, csak azt érezhette, hogy kilesi, 
leolvassa a titkos, húsból, vérből, fából, vízből, kőből felépí
tett hatalmas költemény szövegét.

A mitikus kor számára költészet már azért sem lehetsé
ges, mert az emberi beszéd éppúgy objektív mítoszként jele
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nik meg neki, mint a természet minden többi jelensége. A 
nap nem nyelvtani értelmében főnév, szó, mellyel bizonyos 
égitestet jelöl meg a mítosz embere, hanem élő valakinek, 
Héliosznak vagy Apollónnak neve, személy a nap, mely 
csakugyan fölkel, s a föld, az anyaföld, Démétér, Gaia, 
Cérész csakugyan eleven anya: a nevük nem azért kell, hogy 
róluk lehessen szólni, hanem azért, mert a nevükön csak
ugyan szólítani lehet őket. Beszélni lehet hozzájuk, részben 
úgy, mint ahogy emberekhez szólhat ember, részben pedig 
jelbeszéddel, mozdulatokkal -  térdelés, tánc, italöntés a föld
nek stb. - ,  mely jelbeszéd később tartalmát feledt szertartás
sá, rítussá válik, vagy „babonává”. A babona azonban a miti
kus ember világérzése, vallása. Ez a mitikus korabeli jeleket 
kereső, jelektől szorongó ember, ki kiszámíthatatlanságuk
ban szörnyetegekké növekvő hatalmakkal áll szemben, itt is, 
ott is el-elkap egy-egy darabot az őt körös-körül és legbel
sőbb bensejében is bekerítő, némaságba zárkózó mítosz-tö- 
megből, és az eszköz -  a fétissel, faragott bálvánnyal egyen
rangú eszköz - ,  amivel megőrzi, hatalmába veszi az ellesett 
titkot: az az eszköz a szó, a dolgok megtalált, meglesett ne
ve. A megnevező szó mágikus erejű -  „szó, szó, szó!”, 
mondja Hamlet, mert ő a szavakat egy elmúlt világ léttelen 
árnyékainak érezheti csak - ,  a mitikus korabeli ember pedig 
a dolgok nevével a dolgok bőrét érezte keze közt; természeti 
erőt tulajdonít a szónak, áldó és ugyanúgy rontó erőt is, mert 
nemcsak Isten, hanem ember is, ha átkot mond egy névre, az 
átok megfogan a név viselőjén. A dolgokat úgy meg lehet a 
nevüknél fogni, mint szarvánál a barmot. A név a dolgokból 
szervesen nőtt elő, és ahogy valakire rá lehet gyújtani a há
zat, úgy a nevét is.

A mítosz-korabeli embernél a társadalmi szervezet is 
éppúgy bele van még ágyazva a természetbe, mint az öntu
dat. A kor társadalmi szervezetének, tisztára természeti 
összefüggésen, vérrokonságon alapuló formájának megfelel 
a mitikus ember természetszemlélete, s minthogy nem egy 
individuálisan megkülönböztetett szubjektivitásból néz ki a 
világba, a mítosz embere a vérrokonsági kötelékek adta tár
sadalmi szervezetétől sem választja magát külön; az öntuda
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tót ezen a fokon lényegesen kollektívnak, az „én” helyett a 
„mi” tartalmaiban és formájában élőnek kell képzelnünk. 
Mikor az egyes ember, mint individuális öntudat, már nem 
tud teljesen azonosulni a kollektivitással, sőt a kollektív 
öntudat követelményeit individuális öntudatának követel
ményeivel nem bírja már összeegyeztetni, akkor ezzel az 
aktussá váló ténnyel, mint például a vérbosszúnak a kollek
tív öntudatból következő kötelessége ellen való fellázadásá
val, az ősi „mi” a szubjektum-objektumnak egy új, összetet
tebb tartalmú formáját létesíti: az ember mint én az öntuda
tában magát a világtól -  természettől és társadalomtól -  kü
lönválasztja. A mítoszdarabok tarka, nyugtalan s mindig 
újabb mítoszt szülő életét a bomlasztó egyéni szubjektivitás 
ellen védekező kollektivitás objektív, autoritatív mítosz-rend
szerré merevíti, bezárt körré, melyből ennek következtében 
annál inkább ki-kihajol a magába taszított, bebörtönzött 
szubjektivitású egyes ember. Ez az aktus a mítoszt termő 
korszak halálának kezdete. A természeti létezés úgy a kö
zösség öntudatában, mint az egyénében háttérbe szorul a ter
mészet mellett külön valóságot alkotó társadalmi létezés 
ténye mellett. A meglazult társadalmi közösség, mely család
ból és törzsből, patriarchális egységből heterogén össze
tételű hierarchikus állammá alakul, a természet mítoszát a 
maga mítoszává gyúrja át. A mítosz befejezett hagyomány- 
nyá, jelen helyett emlékké válik, amint ez egy új társadalmi 
közösség struktúrájának és önmagához való akaratának 
megfelel. Azokat a mitikus lényeket, kik elhalványíthatat- 
lanul a mitikus kor leikéből lelkedzettek, s kiket emiatt nem 
lehet az új, már nem a természet köldökzsinórján élő közös
séghez konstitutív viszonyba hozni -  például az erdei, vízi 
szörnyetegeket, nimfákat, najádokat statisztákká, isten
ségekből istenségek udvartartásává degradálják. A többieket 
a hajdani mítoszból új jelentéssel -  az új jelentést az emberi 
közösség önállóvá s centrálissá vált jelentősége adja meg -  
régi istenrangjukban megváltozott tartalmakkal tartják meg. 
Különösen az ázsiai görög mítosz hőseinek változó történeti 
szerepein figyelhető meg, hogy mint lesznek az embertelen, 
félelmes mitikus hatalmakból, még magukból a sötét,
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vérszomjas alvilági démonokból is a társas élet jótékony 
őrei, államalkotó, rendtartó, civilizátor istenségek.

Ez az átalakulás, bármily mélyre ható is, csak a mítosz 
immanens tendenciájának szerves kifejlődése, mert ameny- 
nyiben a mítosz megfogható és megnevezhető alakot ád a 
természet sötét és titokzatos erőinek, amennyiben mintegy 
kicsikarja a természettől titkainak egy-egy darabját -  ez a 
mágia-vallás - ,  ennyiben a mítosz maga is már a mítosz-látó 
emberek akarata nélkül is, önkéntelenül is mintegy civilizál
ja a természetet, önkéntelenül is civilizatorikus erőfeszítés: 
megszólaltatása a félelem néma objektumának. Tehát nem 
egyedül az ősi mítoszán túlfejlődő közösség, vagy a közös
ségén túltágult egyéni öntudat, hanem egyidejűleg magában 
a mítoszban rejlő tendencia az, mely a természeti jelen 
mítoszát a jelenvaló államközösség múltjának mítoszává -  
mágikus mítoszból „hitregévé” -  alakítja át. Csak mikor már 
régi jelenvalóságát elvesztette, csak akkor válik aktuálissá a 
költészet, csak akkor lesz a mítosz a költészet lehetséges 
objektumává. Paradoxul kifejezve: ha ereje apadtán a mítosz 
már nem köti tovább magát, akkor megjelenik a mítosz 
helyén a költő, kinek a régi mítosz mese, s kinek a szó már 
nem mágikus formula, melyet tisztelni és melytől félni kell, 
hanem szabad tudatos játéknak engedelmes eszköze. Az ős
mítosz pedig, a nyelvnek ez a tulajdonképpeni törzse, mely
ből a szavak és jelentéseik kivirágoztak, az eltűnő ősi kö
zösséggel együtt szem elől vész; még ma is élnek az elszé- 
ledt, ezernyi jelentés- és alakváltozáson keresztülment ré
szek, a szavak, de hajdani szerves, törzsökös egész belőlük 
még halványan is alig s csak kivételesen rekonstruálható.

3. KÖLTÉSZET: TÉMÁVÁ VÁLT VILÁG

A homéroszi eposz világában az ősi, azelőtt a világvaló
ságot jelentő mítosz már csak anyag, mely önmagában meg- 
állottan már csak kívülről kaphat éltető lelket, s az amitikus 
világban álló költő számára így lesz az egykori világ, a mí
tosz egy öntudatban valóbbá vált másik világnak témája. A 
mítoszvalóság helyett képpé válik mindjárt a költészet kez
detén, mint ahogy Eolosznak hajdani valóságos rózsaujjai
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már költői képpé válnak; mert már Homérosznál a rózsaujjú 
hajnal nemcsak hogy nem személy, hanem a rózsaujjai is 
csak annyit jelentenek, hogy mintha rózsaujjai volnának a 
feltetsző hajnalnak. A dolgok nevei így élik túl hajdani, élet
tel teljes, személyes hordozóikat, a nevek mint jelek élik túl 
lelkűk halálát, s új tartalmakat lelkendeznek.

A mitikus szemlélet emberisége már tudta, de még a má
gikus természet béklyóiban tudta magát, nem válhatott tehát 
a természettel szemben öntudatában külön egésszé, szubjek- 
tumá; a homéroszi életszemlélet az embert, a természetet, sőt 
a természetet és az isteneket is már különválasztja. Ebben az 
új világban az ember a természet és az istenek között mint
egy középen áll, de ellentétben a keleti vallásokkal, főleg a 
zsidóval, a homéroszi szemlélet úgy látja istenek és termé
szet között az embert a középen, hogy se természet, se iste
nek nem kerülnek olyan távol és nem annyira közel sem, 
hogy az embernek félős legyen ott középen megállani. A 
mitikus-mágikus világnak és szellemének nyomai még beta- 
posatlanul élnek a homéroszi eposzban, de egészében a mí
tosz mint világ már elvesztette nyomasztó hatalmát, és a 
megvidámodott, a természettel szemben ugyan nem elide
genedett, de pozícióra szert tett ember, a démonikusat kitu
dott világ: ez a homéroszi költészetnek életadó nagy élmé
nye, megteremtő leke, újdonságos boldogsága. A mitikus 
szörnyetegeken, Kirkén, Polüphémoszon, Szküllán és Kha- 
rübdiszen kifogó leleményes Odüsszeusz, éppúgy, mint a 
minden ránk maradt mitológiában fellelhető Héraklész- 
motívum, a hős, ki gonosz óriásokat, sárkányokat, ember
evő rablókat győz le, nemcsak a mitikus világból kilépő 
emberi közösség civilizatorikus hőse, hanem a démonüző, a 
mítoszt mesévé szelídítő új szellemnek is reprezentánsa lesz. 
Ez az eredetileg a mítosz félelmes világához tartozó hős 
nemcsak az élet- és vagyonbiztonság bajnoka, ki a kereske
dők útjait biztonságossá tette, hanem az akaratnak is hor
dozója, mely a mitikus hatalmaknak ellenszegülve, a mitikus 
öntudattal szemben az új emberi öntudatot képviseli; ő taka
rítja el az útból mindazt, ami kétségessé tehetné az embernek 
öntudatában az embernek az emberiesített istenek és az úr
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helyett rokonná tett természeti hatalmak között középütt 
elfoglalt lakályos helyét.

A homéroszi világérzés -  akár az Iliászra., akár az 
Odüsszeiára gondoljunk -  a mai ember számára rejtélyes. 
Már Platón azt mondja, hogy Homérosz a tragédiának atyja. 
De hogy Homérosz a tragikumról mint az ő lehetséges iva
dékáról semmit sem sejt, ez a rejtély. Mert íme a homéroszi 
istenek, a halhatatlanok, legalább annyira becsvágyók, csa
lók, alattomosak, kárörvendők, féltékenyek, bujálkodók, 
mint az emberek, de ők a boldog halhatatlanok, és az ember, 
aki nem rosszabb náluk, szenved és meghal. Hogy intézte el, 
hogy történhetett, hogy nem is találta elintézendőnek, hogy 
nem is érezte konfliktusnak a változatlanul boldog ambrózi- 
ás istenek és a hányt-vetett, keserves halandó ember kont
rasztját a homéroszi világérzés? Mert a kontrasztot ezernyi 
példában, esettel mondja el, de egyszer sem néz komolyan 
szembe ezzel az „igazságtalansággal”, mint aki nem is tudja, 
hogy ez az isten-ember-sors kontraszt igazságtalan.

Ulrich von Willamovitz Moellendorf, kinek a hitelessé
ge kétségtelen, filológiai szempontból azzal a megállapítás
sal kezdi Euripidész Küklopszáról írt tanulmányát, hogy a 
hellének az ő isteneiket talán bármely más népnél is inkább 
állati alakban látták. „Wenn mán die Mythologie dér Helle- 
nen lange Zeit dafúr gepriesen oder gescholten hat, dass sie 
ihren Göttem die edelste, rein menschliche Erscheinung ver- 
liehen hátte, so trifít das erst fúr jenen Hellenentum zu, das 
mit Homer anhebt und den Göttem mit dér tierischen Unge- 
heuerlichkeit zugleich die übermenschliche Göttlichkeit, die 
unnahbare Heiligkeit genommen hat.”*

A mágikus, mitikus korszakhoz képest a homéroszi iste
nek az embernek a szörnyek és démonok lakta világból való 
boldog szabadulását mutatják. (Mellékesen: hogy ez a szaba
dulás elsősorban az istenek alakváltozása, és nem elsősorban

* „Ha a görögök mitológiáját hosszú idők óta azért magasztalták vagy szapulták, hogy 
ők isteneiknek a legnemesebb, egészen emberi alakot adományozták, akkor ez csak 
arra a görögségre érvényes, amely Homérosszal tetöződik, s az isteneket az állati 
szömyetegséggel együtt az emberfeletti istenségtől, a megközelíthetetlen szentségtől is 
megfosztotta.”
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erkölcsi átalakulása révén jön létre, ez a tény a görög szellem 
egész további fejlődését sorsdöntőén határozza meg, s tán ez 
eredetén múlt, hogy a hellén szellem sosem lett képes az 
esztétika szférájától teljesen függetlenedni. Még akkor sem, 
mikor az öntudat az adott ún. klasszikus esztétikai szférá
ban idegenné vált.) Természetes, hogy ez az esztétika szférá
jában megnyilvánult átalakulás az emberi közösség szerke
zetének s az embernek előző nagy benső megváltozását 
tételezi föl, és csak kifejezése annak a nagy változási folya
matnak, mely az embert szabaddá tette a félelemtől. Ez az a 
momentum, mely a számunkra rejtélyes homéroszi világhoz 
a kulcsot szolgáltatja. A homéroszi, az okosan és friss élet- 
szomjjal figyelő ember látja a világot, melyben még a lovak 
is sírnak, de még nem ér rá, hogy ítélő, értékelő mérték alá 
vegye, a morális reflexió még egyáltalán nem is szükséglete, 
mert mindennél inkább, sőt kizárólagosan foglalkoztatja az, 
hogy szabadultan tárul elé a világ, és ő éppúgy szabadultan 
meri nézni a világot. A látás és láttatás öröme: ez ennek a 
költészetnek minden. A mágikus világ, mely azelőtt a világ 
volt, tehát nemcsak a külső, hanem az ember belső világa is, 
belsőből külsővé, s végül témává vált, s a kibontakozott em
ber szemlélvén birtokba veszi az egész, most újból fel
fedezett világot. A birtokbavevésnek, az objektív fölfedező 
örömnek költői formája az eposz, melynek tárgya az is
meretlenül is ismerős széles világ. Ezért Homérosznál az is
merkedés fölötti öröm az elsődleges. Nem fárad bele a sza
vakon, a szavaknak -  nem mágia, hanem fantázia adta -  új 
funkcióján érzett élvezetbe, nem győzi jelzőkkel közel hoz
ni, birtokba venni, megjeleníteni ezt az újként látott tengert, 
tüzet, embert, természetet, isteneket, és aminél különösen 
szeretettel időzik el, az az emberkéz minden munkája. (A le
leményes, isteni Odüsszeusz békés fejedelem korában sem 
átallotta saját kezével faragni ki az ágyát.) Bármely valóság
nak is a szuverén szóba foglalása „méznél édesebb” öröm, s 
minduntalan külön dicséretet kap az a hős, ki szépen, vilá
gosan tud beszélni. Mert a beszéd most már a tudatos köl
tészetnek, a fantáziával úrrá lett embernek hatalmát szolgál
ja. A szó által múltból jelenvalót és ami fontosabb: jelennel
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kísértő múltból végleges múltat csinálhat az ember. A szó 
által távolabb tolódhatnak és közelebb hozhatók a dolgok; a 
dolgok -  amint az epikus fantázia felváltja a mágiát a dol
gok már nem uralkodhatnak az ember felett, legalábbis azál
tal, hogy tárgyává lesznek az embernek, az ember levegő
höz, distanciához jut. A költészeté a szelídítő szerep, hogy az 
ősmítosz világát már-már az illúzió szférájába játssza át, de 
egyben ugyanez az antikváló, emberiesítő homéroszi fantá
zia gondoskodik róla, hogy a mitikus világ széthulló egy
ségét más egységben, de összetartsa: a természet, az ember 
és az istenek három lényegesen más világ, de szabadon van
nak hagyva az átjárók egyik világból a másikba, úgyhogy a 
három világ -  hála a mítosz átmentett elemeinek -  mégis egy 
és együtt maradhat. A homéroszi művészet ennek az egy
ségnek a megjelenítése, nem mint szándékolt, hanem mint 
magától adódó következmény. A homéroszi költészet téma
költészet: nem akar mást, mint a dolgokról maguknak a dol
goknak a kedvéért, a történetekről maguknak a történeteknek 
a kedvéért és az elbeszélés gyönyörűségéért elbeszélni.

4. TÉMA ÉS TARTALOM KÜLÖNVÁLIK

Schiller a görögségről alkotott nagy álmában a homéro
szi naiv eposzt a természetben élő és a természet szemével 
néző emberrel magyarázza, s ennek a szemléleti módnak az 
ellentétét szentimentálisnak nevezi, amivel a vágyódó, a ter
mészettől különvált, de természet után törekvő embernek a 
költészetét jellemzi. A témához való viszony történetfilozó
fiai jelentőségének belátása Schiller esztétikájában már meg
döbbentő világossággal jelenik meg, anélkül azonban, hogy 
felvetné a kérdést a homéroszi naivitás rejtélyes volta felől, 
a kérdést, hogy hogyan vált lehetségessé a tartalmaktól meg 
nem zavart esztétikai öröm, az esztétikai öröm, mint abszo
lút megvesztegető hatalom. Mert gondolatban egy pillanatra 
eltekintve az esztétikai örömtől: tartalmaiban ez a „derűs” 
homéroszi világ az ő intrikáló, aljas isteneivel, istenekkel, 
kik az Olümposz páholyából mosolyogva nézik a mi nyava
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lyáinkat, az emberekét, akiknek halál utáni állapota éppoly 
vigasztalan, mint részrehajló istenek hatalmának kiszolgálta
tott élete, tartalmaiban ez a homéroszi világ lázító és kétség
beejtő, s minden, csak nem derűs. De épp itt a titka a homé
roszi „derűnek”, hogy pillanatra se tekint túl azon, amit lát. 
A homéroszi szemlélet a témán túlmenő vágyról nem tud, 
nincs tendenciája, és épp ez az, ami minden későbbi költé
szetben megnyilvánuló szemléleti módtól lényeges jellegze
tességgel megkülönbözteti. A későbbi költészet, melyet 
Schiller szentimentális költészetnek nevez, kivétel nélkül az
zal jellemezhető, hogy a témán túlmenő tendenciái vannak, 
az empirikus világ, mint téma, megszűnik egyben a tartalom 
is lenni, a valóság többrétűvé lesz, mert egy a szemlélőben 
élő, önálló, külön valóság áll szemben vele. A világból, mely 
Homérosznál szubsztancia, a világból fenomén, jelek töme
ge lesz, s az ember szükséglete és feladata, hogy értelmezze 
őket. Ez a költészet -  drámában, lírában, eposzban egyaránt
-  azért válik tendenciássá a téma-anyaggal szemben, mert 
már nem ismeri -  nem ismerheti a külön öntudat szubjektivi
tásánál fogva -  a tartalmaktól meg nem zavart esztétikai 
kielégülést, már nem tudhat elbeszélni az elbeszélésben való 
gyönyörűség kedvéért, már nem történetet akar elbeszélni, 
hanem valamely történet segítségével, sőt a történet már 
csak közegül szolgál, majdnem csak ürügynek arra, hogy 
rajta keresztül valami mást kifejezzen: a mítosz Homérosz
nál témává, Homérosz után -  már Hésziodosznál -  a téma 
anyaggá válik, melyen keresztül a sajátos, anyagtalan belül- 
való keres kifejezést. A naiv eposznak a széles e világban lelt 
extenzív öröme megtörik a sokféleségtől, terjedelemtől 
el-beforduló, az egység felé forduló, a külső valóságot már 
nem feleletnek, hanem egy rejtett, másik valóság utáni kér
désnek felfogó intenzív öntudaton. A feleletek világa, mely
ben a miért kérdése meg sem látszhatott, a kérdések világává 
válik, fél-világgá, melynek a másik, kiegészítő s kielégítő fe
lét, a feleletek világát túl a jelenségeken kell keresni. A titok 
érzése villámlik be a hajdani homéroszi világba; a kereteket 
és anyagot még ez a homéroszi világ szolgáltatja, de előre 
látható, hogy ez az új világításban látó, dolgok helyett a dol
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gok titkának, titkos törvényének felfedésére induló szellem 
előbb-utóbb szét kell hogy vesse a homéroszi világot mint 
téma-anyagot is.

Ez az új szellem -  mely legkiemelkedőbben a görög tra
gédiában dobban a földre -  minden eseményt és dolgot 
egyetlen titkos törvény megjelenítéseként fog fel. A homé
roszi eposz önmagában elégséges, önmagáért elégséges vilá
ga példázattá válik, hősei szimbólumokká, történeteik alle
góriává. A homéroszi világgal került szembe az öntudat, és 
ezért kellett épp a homéroszi világnak -  a témának nem 
homéroszi értelmében -  a tragédia témájává, tragikus témá
vá válni. A téma és a tartalom különválik: a tartalom valami, 
amit a téma mögött kell megkeresni, és a tragédiaköltő fel
adata: ezt a téma mögött megtalált tartalmat a téma közegén 
keresztül a művészi forma erejével kifejezni. A tragédia kiin
dulása pozitív: abból indul ki, hogy az érzékelhető élet egy 
rejtett törvénynek kifejezése. Homérosz nem tudta, hogy mit 
jelent, amit elmondott az istenek és emberek életéről, mint 
ahogy az élet történeti adatainak, összes részleteinek isme
rete nem az élőnek megismerése, ki azt az életet élte -  mond
ja a trgédia.

A tragédiaköltő témája közismert téma volt; mindenki 
tudta Prométheusz, Agememnón, Oidipusz, Oresztész tör
ténetét: a tragikus költő a történetnek ezt a tudását csak külső 
tudásnak állítja, s az ő munkája, költészete abból állott, hogy 
tendenciózusan értelmezze ezt a külsőt, megláttassa és meg
fejtse a témában látott vagy a témába belelátott problémát.

A tragédia annyiban megmarad a homéroszi hellén szel
lem világában, hogy bizonyos nem egyértelmű ártatlanság
gal valóságként fogadja el a költészetté vedlett mitikus mon
dákat. De a tragédiaköltő és a homéroszi énekes, a rapszó- 
dosz közötti különbség messzire mutat. Mint ahogy a témá
hoz, úgy ennek megfelelően a tragikus költőnek a közön
séghez és közösséghez való viszonya is más, mint volt a 
homérosziaknak. A homéroszi költők egy szét nem tépett, 
homogén közösséghez beszéltek, és ők maguk is éppúgy 
beletartoztak a közösségbe, mint azok, akikhez beszéltek. A 
homéroszi költeményekből hiába is próbálnánk egy speciális 
emberi karaktert, költői individuumot kiolvasni, mint ahogy
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a tragédiákból határozott fiziognómiájú költőhéroszok tekin
tenek reánk. S noha soha közvetlenül egy nép sem lehet köl
tő, hanem csak egyes emberek, mégis a nép a maga költé
szetének érezhete a naiv eposzt. A tragédiaköltő is még ben
ne él egy közösségben, de pontosan csak annyira és úgy, 
mint amennyire és ahogy a közösség szolgáltatta témában: a 
hitregében és mondában. Mikor a tragédia a dithürambosz- 
ból -  mely már szintén nem homéroszi eposz értelmében 
vett népi, hanem papi költészet -  megszületik, a tragédia 
születésének órájában már nemcsak a költő viszonya válto
zott meg a közösséghez, hanem maga a vérközösség alkotta, 
őskommunisztikus társadalmi szervezet helyére állt exkluzív 
közösség: az uralkodó állam, a rabszolgák fölött élő szaba
dok állama sem homogén kollektivitás. Jelentős tény, hogy 
az első görög tragédiaköltő, Aiszkhülosz a perzsa-görög há
borúk idejében él és dolgozik, mikor egyrészt a perzsákkal 
cimboráló arisztrokrácia, másrészt az athéni demokrácia al
kotja az ún. államközösséget. A tragédia első költője, Aisz
khülosz már oly közösséghez szól, melynél a közösség még 
eleven forma ugyan, de csak belső és külső harcok között 
tudja a forma a maga akaratát a különböző, széthúzó elemek 
fölött érvényesíteni. Az eposz még belülről, a közösségen 
belül állva szemlélte a közösséget, a tragédiaköltő már bizo
nyos értelemben kívül áll a közösségen, kívül már annyiban, 
hogy individuum, kinek individuális megismerései és in
dividuális közölnivalói vannak. Az, hogy a közös mondát 
egyáltalán lehetséges individuálisan is értelmezni, már ez 
magában is a hierarchikus közösség meglazulásának a jele; 
másrészt a tragikus költő kívülállása nem jelent magányos
ságot, mert épp a közös mítosz, melynek ő is aláveti magát, 
még ép erővel köti össze őt és a megoszlott közösséget. A 
kettősséget, a közösségben benneélést és egyben kívülállást, 
a léleknek ezt az új feszültségét a dramatizált dialógus, for
mailag még jobban a hős és a kórus egymáshoz való viszo
nya jeleníti meg. Ez a viszony kezdettől fogva problema
tikus. Már a leláncolt Prométheusz is, mikor utolsó szava
iban az istenek ellen a rajta elkövetett igazságtalanságra ta
nút hív -  nem a látható kórust, hanem a láthatatlan Themiszt,
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az igazságot és az isteni étert hívja tanúul. A tragédiaköltő 
kiemelkedik a közösségből, és egy az emberek sorsát igazoló 
étosznak -  egy rendkívüli absztrakciónak -  oldaláról szem
lélve az eseményeket és a világot, találja és mutatja meg az 
egyébként láthatatlanná vált, de már keresett, mert életszük
ségletté vált igazságosságot. így kerül a tragédiával a naiv 
történetért érdekes történettel ellentétben a problémáért ér
dekes történet az előtérbe.

A legkülönbözőbb megjelenési formában -  mert a téma 
szerepe már csak a megjelenítés -  visszatérő tragikus prob
léma: az ember, kit az istenek bűnbe visznek. Homérosznál 
szenvedés vagy szerencsétlenség a neve annak, amit a tragé
dia a bűn következményének nevez. Agamemnón, aki kény
telen vagy a közösség ellen bűnt elkövetni, vagy a leányát 
megölni, Oresztész, ki kénytelen vagy az anyját megölni, 
vagy a vérbosszú szent parancsát megszegni, minden eset
ben a téma, egy metafizikai-etikai problémakonstrukció 
megjelenése, s a homéroszi világ nem ismert volna rá a kék
szemű istennőre az aiszkhüloszi Oreszteia Athénéjében. 
Ámde azért mégis sokkal többről, egész másról van szó, 
mint bizonyos pedagógiai ravaszságról, mélyebb okokból 
tartották meg a homéroszi isteneket. Aiszkhülosz és nem 
kevésbé Szophoklész a homéroszi hitregében az ő indivi
duális problémáikat is kifejező, s egyben a közösséggel kö
zös szimbólumot találtak; a téma, mely által minden szellem 
magát megjeleníthette, közös és adott volt. S nem véletlen, 
hogy az a tragédiaköltő, ki a hagyományos mondatémát leg
kevésbé tartja tiszteletben, s azt legbátrabban változtatja 
meg, hogy az épp az utolsó nagy, a tragédiát megsemmisítő 
tragédiaköltő: Euripidész. Őnála a mítoszértelmezés már 
csak nyílt ürügy a saját, az öröklött s közös mítoszokban el 
nem férő, magánossá tévő titáni problématikája kifejezésére, 
nála a dialógus szubjektívvé, s a kórus már reflexióvá meg 
lírává válik, s ez a szubjektivitás a tragédiát, mint a közös
séget és individuumot egybekapcsoló legmagasabb formát, 
nyilván felbomlasztja. Ahol Euripidész a mítoszt választja 
tárgyul, ott mai modem értelemben külsőséggé válik a téma, 
s túl ezen már tisztán megjelenik nála a romantikus téma
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keresés, témacsinálás ínsége. Ő is, mint elődei, kettősen látja 
a dolgokat, dolgoknak, és dolgoknak, amik megfejtendő tit
kok testei, de míg elődei a közösség életérzését szimbolizáló 
mondavilágban metafizikai rendre tudnak találni és mutatni, 
s ehhez a mondavilághoz, mint az egyéneket közösséggé 
konstituáló magasabb egységhez ragaszkodnak, az ő számá
ra (s az ő idejében históriailag is) ez a reális közösség, az ál
lam, lelkét vesztett forma, külsőleg, mint szellem hazug fik
ció lesz, s ezzel együtt ideális közösséget reprezentáló mí
tosz szimbóluma is.

A tragédia azzal indult el, hogy a homéroszi világ is
teneinek önkénye, ledérsége, rendjének ésszerütlensége csak 
látszólagos, mely mögött egy erkölcsileg-metafizikailag iga
zolható, értelmezhető titoknak, magasabb tartalomnak kell 
lenni. Aiszkhülosz és Szophoklész még hitték és hirdették is 
ezt a titkot, Euripidésznél azonban a tragédia kiindulása a 
tragédia halálává válik. A nemes és szép Hippolütosz, a szűz 
Artémisz szűzies barátja Euripidész szemében éppoly eszte
lenül és igazságtalanul vérzik el a féltékeny és aljas Aphro
dité bosszúja alatt, mint a tragédiaelőtti világban szenvedett 
a megnyúzott Marszüasz vagy a megőrjített Kasszandra az 
Apollón isten, vagy Prométheusz a Zeusz isten keze alatt. 
Csakhogy míg a tragédiaelőtti világ nem alkalmaz szubjek
tív etikai mértéket, mert nincs a valósággal szemben álló 
benső mértéke -  a homéroszi „etika” csak erényekről tud, 
melyek okosságról tesznek tanúságot, mint például vendég- 
szeretet, vagy olyan erényekről, melyek az uralkodó kö
zösség szempontjából szükségesek és okosak: a szolga hű
sége vagy nagy testi erő, tehát mindig a létező valóság az 
egyetlen mérték jóra és rosszra. A benső mértéket a tragédia 
nevelte fel az emberben, és ennek a benső mértéknek magá
nyos nagyszerűsége Euripidésznél szétveti a mitikus világot, 
mely megszűnik témalehetőség lenni a tragikus világérzés 
kifejezésére. Ennek megfelelően a tragikus világérzés is új, 
megváltoztató tartalmakat kap. Euripidész tragédiája a meta
fizikai tragédia megtagadása. A metafizikai tragédiában a 
pátosz objektív, objektív erők ütköztek össze, és az egyes, 
objektív erők fölött, melyek, mintha abszolútak volnának, 
úgy álltak egymással szemben -  ez a „hübrisz” - , egy har
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madik, az igazi, a hitt és létező abszolút törvény győzött: az 
individuális fölött az általános, a szenvedély fölött a magá
ban egységes és megmozdíthatatlan örök nyugalom, az 
egyetlen mindig s harc nélkül diadalmas. Az euripidészi tra
gédia azonban már nem hisz a szubjektum fölötti abszolút
ban, s még kevésbé hihet ennek egy, a régiek számára a tör
vényt képviselő földi megvalósítójában: a közösségben, az 
egyén felettiben. (Például Aiszkülosz Areiopagosza.) A kö
vetelt és belül megtalált titoknak, az etikai mértéknek az 
oldaláról nézve a világot és benne az embert, az euripidészi 
tragédia arra a konklúzióra jut, hogy nem a tragédiaköltők
nek van igazuk, a homéroszi történetek, az élet mögött nincs 
bölcs titok, hanem egyszerűen úgy, ahogy Homérosz ártat
lanul énekelte, úgy és olyan értelmetlen és irracionális, ön
kényes és felelőtlen hatalmak uralma alatt épül és omlik szét 
az emberi élet.

A tragédia csak addig él, míg a tragikus hérosz lehetsé
ges, ki a pátosz erejével az egyén feletti objektív igazságnak 
könyörtelen, de az igazságot kinyilatkoztató villámait tudja a 
maga fejére idézni. Tragédia nem lehetséges egy világban, 
melyben az ember nem ismer abszolút törvényt: tragédia 
csak egy metafizikailag megalapozott kozmoszban lehetsé
ges. A világban, mely csak relatív jóról és rosszról tud, nincs 
pátosz, mert a relativitás túl hajlékony hozzá, hogy pátosszá 
válhasson. Ha a pátosz csak a szubjektumon belül lesz fel
lelhető, akkor a tragikust kiszorítja a komédiában mani
fesztálódott új életérzés. Belső és külső világ, öntudat és em
píria, költő és téma megszűnnek realitásukban egyenrangú, 
egymásnak imponáló végletek lenni; minden külső és belső, 
az öntudat számára metafizikailag irreális, irracionális, szel
lemtelen, mint egy puszta ötlet, mely így is és másképp is 
lehetne. Ezért válik minden pátosz, amint kilép az öntudat
ból a külső valóságba, oly komikussá ebben a külső valóság
ban, mint Arisztophanész komédiái közepette egy, a tragiku
sokból vett idézet. A tragédia az individuális szubjektivitást 
érzi végesnek, és a törvényt mint komikus isteni rendtartó 
akaratot, magasabbnak, a triumfálásra hivatottnak, a komé
dia az individuális szubjektivitást érzi végtelennek, de ko
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mikus végtelennek, mert komikus az a végtelen, mely amint 
manifesztálódni akar, ezt csak egy véges és értelmét vesztett 
világban teheti, melyben el kell buknia -  nem egy egyetemes 
szent törvényen, ilyen már nincs - ,  hanem közönségesen 
szerecsétlenül a relativitáson s önmagán. A patetikus ben- 
sőség a világban már csak inadekvum témát talál, a pátosz 
csak inadekvátan fejezheti ki magát, a pátosz megjelenési 
formája csak az irónia lehet. A szellemtelen végesség trium- 
fál, és a realizálhatatlan benső végtelenség ezzel a triumfá- 
torral szemben önmagát csak az iróniában igenelheti. A 
rosszat, szájast, durvát, ostobát csak a még rosszabb, szája- 
sabb, durvább, ostobább tudja legyőzni -  ez az arisztopha- 
nészi Lovagokban, kacagva kifejtett bölcsesség már az iró
niának is feladása, mert az öntudat önmagát sem veheti ko
molyan, ha magán túl nem talál semmi végsőképp komolyan 
veendőt.

Euripidész -  kit mélyen megokoltan gyűlölt Arisztopha- 
nész - ,  noha van tragédiája, s vannak tragédiáiban részletek, 
melyek közelebb állanak a szatírjátékhoz, mint a klasszikus 
tragédiához -  Euripidész nem adja fel a pátoszt. Amit úgy 
szoktak dicsérni, hogy Euripidész az első pszichológus, az 
valójában annyit jelent, hogy nála minden, ami azelőtt az ob
jektum pátosza volt, ami azelőtt Anankhé vagy Moira vagy 
istenek voltak, az mind bensővé, emberi elementaritások 
puszta jeleivé válnak, minden realitást magának tulajdonít a 
realizálhatatlan emberi lélek, ez az ésszerűtlen, de immár 
egyedüli realitás, s talán az euripidészi Bakkhánsnők őrjöngő 
mámora épp ennek az irracionalitásnak, mint egyetlen meg
maradt rangos realitásnak kétségbeesett dicshimnusza. A 
tegnap racionális, civilizatorikus hősnek, az atléta-félisten 
Héraklésznek Euripidésznél Héraklész szatírájává, bohóvá 
(az Alkésztisz-\x?igéá\dbm) vagy ördöngös, önmarcangoló 
vademberré kell válnia (a Héraklész című tragédiában). Mi
nek a Héraklész óriás ereje egy világban, mely még szörnye
tegekkel sem, hanem csak üres relativitással mered a tetté 
válni akaró szubjektivitás elé, egy világban, mely ennek a 
szubjektivitásnak számára megszűnt faktor, megszűnt téma
lehetőség lenni, mert az egyetlen reális lelkes valóság a ma
gába távolodott, világtalan szubjektivitás?
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5. FORMAILAG IS MEGSZŰNIK AZ OBJEKTÍV TÉMA

A görög tragédia annyiban megmaradt görögnek, ho
méroszinak, hogy neki is a homéroszi világ határai szabtak 
áthághatatlan kereteket; ami kérdése volt, azt csak e kerete
ken belül, a homéroszi világ értelmezésével akarhatta meg
oldani. Csak ezeken a kereteken belül létezett a téma, s a té
mát tartó közösségnek s a témának sorsa a tragédia felbom
lását elkerülhetetlenné tette. De még az euripidészi tragédia 
is megmarad görögnek, amennyiben tartalmilag destruálja 
ugyan az adott témát, de csak tartalmilag, s anélkül, hogy 
ezen az önmagában meghasonlottságon túl a saját túlduzzadt 
tartalmait konkretizáló új világképet, témát és formát tudna 
vagy akarhatna teremteni. A tragédiának nem akarhatott té
mát teremteni, mert tragédia csak az adott objektív téma 
alapján lehetséges, s amit Euripidész, a tragikus nem csinál
hatott végig, azt részben vele időrendi párhuzamban az arisz- 
tophanészi komédia csinálja végig: a hajdani kozmosz teljes 
kaotizálódását, az objektumnak mint metafizikailag értel
mezhető objektív témának teljességes feloszlását. A dráma 
színhelye a külső világ helyett maga az öntudat lesz, s Euri
pidész és Arisztophanész idejében megszületik a dramatikus 
gondolati líra: a platóni-szókratészi szubjektivitás, az öntu
dat tudatos önmagába vonulása dialógus formájában. A dia
lógus az öntudat eszköze önmagának belső kidomborítására; 
Szókratész nem azért beszélget mással, hogy kilépjen ön
magából, hanem hogy a külső „te” jelenléte az „én”-nek 
újabb, végső tartalmait csalja elő, kényszerítse fel az öntudat 
szemléletébe. A külső világ mint téma-objektum megszűnik, 
Platón az objektív világot, az objektív mítoszt tudatosan el
hagyja és elveti, és készít, teremt új mítoszt, új mitikus ala
pokat; ilyenek a lakomai, az Éroszról szóló költemények, 
ilyen a pamphüliai katona, aki elesett a háborúban, és mikor 
tíz nap után a már feloszló hullákat a csatatérről eltisztítják, 
és a pamphüliait, kinek teteme épen maradt, két nappal ké
sőbb el akarják égetni, hogy eltemessék, az új életre ébred és 
elbeszéli, hogy mi történt a leikével, mit látott ez idő alatt,
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mint ahogy ezt Az államró\ szóló könyv végén Szókratész 
elbeszéli, s végül legjellegzetesebben ilyen magának Szók- 
ratésznek mítosszá lényegesített alakja. A költő témája eggyé 
válik a költővel, minden alkotás közvetlenül lírikus alkotássá 
válik. Az egész külső objektív világ gigászi absztrakcióként 
jelenik meg a konkrét valóságost egyedül tartalmazó, benső
magába merült öntudat számára, úgy, hogy a hellén szellem 
nagy alkonyának nagy képviselője, Arisztotelész már egy 
mechanikus, magába merevedett külső világgal áll szemben, 
melynek modem tudós módjára objektíve -  az általánost 
zavaró, mert különélővé lett szubjektivitás kikapcsolásával -  
kutatja a törvényeit.

A szellem előbb megtagadta testvérét, az anyagot, el
vesztette a kontaktust az anyaggal, s ennek következtében a 
költészetnek, mint a szellem és anyag egységét reveláló va
lóságnak, ebben a világállapotban megszűnik igaza, valósá
ga lenni, s helyére az öntudat a maga meghasonlottságának 
megfelelően egyrészt szubjektivitást mindenlő, külső világot 
negáló filozófust, másrészt a szubjektivitást negáló objektív 
tudományt teszi, melynek kiindulása, hogy a láthatatlanná 
vált igazságot a külső világtól elidegenedett szubjektumon 
kívül, tehát kívül kell keresni. A szubjektivitást mindenlő fi
lozófus egyetlen témát találhat csak: ezt a szubjektivitást, 
ennek az életét s ennek megfelelően a cinikusok és sztoiku
sok -  ennek a szubjektivitásnak héroszai -  a praktikus vilá
got negáló etikus életben, az élet élésének mikéntjében talál
ják meg az öntudat konkréttá válásának egyetlen lehetősé
gét; a tudomány pedig a természet, a társadalom felé fordít
ja figyelmét, de személytelenül, mint idegen, aki bele akar 
látni egy másik hatalmas idegennek a műhelyébe, mely ma
gatartásnak a technika, az impérium, a „rómaiság” a históri
ai konklúziója. Érzékelhető valóság és belső valóság a tartós 
különné-merevedésnek ebben az állapotában nemcsak 
egymás számára, hanem szükségképp önmagukban is abszt
rakttá, egyik a másik nélkül kiüresedett formákká válnak, 
mert az érzéki valóság egy összetartó, részvilágokat orga
nikus összefüggésben tudó szubjektív öntudat nélkül éppúgy 
szegénnyé, puszta mechanizmussá aljasul, mint ahogy a ben
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ső valóság a külsőtől elvonatkoztatva, mert mint ilyen a kül
ső általánosságban realizálhatatlan, irreálissá, magával meg- 
hasonló izoláltsággá, önmagában hamissá, abszolút értelem
ben hazugsággá válik.

Ha az öntudat minden szubsztancialitást már csak önma
gában tud is megtalálni, az öntudat hordozója, az ember de 
facto benne marad a külső világ szövevényében; ebből a 
külső világból való beleszőttségéből, míg csak él, testi való
jában kilépni nem tud. Mint ahogy a külső világot nem köti 
össze egy centrális, megzabolázó és megvilágosító értelem, 
úgy a külső világban múló élet is csak atomisztikus esemé
nyek tömege, csak órák múlása, mely órák fölött nem bolto- 
zódik örökkévalóság, nem egy egésznek részei, hanem töre
dékek, melyekből nem lesz, melyek számára nincs egésszé 
érlelő cél. Ebben a világban az ember-Odüsszeusznak csak 
kalandjai vannak, anélkül, hogy a kalandok összességéből 
világkép, eposz válna. Az antik Odüsszeusz kalandjainak 
tartalmat és értelmet ad a közösség, amellyel háborúba in
dult, és célt ad kalandjainak Ithaka, mely a hőst hazavárja: az 
ő kalandjai a megvalósulás etapjai. De ebben a világban, 
melyben az öntudat számára a külső megvalósulás lehető
sége, a szubsztanciális emberi közösség megszűnt, a kalan
dok végtelen számának is csak kalandok végtelen száma le
het az eredménye, s ezért, mint ahogy a tragédia nem lehet, 
még kevésbé lehet az eposz ennek a világnak költészeti for
mája. Már csak esetek vannak, melyek önmagukban állnak, 
s mint ilyen egyes esetek, az esetlegesség irracionalitásával 
és végtelenig fokozható sokféleségével. így történt meg, 
hogy az antik művészetet követő új költészetnek alapformá
ja, alaptémája, lelke a rendkívüli, az eset, a kaland, novella, 
mely a lélek és természet, a szubjektum és objektum vi- 
szonytalan viszonyának reprezentáns szimbóluma. Az antik 
költészet formái közül legközelebb áll hozzá a komédia, 
csakhogy, míg a komédiának, különösen az arisztophanészi 
politikai komédiának van egy adott általános témája: a fel
oszló közösség, melyhez még mint konkrét személyhez szól, 
addig a novella objektíve céltalan, kitépett, magányos világ
darab.
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Az antik szellem, mely a külső világban a benső világ
nak megfelelő kifejezését találta, épp ezért Euripidészig nem 
ismerte a téma problémáját; a modem öntudat, melynek a 
téma-probléma az irodalmi jellemzője, az antik tragédia he
lyén a novellával teremti meg a maga témátlanságának jelké
pét. A témátlanság jelképe a novella? Mikor épp a novella az 
az irodalmi forma, mely a témának határait a szó teljes értel
mében végtelenbe tolja ki, mely minden témakötöttségtől 
szabadon, bárhonnan is legszabadabban szedheti tárgyát? Ez 
a szabadság kétségtelen, de a hajléktalanságnak boldogtalan 
szabadsága. Következménye és jelképe annak, hogy a téma 
hiányzik, mellyel a benső a külsőben, a legszubjektívebb 
individualitás is az objektív közösségben maradéktalanul ki
fejeződhet, s konkréttá valósulhat.

6. A TÉMA-PROBLÉMA AKTUALITÁSA

A téma-probléma tehát akkor válik aktuálissá, mikor 
szellemiekben a közös szimbólumok megszűnnek, s az em
píriában a hajdani emberi közösségből csak az öntudattól 
idegen, a szellemi tevékenységnek adekvát célt és formát ad
ni nem tudó, mechanikus államszervezet marad vissza. De 
épp ezért önkényesnek látszik a tragédiát a novellával szem
beállítani. Hiszen az antik és a centrumtalan modem öntudat 
közt általános, közös szimbólumteremtő voltában Daniéval 
és katedrálisaival, egyházi énekeivel és lovagregényeivel, a 
C/í/del és udvari s népköltészetével ott áll a katolikus közép
kor.

A kereszténység valóban adott az antik világ után magá
ba megrekedt öntudatnak új, mindent átfogó, mindeneket 
magába foglaló témát: Krisztusnak a Názáreti Jézusban, Má
ria fiában való megszületését, életét, kínhalálát és feltámadá
sát, dicsőséges mennybemenetelét és a megígért s várandó 
újra eljövetelét, mikor ülni fog Istennek jobbján, és ítélni fog 
elevenek és holtak fölött. Ahogy Dante Jeruzsálemet a világ 
közepére teszi, a Krisztus születése, élete és halála centrum, 
amelyből múlt és jövő, ég és föld értelmet, célt és tartalmat
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kap. Az egyházatyák úgy olvasták a mózesi könyveket, mint 
az egykori tragédiaköltők a homéroszi eposzt: az olvasás 
szimbólumfejtést, értelmezést, a megfoghatóban a megfog
hatatlan tükröződésének keresését jelentette. A próféták és az 
ótestamentumi szent könyvek új, feltámasztó tartalmat kap
nak, s ekképp a természet sem maradt absztrakt mechaniz
mus. Az új centrum beszédes, kinyilatkoztató. A látható vi
lág, az élet, az évszakok, állatok, kövek, színek, szél, víz, 
tűz, minden csak Krisztussal vonatkozásban élő, Krisztusért 
élő példázat. Mindent magába szív a centrum: a Krisztus. A 
középkori misztikában, mely írott betűt s legalacsonyabb és 
legmagasabb dolgokat egyaránt Isten rejtőknek, Istennel ter
heseknek tesz meg, teljesedik be a világ, mint allegorikus 
érték, mint csak allegorikus érték. A dolgoknak mint Isten
jelentőnek szemlélete nem a földi, érzéki valóság szereteté- 
be, ápolásába, hanem a láthatatlannak egyedüli realitásába 
konkludál. A külső világ már nem is ellenség, még csak nem 
is ellenség, mert még ez is azt jelentené, hogy bizonyos önér
téke, önálló ténylegessége van, mely a másik ténylegesség, a 
benső élet mellett, legalábbis számot tehet. A késői német 
misztika, mely Lutherban csak a maga világi történelemmé 
váló konzekvenciáját érleli meg, eredetileg szintén nem azért 
kolostorellenes, mert az empíriát, a kolostoron kívül levő 
világot akarja, hanem azért kolostorellenes, mert tagadja, 
hogy bárminek is lehetne önértéke, ami nem tisztán és csak 
bensőségen nyugvó szellemiség. A keresztes háborúkban 
csúcsot ért szakrális-mágikus, imperialisztikus -  nemcsak 
politikai, hanem metafizikai értelemben is imperialisztikus -  
katolicizmus, ez a szellem, mely ereklyéket és szent kely- 
heket keres magának, mint talizmánokat és várakat az ellen
ség: a világ ellen, mely a Szent Sír meghódításától várja az 
életnek sötétségből feltámadását, Isten országának eljövete
lét -  többet foglalkozik a világgal, mint a misztikába torkol
ló spirituális katolicizmus. De nem azért, mintha nagyobb 
bizalma volna az érzékelhető világhoz, sőt csak az aszkézis 
pajzsa mögött érzi magát biztonságban. A spirituális-miszti
kus kereszténység passzív, s csak szemléli az adott világot, 
mintegy a lélekre utaló s csak ennyiben realitásban részes
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hasonlatot; a szakrális-mágikus katolicizmus aktív, hadilá
bon áll a démonikusnak, reálisnak érzett empíriával -  akti
vitása azonban csak az empíriának mint sátánikusnak távol
tartására vagy megbabonázására irányul. Spirituális miszti
cizmus és mágikus katolicizmus különböző utakon a célt az 
individuum eksztázisában találják meg; az eksztázison innen 
Isten csak a félelemnek és vágynak objektuma, mert az eksz
tázison innen idegen testként mered lélek és Isten között az 
empirikus én, és vele az empirikus világ. A tényleges objek
tum már nem a természet, nem az emberi közösség, nem is 
az egyház, az objektumot önmagából teremti meg az indivi
duum, a szubjektum lesz önmagának ellenséges objektumá
vá. A Krisztus születése, élete és halála adta témát a közép
kor szubjektivitásában oldotta föl, nem váltotta objektívvá, 
nem fejtette világi valósággá, egy közösség objektív élet
alapjává. Ebből a ridegségig, excesszusig önző szubjekti
vitásból ered a középkort jellemző általános ellentmondás: 
van az öntudatnak egy külön, dinamikus világa, mely egekbe 
nyúló katedráiisokig kergeti fel magát, és emellett külön egy 
másik, abszolút statikus világ, a szellemnek, az általánosnak 
mindenhatóságát monumentálisán megvalósító katedrális 
mellett a külső világban a természeti brutalitás és partikulá
ris érdek-összeütközések vad orgiái.

Nem mintha objektíve a középkor világa -  jobbágysá
gon, emberi egyenlőtlenségen alapuló társadalmi struktúrája, 
barbár törvénykezése, antihumanitása -  a rabszolgaságon 
épült oligarchikus Spárta és imperialista athéni demokrácia 
közállapotainál „sötétebb” lett volna. Ámde a görögség ön
tudata és a külső görög világ rendje között a klasszikus 
görögség korában nem volt lényeges ellentmondás, hiszen a 
rabszolgaság még Platónnak se probléma, problémává csak 
a görögség szellemét feloldó cinikusokkal válik; addig a kül
ső világ megfelelt az öntudat tartalmainak, lépést tartott egy
mással az öntudat és a külső világ alakulása. A partikuláris 
görög öntudat előtt a legmagasabb emberpéldányként a sza
bad emberek alkotta lokális államközösség akaratát tevéke
nyen kifejező polgár jelenik meg. Még maga Aiszkhülosz is 
azt a síriratot készíti magának, hogy ő is ott volt a marathoni
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hősök közt, s még maga Szókratész is -  ha már ironikus, 
utópisztikus értelmezéssel is -  igényt tart a jó polgár címére. 
A keresztény középkor öntudatában, mely öntudat már nem 
partikuláris, hanem katolikus, univerzális, Krisztus országa, 
a Krisztussal való egyesülés él, mint a lélek követelménye, s 
ezzel a követelményeiben, bensőségében a zsidó próféták 
egyetemes magasságaiba csigázott öntudattal szemben reny
hén, idegenül, hídtalanul, ettől az öntudattól érintetlenül áll 
egy önmagában élő, a maga erőszakának és harcainak szívte
lenségében elkülönült külső világ. A görög világ az öntudat 
újra meg újra átgyúrt témája, s Arisztophanész csúfolja a 
népét, hogy a nőuralmon kívül már minden lehetséges állam
formát kipróbáltak; a középkori világ az öntudatbeli, a belső 
tartalomnak kifelé való meddősége, nem egymást áthatva, 
hanem egymás mellett teljes diszkrepanciában tartalom, bel
ső láz, tökéletesség-sóvárgás mellett egy magára hagyott 
külső világ, melyet statikus mozdulatlanságából csak az ül
dözött szektikusok igyekeznek kiverni. A katolicizmus leg
magasabb emberi példánya: a szent egyenesen feltételezi, 
hogy a világ szentségtelen, és a középkori legendák annak a 
szentnek legendái, aki győz a külső világon, amennyiben le
győzi önmagát, de a külső világot nem változtatja meg. A 
szent és a lovag, a legendák és a lovagregények egyazon 
valóságnak két szembenső oldala: a szent a lírikus, a lovag a 
novellisztikus középkori hős; az epikus szintézisig a közép
kor nem juthat el még Daniéban sem, a középkornak e leg- 
szubjektívebb lírikusában sem, ki lírikus marad a Divina 
Commediában is, lírikus, akiben a középkor teológiája konk
rét szubjektív tartalommá, világképpé vált.

A középkori szekták, mint a valdensek, bogumilok, hu
sziták, a bensőségnek a maga szubjektív meddőségéből, 
anyaggal szemben való passzivitásából kilépni akaró akara
tát képviselték, az öntudat ősi hivatásos akaratát, hogy a vi
lág a külsőt, s ne önmagát válassza témául. A szektikusokkal 
szemben a győztes reformáció nem a középkor megtagadása, 
hanem a középkor faktikus konzekvenciájának az öntudat 
előtt történő legalizálása. A középkor ténylegesen hídtalanul 
különválasztotta a benső és külső világot, s a pápaság
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küzdelme a császárság ellen reáliter nem az egyetemes harca 
a partikuláris ellen, hanem az egyik partikularitásé a másik 
ellen. Ez a reformáció felismerése, és a reformáció szentesíti 
a létező állapotot: egy Istentől elesett, természeti világ, mely 
mellett egy benső, Isten székhelyéül rendelt, kívül megva
lósíthatatlan világ árvul. Törvénnyé teszi a valóságot, mond
ván: a világi hatalom választassák külön a lelkiektől. A Mün- 
zer Tamás szektáriusai, akik a világot a Szentlélek kifejezé
sére akarják váltani, a reformáció ellenségei: hóhérnak és 
börtönnek és fegyvernek az idők végéig kell lenni, és a lélek 
dolga úgy élni e világban, mintha nem élne benne, de nem 
az, hogy a világ rendjét a belső világéval akarja adekváttá 
tenni. Amit a lélek és anyag között élő Éroszból a katoliciz
mus mágiája megőrzött, a protestantizmus heroikus szubjek
tivitása azt is összetöri, száműzi. S a reneszánsz, mely a ka
tolicizmus és protestantizmus között áll, a legjobb bizonyí
ték rá, hogy a reformáció nem felfordítása, hanem szentesí
tése a középkori lírikus novellisztikus lélek-matéria, tarta
lom-téma viszonynak. A reneszánsz elementáris abszolút in
dividualizmusa az egyénen kívüli világban idegent, leigá- 
zandó ellenséget, anyagot lát. Egy vak, epizodikus életakarat
-  ez az egyetlen lehetséges életakarat már csak a világban, és 
semmiképp sem véletlen, hogy a Don Quijote, az ősi eposz
nak ez az új formája, az első modem regény, ez első leírása 
a szubjektív léleknek, mely kilép magából az adott világba, 
hogy azt egy benső ideállal összehangzóvá formálja -  ez el
ső regény formailag éppúgy novelláknak egy hős által össze
tartott füzére, mint ahogy tartalmilag is csak ironikusan látott 
kaland marad a manchai lovag világba lovaglása. S hogy 
mégis több a Don Quijote a novellánál, és hogy története 
mégis több a kalandok sorozatánál, hogy a Don Quijote egy 
új műfaj, a regény megteremtője, az azért van, mert benne 
testet ölt a lélek fájdalma az elárvult világ után, az öntudat a 
külső világ önértékét elismerve keresi az utat, és siratja az 
elvesztett magából ki, a világhoz vezető utat. A szubjektum, 
a középkori, az eksztázisban találta meg az Istent, a modem, 
a Cervantesben megnyilatkozó azt az Istent keresi, aki a 
szubjektumot és a külső világot -  természetet, társadalmat,
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nem-ént -  nem egy lerázandó átok, hanem rendelt feladat, az 
öntudattól követelt, megvalósítandó feladat rendeltetésével 
egymáshoz kötözte, mint feleletet a kérdéshez. A szubjektum 
elindul, hogy az empirikus objektumban megkeresse a ki
egészítő felét, és ennyiben Cervantes és Shakespeare külö
nösképpen nemcsak időben, de szellemben is társak. Shakes
peare hősei a saját individualitásuktól megszállva tartott 
hősök, s a Fortinbras indulója az öntörvényeitől hideg, át- 
hatolhatatlanná, megláthatatlanná vált világ hangja, s a 
Szentivánéji álom vagy A vihar varázslója lehetne a szegény 
Don Quijote álma is a halála előtt, mert hiszen életének álma 
is ez volt: visszavarázsolni lélekké az elvarázsolt lelket, a 
nem-ént.

7. A TÉMA MAI PROBLÉMÁJA

Lényeges különbség a modem költő és a középkori köl
tő között, hogy a középkori költő konkrét publikumhoz szól. 
A középkori udvari költő a lovagokhoz és hölgyekhez, Dante 
az itáliai városi polgársághoz, egy bizonyos szellem kom
pakt és homogén megtestesítőihez. A modem költőt szel
lemileg csak a nyelvközösség kapcsolja össze azokkal, akik
hez szól, de ez a kapocs csak absztrakt, csak a megértés lehe
tőségét jelenti, és semmi többet. Nincs közönsége, mely mint 
valami szellemiekben gyökerező egység, témát és formát 
szabna neki. A közös nyelv absztrakt lehetőségén kívül min
den hiányzik, ami közös volna költő és közönség között. A 
modern költő „közönsége” határozatlan általánosság, és nem 
konkrét közösség. Minden költői műfaj csak a líra elfajzása
-  írta egyszer Ady és ezzel a költészetet ugyan nem, de a 
modem költő életérzését találóan jellemezte. A modern költő 
a konkrét te hiányában -  a te hiányában, akihez szólhatna -  
mindig monológban és monaszként él, és az epika csak mű
vészeti kísérlet a monológból való szabadulásra. A modern 
költő absztrakt térben áll; a romantika megkísérelte ezt az 
absztrakt teret egy elmúlt, architektonikusan határolt világ
gal felcserélni, amennyiben visszatért a katolicizmushoz; de 
ennek a kísérletnek tragikusan össze kellett omlani, mert a
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költészet csak a létező öntudat és empíria viszonya valóságá
nak véréből tud táplálkozni. A modem költő nemcsak a ro
mantikában nyúlt vissza kifejezésre alkalmas témáért a kö
zépkorba, s nemcsak a középkorba nyúlt vissza. Felfedező 
útra indult, a legkülönbözőbb időket és legkülönbözőbb né
peket kereste fel témáért. Nem a téma volt a cél, hanem 
edényt, anyagot keresett a szubjektivitása számára, és tuda
tosan csak evégre kereste a témát, csak eszköznek. A német 
romantikusoknál -  Schlegeltől Jean Paulig -  a témával szán
dékos játék történik; a költő szinte fél, hogy a témát fonto
sabbnak tarthatnánk, mint őt, akinek a téma csak hangszer, 
melynek a költő lelkét kell közvetíteni. Maximális bizalmat
lanság a dolgokkal szemben, mint amik eltakarják a lelket, s 
a lélek féltékeny, mert a dolgokkal mint idegenekkel körül- 
vétettnek érzi magát. Ebből a szituációból születik meg a 
témával való utópisztikus viszony, a költészet mint utópia. 
Az öntudat, mely az adott empíriában nem tudja megtalálni 
magát, átugorja az adott empíriát, és költ magának egyet, 
melyben otthonos lehet; a novellisztikus életet, a kalandot a 
mágikus mesével akarja legyőzni, a szubjektum és objektum 
meddő viszonyának konzekvenciájaként kitépi magát a léte
ző kettősségből, mintha túl volna rajta, és erre a mintára ala
pítja tipikusan lírikus lényegü költészetét. A szubjektivitás
nak ezt az anyagtól való teljes kötetlenségét érzi a költészet 
feladatának és lényegének, és ezzel kergeti halálba, önmeg
semmisülésbe a szubjektivitást. Míg a középkor és a refor
máció még legalább az öntudatnak, a szubjektumnak abszo- 
lút-voltát végig meg tudta őrizni, a romantikával ez a szub
jektum is épp a maga kötetlenségével annyira egyéni, par
ciális, önkényes lesz, hogy mint ahogy az ő számára az egész 
objektív világ puszta illúzió, úgy ő maga is elkülönültségé
ben annyira kívül kerül minden realitáson, hogy szintén illú
zióvá, irreálissá válik. Egy irreálissá vált öntudat, egy az ön
magában való hitét elvesztett öntudat áll benne egy objektív 
világban, mely lelkevesztett sokféleségében magára hagyat
va mindenütt érezteti tompa, lenyűgöző hatalmát. A roman
tika rámondta, hogy irreális a valóság. Novalis a paradicso
mi állapotok közeli visszatérését jövendöli, mert amit az
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öntudat jövendőnek tud, az jövendő is. A romantika a téma 
valóságát akarja áttörni, megsemmisíteni; az öntudatból in
dul ki, és az öntudat nem akar tudni kettősségről, mindig 
csak egységről, s az objektív valóságnak nem szabad önálló 
testként a vággyal szemben megállni. A romantika a szinté
zist a vágyban találta meg, a vágy lesz a világiélek. Világ- 
lélek: a világnak mint egységnek, embert és követ, belsőt és 
külsőt egyként magában foglaló lelke. Az anyag már nem 
önmagába veszett, megátalkodott antiszintézise a bensőnek, 
a világ már nem a lelketlen Sátán princípiuma, hanem a sá
tán az elbűvölt angyal, aki hazavágyódik a mennyei hazába, 
mint ahogy a mennyei haza a maga vágyát küldi az elbo
lyongott, a lélek leikéből lelkedzett, hazatartó, objektum vol
tát mint eltakaró ruhát levető világ elébe. Minden téma a 
maga egyességében, a végtelennek vágyától elkapatva el
veszti a testi voltát, a végtelen egyesülés vágyától megmá- 
morosodva minden önmagán túlra nyújtja ki karjait, mert a 
lehetetlen vágya kész győzelem a lehetőségek szűk világa, 
az elkülönültségek fogsága fölött. Hogy egy fát vagy egy or
szágot, embert vagy templomtornyot választ-e a költő témá
nak, a téma úgyis csak látszat, a téma mindegy.

A romantika csakis az absztrakt térben elhangzó szóból, 
a közösségtől nem határolt költő szituációjából értelmezhe
tő. A szó eredetileg egy közösség öntudatának élő reproduk
ciója. Ha az individuumok tisztára külsőleges, formalisz- 
tikus egymásmellettiségben élnek -  mint például egy mai 
színházi est közösséggé összeverődött tagjai - ,  ha. nem egy 
szubsztanciális forma ad épületes konkréttá tett teret az el
hangzó szónak, akkor a szó önmagában még az egynyelvűek 
között is -  kivéve a mindennapi dologi összefüggésben moz
gó életet -  megszűnik közeg lenni lélek és objektum, ember 
és a külső világot reprezentáló többi ember között. A közép
kori költő, leírva vagy kimondva Jézus nevét, biztos lehetett 
benne, hogy az ő közönsége tudni fogja, mi az, amit ő ezzel 
a névvel, ezen a helyen kifejezni akar, mert az egyénit egy 
szubsztanciális, általános öntudat kötötte, a közösség. Az 
emberi közösség a költészet számára az, ami a dolgoknak a 
föld vonzóereje. Egy létező, konkrét kollektivitás nélkül a
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költészet fölfelé hull, távol a földtől: nincs, ami kösse, tart
sa. A romantika tendenciája a nem-énnek a költői szóban va
ló individualitást feloldó elmentése, mert a szó a végességé
ben megrekedt anyaggal szemben a végtelennek és általá
nosnak hordozója. Az első és legnagyobb modem roman
tikus, Rousseau, a végességben és izoláltságban megrekedt 
individuumot az érzelem végtelenségével, az érzelem abszo
lúttá emelésével szabadítja ki a hazugsággá vált társadalmi 
közösség börtönéből. Hogy a lélek számára a természet is 
külső objektum, az feledésbe merül, sőt a szubjektum a ter
mészettel, a fákkal és felhőkkel inkább tudja azonosítani ma
gát, mint az emberi közösség uralkodó formáival. Míg azon
ban Rousseau-nál nemcsak egy szubjektivitásra irányuló 
akarat él, hanem van akarata, harca és haragja az egyedül el
lenséges külső világ, a társadalom ellen is, a késői romanti
ka -  a francia forradalom utáni -  egy statikus külső világot, 
konzervatívot és tradicionálisat dicsőít, holott öntudatában 
éppúgy, mint a középkor dinamikus, forradalmian totalitást 
igénylő, formaromboló. Ez a belső ellentmondás a romanti
kának immanens hazugsága, mert ami a középkori öntudat
nak természetes szomszédság, az a XIX. század öntudatának 
eltussolhatatlan és megoldandó ellentét. A romantikának 
rossz a lelkiismerete: nem tud róla, de meg van vesztegetve, 
az esztétika megvesztegette és eltérítette a saját heroikus 
egységakaratától. A romantika, mely a megváltás akaratának 
költészeteként indul, költészetté tett megváltási akarattal 
végzi. A megdicsőült Krisztussal kezdi, mintha a megfeszí
tettet múlttá lehetne tenni, a célból indul ki az út helyett, s 
így a megdicsőült Krisztus abszolút transzcendenssé válik, 
már nem a Krisztus, ki föld és ég között a közvetítő, hanem 
a Krisztus, ki csak a megdicsőülésről tud és a földről, az ég 
fundamentumáról semmit. Költészet és valóság újbóli eggyé 
válása helyett a kettő között a távolság szakadékká terpesz
kedik, a földi valóság számára nincs építő szava a külön bi
rodalmat alapított költészetnek.

A reneszánsz, mely csak a démonikussá vált individuum 
hatalmi akaratában tudta az öntudatot a külső világgal szem
beállítani, és a romantika között mindkét tendenciához és
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mégis egyikhez sem, csak önmagához tartozva áll a magá
nyos, egyszeri és példátlan szintézis: Goethe. Ő a keresz
ténységből örökbe hagyott szakadást lélek és világ között 
előbb titáni akarattal tágítja szakadékká, hogy aztán egy, az 
ő saját individualitásában realizált valósággal egymást ki
egészítő egységgé építse a kettőt. A nem létező közösség 
faktumából kiindulva nem vész el a szubjektivitásban, mint 
a romantika, nem is a démoni individualitás tragikus pilla
natát teszi örökkévalóvá, mint Shakespeare, hanem a saját 
individualitását dolgozza ki normatív közösséggé, külső kö
zösség nemlétéért kárpótló univerzummá; az adott absztrakt 
térben meggyökerezhetetlen architektonikus akaratot átviszi 
önmagára, mint objektumra, melyben múló momentumként 
oldódik fel minden, ami csak esetleges, csak szubjektív az 
individualitásban. Az objektív, a realitás iránti tisztelet a 
goethei épület alapja. Az a közösség, melyet Goethe kívül 
életre hív, egy szekta közössége: a „Bildung” akaratában 
élők önmegtagadó közössége, mely szekta ugyan nem önma
gát, hanem az univerzálist akarja, de az univerzális számára 
objektíve csak szekta marad. A romantika ez ellen is, mint a 
reneszánsz öröksége ellen, fellázadt, és legbensőbb és leg
nagyszerűbb tartalma épp ez a lázadás volt, ami anyagtala
nul minden realitástól, realizálódási lehetőségtől még bel
jebb csalta a puszta szubjektivitásba a romantikát. A goethei 
költészet nem a tendenciát választotta témául, hanem az 
adott objektív világot iktatta vissza jogaiba: a jogba, hogy a 
művészet témája legyen. Az individuum beleépül a világba, 
és az objektív világon önmagát építi ki objektív érvényű 
igazsággá. Ha a goethei költészet meg is teszi az utat a rea
lizálhatatlan érzelmi végtelenségtől a szellemi objektivitá
sig, a romantikus-lírikus eredete végig megmarad: az indi
vidualitás szellemként lép ki önmagából, de a világ számára 
csak objektíven, a bensőség ellenben az ő külön dolga ma
rad, melyet tudatosan csak inkognitóban enged ki az objek
tumok világába. A goethei realitást, objektivitást akaró tar
talom és téma közt harmóniát teremt, de áldozat árán: a lélek 
megelégszik közvetett, szellemként való megjelenésével, 
mert az elismert objektív világ csak objektív viszonyokat en
ged meg, s csak objektív viszonyokat részeltet realitásban.
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Werthemek, aki hatni és alkotni akar, Wilhelm Meisterré kell 
válnia. Ez a Wilhelm Meister azonban csak kezdete, első 
reprezentánsa az új, epikus akaratnak, és ez az akarat nem áll 
meg Goethe Wilhelm Meister énéi, csak kezdődik nála.

A szubjektivitás produktívan bele akar illeszkedni az 
idegen empíriába -  nem az empíriához, hanem a konkrét 
produktivitáshoz húzó erős szeretetből. A goethei rezultá- 
tumok, a romantika meghiúsult célja, az angol pietisztikus és 
szentimentális epika, a Rabelais duzzadó életű életigenlése, 
középkor és reneszánsz és francia forradalom a francia rea
lizmus gigantikus mesterében, Balzacban egyetlen nagy aka
rattá torlódnak, mely akarat megtalálja önmagát s rátalál ön
magára a témában, melynek neve: Comédie humaine. A téma 
eddig csak szükséges rossz volt, mely az individuális szub
jektivitás kifejezéséhez kellett, hiszen még Shakespeare is 
mindenféle novellákból, krónikákból kereste elő a témákat, 
hogy testté válthassa démonait. Balzac intronizálja a témát, 
és detronizálja az empíriában részt venni nem tudó absztrakt 
szubjektivitást. Őelőtte a témának önértékű fontossága csu
pán a novellában vagy az úgynevezett „picaro regényekben” 
volt csak, a vándorlók regényében, akik újabb és újabb ka
landokon esnek át a világ kocsmáiban és palotáiban. Egyéb
ként a téma csak s hangsúlyozottan csak látszólagos valóság 
volt, mint a romantikusoknál, vagy csak egy öntudatbeli 
metafizikai-etikai tartalom demonstrációjára kellett, mint 
Schillernek a drámáiban, vagy az objektív téma realitása 
csak az univerzális individuum építésének anyagaként kel
lett s érvényesülhetett, mint Goethénél. Balzac a szubjekti
vitásnak önmegsemmisítő szenvedélyével az objektív téma 
önértékén, hatalmas voltán mint szubjektivitás feletti valósá
gon kezdi; a nem-énből, a témából kiindulva nem a szubjek
tivitás mélyén keresi a találkozást az objektívvei, hanem az 
objektívben mint egyetlen általánosban, mellyel szemben a 
tisztán szubjektív csak kivételt, esetlegességet képvisel. Az 
öntudat várat cserél: eddig-volt ellenségének vagy legalábbis 
az idegennek országába telepíti át fészkét. Addig lakta a 
maga külön várát, hogy önmagának is mesévé vált, és feléb
redt ősvágya az elementáris valóságban való önfeledt felszí
vódás után. És így az alázatossá vált szubjektivitás, mint az
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ősmítosz idejében, a témát hagyja költeni, hagyja mérhetet
lenbe nőni; a szubjektivitás végtelensége, melyben minden 
dolgok elvesztek, most visszahúzódik; most a dolgok nőnek 
nagyra, most a külső valóság az egyedül nagy, és megszület
nek a mítoszok a polgári ügyvéd irodájáról, a mitikus bankár 
s újságíró, a prostituált, s minden, ami objektív, mítosszá vá
lik, és a párizsi börze, mint a sors nagy és félelmes műhelye 
emelkedik, az új, a halandó istenek Olümposzaként, s alvi
lági és félvilági démonok aranysárga fényben magasodó pa
lotájaként. Ott laknak a múzsák, ott a siker, ott a káprázatos 
emelkedés istennői, és onnét rajzanak ki az emberházakba a 
fúriák is, kik öngyilkosokat, vértelen és véres kezű gyilko
sokat és legyilkoltakat kergetnek elő a sötét emberi masz- 
szából. A szubjektum nem várat cserélt, hanem feladott min
den várat, elvágott minden visszavonulási lehetőséget; míg 
magába vonultán kereste és vélte különmagában a végtelent 
és a teljességet megtalálni, addig nem is akart az empíriával
-  az eleve és örökre elesettnek hitt világgal -  közös asztalnál 
ülni, s most, mikor kilépett izoláltságából, mert már kiderült 
a külön bensőség végtelenjének meddősége, most az empíri
ával találkozik szembe, melynek neve tőkés termelés, s mely 
nem is hederít a királyi öntudatra, lélektelenségét akarja 
mindennek leikévé tenni, és diktál mindennek: szívnek, agy
nak, akaratnak. Az öntudat azonban most nem menekül a 
szubjektivitás romantikus végtelenjébe a véges elől, mellyel 
megbirkózni nem tud, hanem önmagát, mint a nem igazat té
telezve, az igazat akarja, s a földi empíriából új úton indul el 
az igazságnak, egységnek megkeresésére. Ez a francia rea
lizmus tendenciája: látni a valóságot és láttatni, de nem a ho
méroszi elfogulatlanság, hanem a készülő, sejtett, később tu
dott és akart harci akaratnak szemével. Az öntudat testvéri
esülni akar a dolgok világával. Egyelőre nem a harc, hanem 
a testvérnek akart, de ma ellenségként szemben álló matéria
valóság megismerése, megjelenítése a szándék. Illúzió- s 
álomromboló szándék ez, s az öntudat az embert megcsúfoló 
portékás élet láttára teleszívja magát lázadó kétségbeeséssel, 
a jelenbeli keserű igazsággal az eljövendő igazságért. A bal- 
zaci realizmus a kapitalizmus és a kapitalizmus embereinek 
hőskölteménye, és a hőskölteményt önmegtagadó, öngyilkos
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objektivitással folytatja Flaubert, Maupassant, és már egy 
konkrét forradalmi akarat képviselőjeként, egy konkrét kö
zösségnek, a proletariátusnak vállaira állva: Zola. A roman
tikus költészet utópiájának, az utópisztikus költészetnek he
lyén az öntudat a relativitás költészetét teremti meg, s köz
ben a célt nem is látja, és maga is már csak egy speciális do
loggá válik a többi dolgok világában, a lélek a tudomány ob
jektumává, az ember a szociológia és a politika tárgyává, 
csak szubjektummá, önéletűvé, öntörvényűvé nem. A téma 
megette a tartalmat, a Comédie humaine-bö\ kiesett az ember 
mint totalitás; a realizmus és naturalizmus végsőképpen nem 
is akarhattak s ha akartak volna is, nem tudhattak áttörni a 
témán. Nem azért, mert a téma lett „kimerítve” -  a valóság 
kimeríthetetlen téma - ,  hanem mert az öntudatnak és az ob
jektív világnak ez a viszonya, melyet a kapitalizmus terem
tett meg az öntudattal egyetértésben, egyszer csak meddővé 
lett, az öntudat megtette, reprodukálta az objektív világ igaz
ságát, és ez az igazság fullasztó, az öntudat minden követel
ményét meggyalázó igazság. Az öntudat az önmaga meg
valósítására szomjasan most már új módon áll a témához, 
nem akar már teremtmény maradni. A realizmus volt és ma
radt az új viszony alapja, de a tendenciája már egy másik 
célra irányult: mélyre, oly mélyre ásni a látszólag csak ob
jektív valóságban, hogy valahol lélekbe ütődjön meg az ásó. 
Azt, ami azelőtt lélektől legtávolabb esőnek látszott, a végle
teket felkeresni, az egészen csak sárnak és ocsmánynak lát- 
szót, hogy a lélek mégis mindenütt való örök királysága a 
dolgok uralmának világában is megtetsszék. A lélek elég so
ká lakott a dolgok közt, mint közülük való, velük azonos, 
hogy most felébredhessen a vágy önmaga után. De már nem 
önző külön birodalmat igenlő vágyként, mert ahhoz is elég 
soká lakott a dolgok közt, mint közülük való, hogy a dolgo
kat, a nem-ént is csak az én elszakított, különmerevedett ré
szének érezze, és nem kivonulni akar közülük, mint a pogá- 
nyok közül a remete, hanem bennük akarja megtalálni ma
gát; már csak akkor reális a maga számára, ha mindenütt 
mindennek énje az ő énje. A szubjektivitásnak ez az új viszo
nya, a költészet mint etikus metafizikai magatartás, a realiz
mus lelkének ez a lekiismeretté válása az orosz szellemmel

44



jut be az európai költészetbe, s természetesen Dosztojevszkij 
ennek a szellemnek a névadója. A balzaci külső téma-monu
mentalitásnak ellentéte az ő viszonya a külső témához. A 
Karamazov testvérek külső témája: szentimentális, aljas, 
kéjsóvár, öreg uzsorás, törvénytelen gyerek, gyilkosság, bí
rósági tárgyalás... a romantika dekadens korszakából való 
költő vagy primitív detektívtörténet témája lehetne.

A történet csak eszköz: végletekig fokozni az empíriát, 
hogy az empíriából az empírián túli kiütközzék. És Zoszima 
sztarec, a földet szerető szent, nem engedi be a kolostorba a 
szelíd Aljosát addig, míg előbb a világot meg nem járta... Az 
epika lírává, a líra epikává válik, mert az öntudat úgy szub
jektumban, mint objektumban teljes önmagát: az ént és nem
ént akarja. A magyar lírának Ady költészetében született meg 
ez a nagy világfordulatot jelző órája. Adyban monumentális 
élménnyé vált a Senki kezére jutott vér- és aranyföld, mely 
föld azonban mégis minden mennyek egyetlen lehetséges 
fundamentuma, az Istentől elhagyatott, magába tört, egyet
len realitásként maradt Én, mely azonban mégis Istennek 
egyetlen lehetséges lakása.

Az 1914-18-as világháború, az anyag uralmának ez a 
manifesztációja a lélek felett olyan manifesztáció volt, mely 
mindent kérdésessé tett, de egyet megerősítően revelált: az 
embernek puszta objektum voltát társadalmi konstrukciók, 
államok, osztályok kezében. Ady A halottak élén]e -  a világ
háború legnagyobb könyve -  a minden emberi közösség 
összeomlása fölött triumfáló, önmagához ragaszkodó, ezer
szer keresztre feszített emberség hűségben hatalmas szava. 
A szónak azonban, a leghatalmasabbnak is, közösség kell, 
mely élettel táplálja, körülállja, hogy megvédje az elhangzás 
ellen, és az új, világháborút követő költészet ezt a közössé
get keresi, és kell, hogy közösséget keressen. A realizmus 
visszahozta a költői szót a földre, Dosztojevszkij a szót lélek 
és lélek között kapoccsá lelkesítette, magányosságot áttörő, 
egyesítő erejét megújította. Az új költészetnek is a mai öntu
dat tartalmai jelölik meg útját: ahogy a katolikus középkor 
öntudatának pozitív centruma Krisztus, a mai kor öntudatá
nak centrumában a negáció ég, az anyagnak, mint életformá
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ló hatalomnak a negációja, mely tagadás mögött a pozitív 
akarat gyújt, hogy az öntudat vegye át az élet irányítását, az 
élet feletti szupremáciát. Az individuális lélek mint külön 
absztrakt valóság a mai öntudat számára már csak az általá
nosnak jegyében érdekes; a mai ember öntudatának, noha 
empirikusan országhatárok és osztályhatárok közé van szo
rítva, éltető levegője az általános, és akarata, hogy ezt az ön
tudatban megérett általánost külső valósággá váltsa. Az ön
tudat minden mai problémája ezt a centrális problémát elke
rülhetetlenül magában tartalmazza. A költészet az öntudat 
világgá válási akaratának hordozója, és ez az akarat az em
beri közösségnek mai, a mai öntudatnak semmiképp sem 
adekvát formáján, mint rab a börtöne falán, ütközik meg. 
Ezáltal, mint talán még egy korban sem, a költészet számára 
ma kötötten adott téma, melyen addig nem jut túl, míg nem 
jutott túl rajta: az ember a mai társadalmi valóságban. A köl
tészet nem lehet egy párt költészetévé büntetlenül, de örök 
költészetté csak akkor lehet, ha egy konkrét kor öntudatát 
konkrétan jeleníti meg, szabadítja ki, s az a költészet, mely a 
mi nagyszerű korunkra váró feladat, nemcsak kötött témájú, 
hanem egyben épp kötött témája által összekötő erejű is: 
kinyilatkoztatója és megteremtője egy új emberi közösség
nek, melynek életében, formáiban, vallásában, szellemében 
az öntudat önmagára ismer. Azért kötött témájú az új költé
szet, mert az öntudat mai állapotában minden izoláltságban 
élő vagy izoláltságát igenlő szubjektivitás hamis, metafizi
kailag és empirikusan is hamis. A minden szubjektivitás 
látható börtöne -  nem a börtöne, de mai börtöne az a szub
jektivitásnak, a költészetnek ma sorsszerűén rendelt egyetlen 
megtörendő témája; ezenkívül mennél távolabb az evvel a 
témával való küzdelemtől -  Ady A halottak élén]énék sze
relmes verseiben is jelen van a világháború, ez a líra új ob
jektivitása - ,  mennél távolabb ettől a mindenben mindent fá
jástól, annál inkább marad a költészet csak belletrisztika. A 
tartalom kifejezéséhez csak a tartalomnak ellenszegülő té
mán keresztül visz az út.

( 1928)
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II.

CERVANTES ÉS ROKONAI, 
SZÁZADOKON ÁT





A MODERN KALAND SZÜLETÉSE, 
ÉLETE ÉS JELENE

I.

A környező jelenről azt érezni, hogy sose lesz olyan hol
nap, mely a jelennél különb: azt jelenti, hogy az embernek 
nincs reménye. A mai embernek azonban nem kevésbé van 
szüksége a reményre, mint bármely más kor emberének, s 
így a históriai szemlélet adja meg neki azt, amit vallásos 
korokban Istenbe vetett hitéből épített ki magának az ember: 
a lelki fölényt a jelennel szemben, rést ütni úgy a körülbör- 
tönző mai valóságon, hogy csak egy alakuló egész átmeneti 
részének tekintse, készülő jóért elviselni érdemes rossznak.

Ez a históriai szemlélet-adta remény lényegesen külön
bözik a vallásos reménytől. Mert pl. noha Dante is történet
filozófiai perspektívából néz hátra a múltba és a jelenre, ő 
nem spekulatíve jut el a reményhez, mert mielőtt felemelné 
tekintetét, előre tudja, hogy lényegileg mit fog látni: az ő 
számára az egész évezredes emberi história a gondviselés 
szándékainak lépcsőzetes megvalósulása, még e szándékok 
szándékát is kétség nélkül látja a minden lelket magába 
foglaló egyetemes keresztény egyház létében; az égből azért 
rendelik el Róma megalapítását, hogy bölcs gondoskodással 
méltó helyet készíttessenek a népek üdvözítésére hivatott 
apostoli utódnak, a pápának. A hit és a remény a vallásban 
gyökerező remény esetében az abszolút tudásának csupán 
különböző pszichológiai megjelenései.

A mai történelemszemlélet nem Dante módján néz egy, 
ha tartalmaiban még javításra szoruló, de mégis örök pozi
tívumként értékelt, megvalósult formából a múltba, hanem 
megfordítva: épp a jelennek negatív, átmenetinek követelt, 
mert formátlan és veszejtő sokféleségéből akar egy szem
léleti pozícióhoz eljutni, és mert az időt, a holnapnak és hol- 
naputánnak még sötétben lapuló óriását érzi az egyetlen 
lehetséges diadalmasnak a jelen felett, az időt idézi fel, ezt 
az absztrakt és egyetlen empírián győzelmeskedhető hatal
mat, hogy magas hátáról kilátást találjon a szűk és egyben túl
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széles jelenből, kilátási lehetőséget összefüggésekre, értel
mezésekre és -  remény remélésére.

Prométheusz fenyegeti meg az ellenséges isteneket az 
idővel, a bosszúvágynak azzal a hősi, kétségbeesett nyu
galmával, mely az időben egy mindennél hatalmasabb isten
séget tud; ezenkívül még csak a zsidó prófétáknál jelenik 
meg az idő jelentőségének a mai érzéshez hasonló intenzív 
értékelése. A mai ember azonban szellemileg közelebb áll a 
pogány prófétához, mint a messianisztikus zsidó próféták
hoz; a mai embernek is csak a jelen isteneivel van irtózatos 
háborúja, anélkül, hogy az új Istenről -  mint a zsidó prófé
táknak -  határozott víziója volna; csak az ellenséget látja, és 
amit azonkívül gondol, csak annyi, hogy az ellenség mögött 
valahol jobb, emberibb lehetőségeket remélhet már azért is, 
mert -  rosszabb úgyse jöhet.

A görögöknek, a zsidóknak még lehettek mítoszaik s 
voltak is mindaddig, míg valami pozitívat szembe tudtak he
lyezni a jelenségek ellentmondásos világának; a mai ember 
életében azonban semmi sem abszolút pozitív és mindennek 
van egy ellentétes előjelű oldala is. A mai ember tehát a mí
tosz helyére a spekulatív tudományokat tette, és a mai ember 
kezében a krónikás história is szükségképpen kifejlődött a 
história spekulatív interpretációjává, történetfilozófiává, és 
nem halványabbak az ész fáradságos munkájával felfedezett 
és felszínre hozott mítoszaink, mint az ősi mágikus fantáziá
nak kollektív kisugárzásai. A vallásos remény elveszett, s ha 
magának a modem történetfilozófiának történetfilozófiai ér
telmezését akarom kifejezni, nem tudom találóbban, mintha 
azt mondom róla: keresése egy új reménynek.

Az újak között: Dilthey, Max Weber, Troeltsch, Bloch, 
Dvorák és a történetfilozófus Lukács azok, akik vallást, 
képzőművészetet, költészetet, szociális és művészi formá
kat, mint hieroglifákat fejtenek meg és világítanak át, hogy 
ne maradjanak a szellem történetében természeti tünemény
szerű, magányosan kiütköző hegycsúcsok, külön tengersze
mek, külön völgyek, hanem egyetlen, egymásból növő, egy
mást értelmező, szerves egész, mindenség-egység legyen a 
mindenféleség; össze-vissza bukdácsoló patakok helyett
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egyetlen hatalmas folyam, melyről felemelő érezni, hogy 
senki, mi se állunk a partján -  mert nincs a földön partja - ,  
hanem benne vagyunk, részesei, felelősei és kötelezettjei va
lamennyien.

Semmiképp se véletlen, hogy épp ma került a szenvedé
lyes érdeklődés előterébe az a törekvés, mely bármely kor 
életének és szellemének legkülönbözőbb területein is azonos 
tartalmak kifejezését akarja megtalálni; épp ma, mikor a spe
cializálódás és a jelen szerteágazó, külön világai az egésznek 
értelmes összefüggését oly kínzón elsötétítik. A kalandok 
közt élő modem lélek küldi ki a szellemet honfoglalásra, a 
nomád keresi hazáját, vagy legalább reményét annak, hogy 
egykor hazát fog találni, vagy legeslegalább a sejtési lehe
tőséget, hogy iránya van, ha ő nem is lát mást a jelenben, 
mint számtalan egymást keresztező utat, melyek között ma
ga minden egyes út is -  csak a szellem világában vannak, de 
ott majdnem mindig csak ilyen paradoxonok vannak -  
önmagát keresztezi.

Ezúttal épp erről a kalandról és erről a remélni kívánt, 
követelt reményről legyen szó, de előbb magáról a kaland 
fogalmáról; szükséges ez, mert a trójai háborúra is azt mond
ják, hogy kaland, az amerikai aranyásókra is, hogy kalan
dorok, és minden léha szerelemre rámondják, hogy kaland -  
nyilvánvalóan tisztázásra szorul tehát ennek a fogalomnak a 
jelentése. íme: ezúttal a kalandról nem ilyen elmosódott álta
lánosságban, hanem egy még közelebbről elhatárolandó je
lentésében lesz szó; a kalandok közt élő emberről, arról a 
sajátos lelki konstitúcióról, mely a kollektív lélek vagy a val
lásos remény megszűnéséből a magányos, külön örülő és 
külön könnyeket síró, a magának, bizonyos értelemben -  a 
legfontosabb értelemben -  kizárólagos magánügyévé vált 
individuummal, egy eladdig nem létezett lélektípussal szü
letik meg. Születése korát az első keresztes hadjáratok utáni 
időre kell tennünk -  Dante már e határon innen és egyben e 
határon túl is van, vagy talán maga a határ - ,  noha a kalan
dok közt élő lélektípus megszületésének nyilvánvalóvá vá
lása, szellemi dokumentálódása sokkal későbbi időkbe esik, 
abba az időbe, amit az iskolai történetkönyvek újkor néven 
tanítanak.

51



Ez az újkori ember a legutóbbi évtizedekig nem bírt egy 
objektív álláspontig feljutni a középkorral szemben; eleinte 
azért, mert még túl közel volt hozzá, később azért, mert túl 
távol került nemcsak tőle, hanem mindentől.

Az első a humanisztikus-felvilágosodott korbeli ember
re vonatkozik, ebbe az epochába tartoznak mindenek ellené
re, amiben messze felette állnak, Goethe és Schiller is, a má
sik pedig a romantikusokra, akik a középkorért rajongtak. 
Csak a legeslegújabb időkben van oszlóban a babona, mely 
gőggel nézett le a „sötét” középkorra, ami nemcsak a leg
újabb kori, fent említett történetfilozófusok érdeme, hanem 
főleg annak következménye, hogy a felvilágosult, a raciona
lizmusába belemámorosodott emberre elkövetkeztek végre a 
kijózanodás napjai, és alázatosabb lett a maga vívmányai ér
tékelésében.

De túl vagyunk a Novalis másik végletbe eső szubjekti
vizmusán is, aki a Christenheit und Europa-ban ideálként 
isteníti fel a középkort, s mint ahogy ma már tudjuk, hogy a 
modem ember tévedése a középkor megítélésében abban ál
lott, hogy azért tette meg sötétnek a középkor dogmatikus 
szelemét, mert megokoltan úgy érezte, hogy ő megfulladna 
abban az atmoszférában, ellenben figyelmen kívül hagyta, 
hogy a modem lélektípushoz hasonló ember nem élt a kö
zépkorban, tehát a modem ember szükségleteiből fakadó 
szempontokat nem is lehet a középkorra alkalmazni -  épp
így tudjuk már azt is, hogy Novalis és Novalisék se bírták 
volna ki egy napig se a felmagasztalt, inadekvátan minden 
fölé magasztalt, szigorúan dogmatikus középkort.

Egy kitűnő francia, Lévy-Bruhl részletesen foglalkozik 
egy óriási tévedéssel, melynek a vadnépekkel foglalkozó új
kori kutatók majdnem kivétel nélkül áldozatul estek. Ezek a 
kutatók a primitív népek sajátságos erkölcseinek, szokásai
nak és képzeteinek megértését és megmagyarázását a racio
nális pszichén keresztül végezték el, mert abból a feltevésből 
indultak ki, hogy a modem racionalizmus időtlen és általá
nos emberi karakter, melynek csak a tudatosulása fokában 
van korok és népek között különbség. Minden kérdésüket 
tehát már előre ennek az elvnek jegyében tették fel, anélkül,
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hogy csak rá is gondoltak volna, hogy lehetséges egy, a mai 
ember -  aránylag újkeletű -  szellemi mentalitásától lénye
gileg különböző pszichológiai konstitúció, egyszerűen egy 
egészen más belső élet, mint a mai emberé, ahol például a 
tapasztalatoknak és a racionális, okozati összefüggéseket ke
reső kérdésfeltevéseknek a mágikus érzelmi és fantáziabeli 
elemek mellett egyáltalán nincs vagy alig van jelentősége, 
sőt létezése.* Lévy-Bruhl ebben az esetben olyan tévedést 
fedezett fel, mely tévedést magát és felfedezését is szimbo
likus jelentőségűnek lehet állítani, noha egy aránylag csak 
kis fontosságú tünete a felvilágosult-racionalista modem 
ember önmagához való új viszonyának. Már nem teszi meg 
magát az egyetlen lehetséges mértéknek, határait a határok
nak, és ami azokon kívül esik, a babonáknak, már nem gon
dolja, hogy ő az eredmény, a betetőzés; minden látszat elle
nére is belül új korszak felé közeledik: a visszanyert sze
rénység epochájához. Hogy ez alatt mi értendő, az az alábbi
ak után fog kiderülni, ha kalandjainak változásán végig
kísértük.

II.

Előbb megkerülhetetlenül magukkal a keresztes had
járatokkal kell részletesebben foglalkoznunk, hogy nyilván
valóvá váljon: a kaland születési helyét, a modem kaland 
ősét bennük kell keresnünk, bár maguk a keresztes hadjára
tok valójában egyáltalán nem is tartoznak a kaland kategóri
ájába, sőt.

Bizonyára megvoltak a keresztes hadjáratok mögött is a 
hozzájuk kapcsolódó gazdasági összetevők. De: egész orszá
gok évtizedeken keresztül újra és újra vándorútra kelnek le
nyűgözve, fanatizálva, s ha egy, a világtörténetben páratlan 
méretű kolonizációs kalandról volna is csak szó, akkor is

*„A bororok , egy közép-brazíliai néptörzs, egy utazónak, Kari von den 
Steinennek kijelentették, hogy ők mind piros papagályok. Ez nem szimbolikusan 
értendő, hanem egészen közvetlenül, mert ők semmi ellentmondást nem látnak abban, 
hogy emberi alakban járó lények, és egyben amellett piros tollú madarak is legyenek.” 
(Lévy-Bruhl: Das Denken dér Naturvölker.)
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érdemes volna megtudakolni, hogy mért épp a Szent Föld 
visszahódítása volt az eszme, mely ekkora erővel vonta ma
gához a műveltségileg és erkölcsiekben annyira különböző 
középkori népeket? Mi történt a népek tagjainak fejében és 
szívében, hogy ilyen óriási tömegekben voltak kaphatók erre 
az újkori ember számára -  Schiller szavával -  „ostoba őrjön
gésnek” nevezett felvonulásra?

Ludo Hartmann a középkornak erről a részéről a követ
kező jellemzést adja: „Ebben az időben a legmagasabb és a 
társadalom felett uralkodó szervezeti forma nem az állam, 
hanem egy mellette álló régibb, bensőleg kezdettől fogva fö
lötte álló hatalom: az egyház, mely a keresztes háborúk ide
jén éri el hatalmának tetőpontját.” Ez a jellemzője a közép
kor politikai szerkezetének, s ha az „ostoba őrjöngés”-ről 
meg akarjuk tudni, mi volt, ezt az egyházat kell a maga szel
lemi struktúrájában felidéznünk.

Ez az egyház kezdettől fogva két egymással ellentétes 
tendencia hullámverése fölött terebélyesedik: a mágikus és 
spirituális tendencia ez a kettő. (Troeltsch.) A valláson belül 
a zsidóknál is kifejlődött hasonló kettősség a tételes törvény 
őreinek, a papi hierarchiának és a prófétáknak szembenállá
sában, de az egyháznak speciális képessége volt, hogy párat
lan rugalmassággal és tágassággal a két ellenséges tenden
ciát egymás kiegészítésére használja fel, ha minduntalan ki 
is ütközik a veszedelem, hogy a tisztán bensőséges, világ
megvető tendencia ellenségként támad a hatalma növekedé
sével mind erősebben a dogmatikus-mágikus irányba tájéko
zódó egyházra.

Max Dvorák a katakomba-festészetről írt tanulmányá
ban megállapítja, hogy az őskeresztény művészek abszolút 
pszichocentrikusak, az anyag problémáitól elfordulva min
dig és m indenütttúlvilági áhítat jelenéseit festik. A római 
kultúra a római birodalomban valósította meg legvégső ide
álját, a politikai-hatalmi világegységet; ez az idea testet ölt
vén nem maradhatott meg a szellem ideáljának, sőt a poli
tikai-hatalmi ideálból kinőtt emberiség a maga csúcsaiban 
minden várakozásával egy új szellem felé fordul, mely min
den civilizatórikus-mechanikus valóságnak tagadása, mert
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minden intézményes, minden anyaggá merevedett elvesztet
te az eszmei tartalmat, értelmet és az értelmesnek, jónak 
nagy kívánságával felgyűlt lélek értelmest, jót, nagyot csak 
az üresen öncélúvá vált világtól távol, csak a szellemben, 
csak a lélekben és a világon túliban talált. Az akkori szelle
mi élet minden gondolati és művészi megnyilvánulásában 
fellelhető ennek a matéria bilincseiből felfelé törő spirituális 
hullámnak visszfénye, de még inkább az akkor támadt ke
reszténységben, mely egyenes vonalban heroldjaiból, a zsidó 
prófétákból indulva ki, minden intézményestől, minden em
beri rendeléstől és matériabeli kötöttségtől elfordulva, a lé
leknek abszolút és egyetlen realitását proklamálja, amely 
mellett az egész múló világ önmagában csak érdektelen ár
nyék, még csak nem is rossz, mert a rossz és a jó is csak a 
lélek cselekedeteitől kap valóságot. Mint önálló, érdeklődés
re érdemes valóság csak akkor jelenik meg ismét az empi
rikus élet, mikor az egyház felveszi a „cézárok kardját” .

Dvorák már a III. századbeli festészetnél a naturalizmus, 
az előbbivel szemben a „világiasság” kezdeteit találja meg; 
ebben tükröződik az egyház szellemében beállott változás, 
mely nyomban bekövetkezett, mikor az egykori római biro
dalom területére beözönlő népek között az egyházra a civi
lizáció és az emberi művelődés értékei fenntartásának 
munkája hárult. A külső, a világi élet organizációt követel, és 
az isteninek a földön, a föld szükségleteinek erejétől sürget- 
tetve, termékeny viszonyba kell kerülni a földi élettel. Az 
egyes lélek és az egyes lelkeket magában foglaló intézmény 
viszont nemhogy egymással azonosak volnának, sőt az in
tézménynek, formái megizmosodásával, egy külön, az élet- 
rehívó és életét tápláló tagoktól független élete következik, 
melynek saját törvényei, saját lelke nő az önállósult testben. 
Ez a spirituálisnak örök tragédiája a földön, és a keresztény
ség se kerülte el ezt a tragikus dialektikát. Az intézményes 
egyháznak, mely a földön állt és a földön akart élni, norma- 
lizálnia kellett a földi élethez való viszonyát, és a lélektől-lé- 
lekig viszonya helyett előtérbe kerül az intézményszerű, a 
mágikus.

A külső világ realitásának tudomásulvétele még nem je- 
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lentette az ősi spirituális idealizmus megtagadását, mert ez a 
realitásában mind nagyobb érdeklődést lekötő világ csak 
mint a túlviláginak jelképe jelenik meg, de attól kezdve, 
hogy a vallásos reménynek nem egyetlen színhelye a túlvi
lág, ebben a világban a spirituális vallásosság csak a lehet
séges vallási formák egyike lesz, melynek lemondással kell 
magát alárendelnie az intézményes, dogmatikus, világi fel
adatok vállalásában is hivatását látó egyháznak.

A mágikus tendencia vallási jelentése az, hogy nem a 
benső élet, az egyéni lélek ereje az Istenhez vivő egyetlen 
szárny, hogy nem kiröpülni kell a földi kalitkából ahhoz, 
hogy az égi mezőkre jussunk, ellenkezőleg: az imák, szertar
tások, megszentelt dolgok olyan erővel rendelkeznek, hogy 
ahelyett, hogy a léleknek kellene ég felé szállni, az égi mada
rat le tudják hívogatni, le tudják kényszeríteni a földi kalitká
ba, mely már nem kalitka, nem siralom völgye -  hiszen Isten
től rendelt pásztorok állnak itt és őrzik ez életnek tisztaságát 
és jóságát és hozzák le az életre az égi áldást.

A mágikus vallásosság: a remény és hit, hogy a lélek és 
az abszolút között kívülről titokzatos erejű közvetítés lehet
séges. Az egyház volt a középkorban ez az Istentől rendelt 
közvetítő, s a keresztes hadjáratok ennek a hatalma teljében 
lévő mágikus tendenciának óriási és egyben utolsó világ
mozgató megnyilvánulásai.

Az őskereszténység viszonyát a világhoz magában fog
lalja az evangéliumi felelet: add meg a császárnak, ami a 
császáré, és Istennek, ami Istené. A világi életet szimbolizáló 
császár közömbös, még ellene való küzdelemre se méltatott, 
elenyésző tény a természetfelettire szegeződő tekintetnek; az 
egyház mágikus vallásosságának azonban már nemhogy 
nem érdektelen a földi élet, hanem a figyelme középpontjá
ba kerül, mint a színhely, melyben az isteninek realizálódni 
kell, és a mágia, mely egy ideig csak az egyház vallási életét 
hatotta át, most expanzívvá váltan már határát érinti hatalmi 
törekvésnek, azonban még mindig lényegesen más, mint a 
régi római szellemben volt, mert nem öncél, nem az objektív 
érzéki világ abszolutizálásából, hanem ellenkezőleg, a mági
kus szellem eszméjéből kél, mely a világ testén keresztül, a
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világ eszközével -  eszközzel, és nem lélek útján -  a világot 
a szellemnek akarja alávetni, mégpedig a mágia útján -  s 
mivel a mágia mindig a maga ellentétét, a spirituálisát akar
ja -  a spirituális abszolutizálását.

A vallásos reménynek csak médiuma az érzéki világ, de 
a remény megvalósulásának ez a médium már a médiuma, s 
amit az Ótestamentumban a filiszteusok kezére jutott, má
gikus hatalmában félelmes frigyláda jelent, azt jelenti a kö
zépkori kereszténységnek, mely az egyház világegyesítő és 
világmegváltást előkészítő hivatását hiszi, a Szent Föld, 
mely pogány uralom alatt sínylődik. De míg az ótestamentu- 
mi zsidóságnak a frigyláda visszahódítása csak azt jelenti, 
hogy Isten -  nem véglegesen, csak megint -  visszatért az ő 
népéhez, közte lakozik, vele van, a kereszténységnek a Szent 
Föld visszahódítása a föld hivatásának, az Egyház ideájának, 
az egy akol-egy pásztornak beteljesülését, a nagy, isteni mű
nek, az Egyház megkoronázásának, a megvalósulás álmának 
valóra válását foglalja magában. Elég a relikviáknak ma is 
dívó tiszteletére, csodatevő erejére gondolni, hogy -  ha hal
ványan is -  megközelítően megvilágosodjék, hogy milyen 
tüze lehetett akkor a szándéknak, a reménynek: a Szent Föl
det a maga ezer relikviájával, csodatévő hírükről híres szent 
helyeivel és emlékeivel kiragadni a pogányok kezéből és 
visszaadni az Isten szándékait bíró, Istentől elhivatottnak 
hitt, Istennek visszatérése útját egyengető szent világegyház
nak.

A modem kultúra számára a keresztes hadjáratok jelen
tőségét a legutóbbi időkig is a következőképp szokás össze
foglalni: Az eddig izolált, csak magáról tudó nyugati kultúra 
érintkezésbe kerül a kelettel, és a hatalma, tekintélye csúcsá
ra jutott egyháznak mindenekfölötti hatalmát ez az újonnan 
felfedezett gazdag kelet észrevétlenül, fokozatosan aláássa, 
hogy egy új, szabadabb, életvidám, szélesebb gesztusokban 
bővelkedő életnek a kezdetét teremtse elő. -  Ez ellen a 
felfogás ellen nem lehet protestálni, mert vagy lehet, vagy 
nem lehet -  és lehet -  adatszerűén megmutatni, hogy ebben 
a sorrendben következtek egymásra a dolgok.

De felelet-e ez arra, hogy miért omlott össze a mágikus
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univerzális tendencia annyira, hogy minden ösztökélés elle
nére se sikerült újabb, az előbbiekhez hasonló arányú meg
mozgatása a tömegeknek, hogy a pápai buzdításra legföljebb 
csak csőcselék és fosztogató rablólovagok verődtek össze?
-  Mélyebb jelentőségű változások után kell kutatni, mint -  
ami pedig már magában is elég mély jelentőségű -  a megis
merkedés egy eddig ismeretlen kultúrkörrel.*

Az Aurea Legenda című középkori gyűjteményben egy 
később szent Hieronymusnak nevezett ember története ol
vasható. Ez az enber még a fényűző császári udvarban is ki
tűnt gyönyörhajhászó, kicsapongó életmódjával, s hozzá is 
eljutott egy új Istennek a híre, kiért hívei örömest halnak kín
halált. Ami a hírben az új Istenről és tanításairól szólt, nem 
érdekelte, de felkeltette kíváncsiságát a hímek másik része. 
Azt beszélték, hogy Alexandriában mostanában az új vallás
nak sok hívét feszítik keresztre, s hogy ezeknek a vértanúk
nak csontjai talizmánok, s aki megszerzi őket, annak a szere
lemben nagy szerencsét hoznak. Ez volt az, ami a kéjsóvár 
urat annyira vonzotta, hogy többedmagával útra kelt Ale
xandria felé, s amikor a város közelébe értek, lassúnak talál
ta társait s türelmetlenségétől sarkallva előresietett. Barátai a 
megjelölt helyen vártak rá, de azután elunva a várást, maguk 
is bementek a városba, hogy felkutassák a könnyelmű em
bert, akiről alighanem biztosra vették, hogy valami szép lá
nyon felejtve szemét, elfeledkezett a rá váró barátairól. Út
közben, míg keresték, talán még tréfálóztak is egymás kö
zött, hogy a mártírok csontja már bizonyára működik, s na
gyot nevethettek, mikor kérdezősködésükre, hogy nem lát- 
tak-e ilyen meg ilyen főurat, a városbeliek azt felelték, hogy 
igen, láttak -  a vesztőhelyen, rövid ideje, hogy kivégezték... 
Nevettek, és azt mondták, hogy valakivel összetévesztik. De 
mikor a város piacára értek, megtudták, hogy a városbeliek 
igazat beszéltek. Barátjuk, ki elindult, hogy a mártírok csont
ja szerencséssé tegye a nők körében, a városba érve egye

*Épp csak jegyzetben utalhatok Max Dvoíák nagyszerű tanulmányára a 
gótikáról. (Kunstgeschichte als Geistesgeschichte.) Dvorák képzőművészeti analízisei 
eredményének sokat köszönhet ez az írásom.
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nest a piacnak vette útját, hol a hatósági emberek épp néhány 
ilyen mártír keresztrefeszítésével voltak elfoglalva. A ható
sági emberek az előkelő idegennek kijáró udvariassággal 
kérdezték tőle, hogy mi járatban van, mire ő hirtelen azt fe
lelte: „Tanúságot akarok tenni a halálából feltámadt egyedül 
igaz Isten mellett.” így szólt, és neki magának is megfogha
tatlan volt szava jelentése: cseng a füle saját szavaitól, de 
minden hozzá intézett kérdésre mindig félreérthetetlenebbül, 
mindig tisztábban szól belőle az új, a kínhalállal megfize
tendő hit -  és így aztán keresztre kerül, ott mindjárt a többi 
vértanú mellett, és lesz belőle szent Hieronymus.

A keresztes hadjáratok folytatása lehetetlen lett, és hogy 
miért, azt tömören fejezi ki ennek a legendának visszájára 
fordított értelme. Akik azért indultak, hogy Istent igézzék rá 
a földre, csak mártírok csontjaival tértek haza, feltámadás 
helyett koporsószegeket hoztak, csillogó, gyönyörű, mese
beli fényű koporsószegeket a középkori, a naiv mágikus lé
lek számára, mely koporsóba került és eltemetődött, és a sír
ján a gótikus emberből egy új lélektípus alakulása bontako
zik ki: a kalandok közt élő, egy magányos ember.

A mágikus tendencia is dialektikus: amint a megvalósu
lás stádiumába emelkedik, kiderül, hogy önmagán túlfutó 
honvágy volt a spiritualizmus felé. A Hieronymus-legendá- 
ban valaki kalandra indul, és a kaland végén az isteni kegy a 
kalandból megváltó állandóságot épít; a legenda a mágikus 
vallásos szellemből termett, a hitből, mely a sacramentum- 
nak, a keresztnek csodatevő, megvilágosító, megtérítő erőt 
tulajdonít; itt isteni kegyért indultak, és a végén zsákmány
nyal megrakodva tértek vissza, mint valami kalandból, mint
ha csak kaladra indultak volna. Amiensi Péter szavára kol
lektív szellemben lakozó tömegek indultak, és a cél mindent 
betöltő jelenvalóságában jártak, minden lépés önmagában is 
értelmes, minden abszolút kontinuus, mind egyek a minden
felettivel, mert hiszen a leghátulsó sorban haladó keresztes 
vitéznek és a legelső, legnagyobb királynak is az az örökké
való üdv a láthatónál láthatóbban jelenvaló vezére -  de haza 
többé ez a kollektív szellem nem tér, az újraszülető individu
um és a sp irituá lis-ind iv iduális  vallásosság tér haza az eu
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rópai kereszténységnek ebből az utolsó és legnagyobb kol
lektív seregbe-állásából. Egy megcsalt remény és a szükség
lete egy új reménynek. Mind tudatosabban sajdul magára az 
egyháztalanná szubjektivizálódott, a saját külön vox dei- 
ére figyelő egyén. Isten, társadalom, természet; egykor min
denki számára Isten csak azt az egy, a dogma tudásában meg
talált Istent jelentette, és mindennek -  égen, földön és ég és 
föld között és föld alatt -  megvolt a maga kétségtelen, 
egyértelmű helye ehhez az Istenhez való viszonyában; ha va
lamelyik festő egy szentet festett, nem ő akart valamit magá
ról közölni, erre nem volt szükség, mert hiszen szubjektív 
közlés csak akkor jelenik meg szükségességként, mikor a 
szubjektum és nézője közötti idegenség érezhetővé válik; Is
tennek festett, Istent festette, Istent akarta imádni a szent 
megfestett képében, azt az Egyet, kinek ő és embertársai 
csak teste tagjai -  a szentkép a templomban vagy a katakom
bában nem esztétikai, hanem vallási aktus volt, nem a szent 
arca, ruhájának redői, környezete, nem a természethüség volt 
a fontos, és amikor a gótikában az anyag, a természet meg
jelenik, az anyag világa önmagán akar túltömi, minden test, 
minden részleges az egyetemesbe, a katedrálisba tódul; az 
anyag már sejti külön-létét és diadalmas viaskodásban ta
gadja és dicsőíti fel magát az egyetemesbe. De az egyetemes 
szimbólumok jelenvalósága elhalványodik, és a keresztes 
hadjáratok után a misztikus-spiritualisztikus szellem hatal
mas hullámban borítja el a keresztény világot.

Ám ha már kezdettől fogva is, minden simulékonyság 
mellett is problematikus a misztikusok egyházhoz való vi
szonya, ez a spiritualizmus mind nyilvánvalóbban már nem 
az őskereszténység, a személytelen közösség spiritualitása, 
melynek csak egyetlen szíve és feje volt, a Krisztusé; ez az 
új spiritualizmus lényegileg más, ez individuális. Isten, vi
lág, természet: lassanként mindenki egy-egy saját, külön, a 
többitől különböző kis templomot visz magában a hatalmas 
katedrálisok boltívei alá. Az ember, maga az egyes ember is, 
éppúgy, mint az egyház, belül részekre törik: benn az egyes 
emberben is egyszerre több út kerül felszínre, egymástól ide
gen, különböző irányú, intenciójú utak... A világot egy, a teo
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lógia módszerétől, a dogmától független módszerrel kezdik 
vizsgálat alá venni -  már kell kutatni, hogyha találni akar
nak a természet már nem mint az egy mozdulatlan Isten 
ruhája, hanem mint önmagáért tudni, ismerni, látnivaló jele
nik meg... Annyi Isten, annyi világ, annyi természet lesz a 
földön, ahány a szempár, mely ráfigyel a földről.

Nem a véletlenszerűen vagy egyszerre csak felfedezett 
antik kultúra, hanem ez az i n d i v i d u á l i s  spiritualizmus az, 
ami lehetségessé teszi az antik kultúra és az antik ideálok 
újrafelfedezését és feltámadását a renaissance-ban. Ez a re- 
naissance korabeli ember, aki a nagy, az uralkodó, a mérték 
felett álló személyiségben keresi az én és a világ immár nem
csak idegenné, hanem ellenségessé vált viszonyának a meg
oldását; a személytelenségében univerzális egyház helyére 
az univerzalitásra törekvő egyén áll, és megkezdődik a felfe
dezések, a „tudományok”, a technika kora.

És ekkor érik meg a kaland, ekkor kezdődik, hogy az 
erejére és erőtlenségére hagyott ember a matériát magáért a 
matériáért kergeti, és nem bírja megfogni, és ez ember, amint 
kilép a világba, amin cselekszik, mindjárt idegenbe kerül, 
mindjárt -  kalandokba bocsátkozik. Benvenuto Cellini ön
életrajzára kell csak gondolni, hogy a léleknek ez a világa 
megelevenedjék. Minden technikai készségnek önmagáért 
való rajongó megbecsülése, egyben a világnak rejtélyekkel, 
démonokkal megtelése, a nekromantiának, spiritizmusnak 
valóságos járványa, és még tisztábban, még monumentáli- 
sabban mindez Shakespeare emberfeletti nagy alakjaiban 
található meg, akinél a világmozgató princípiumként a histó
riát csináló egyén-óriások jelennek meg, kiknek kivétel nél
kül közös sorsuk, hogy önmagukon, a maguk vakságába ta
szított, hatalmas szenvedélyeiken törjenek össze -  egyetlen 
hőse sincs Shakespeare-nek, kiről el lehetne mondani, hogy 
halála felelet az életére, beteljesülése az életével feltett aka
ratnak. A kérdések megölik a kérdezőket, mint ahogy Othel- 
lót megöli a kérdés, hogy bízhat-e Desdemonában, mint 
Leart megöli, hogy bízni akart az emberekben, s mint Ró
meót és Júliát megöli, hogy nem kérdeztek, csak hittek és 
megvalósítani akartak valamit, ami a föld minden parancsá-
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tói független, tisztán benső valóság volt. A kérdezők és akö
zött, aki felelhetne, már nincs korrespondeálás, és ha jön 
felelet, akkor Hamlet módján nem tudja, aki hallja, hogy égi 
vagy pokoli szellem szól-e hozzá -  az egész, ismeretlenben 
és ellenségek közt lejátszódó élet minden akarat ellenére két
séges kimenetelű kalanddá válik. Ezért Othello „féltékeny
ségét” úgy nevezem meg helyesen, ha azt mondom: a kétség 
gyötörte, hogy hátha csak kaland, mégis csak kaland ő 
Desdemonának? Ez a kérdés szükségszerűen felvigyorog, ha 
az emberi viszonyok és az egyes ember saját élete az abszo
lútnak szankcióját elveszti.

Ennek az új lélektípusnak az irodalomban Shakespeare- 
rel egykorú, legteljesebb megjelenése: Don Quijote, akit már 
nem naivan, hanem ennek az új állapotnak minden súlyát 
érezve és minden következményét tudván tudva, végső, 
ámulatba ejtőn végső következményekig vezet el nagy meg- 
látója: Cervantes.

III.

...Nem akarta tovább halasztani szándékának meg
valósítását, tartott tőle, hogy halogatása veszedelmet hozhat 
a világra, mivelhogy fejébe vette, hogy a sérelmeket meg
torolja, a panaszosokat jogukhoz segíti, az igazságtalansá
gokat orvosolja, a visszaéléseket kiirtja és a bűnösöket meg
bünteti. Ezért egy napon, anélkül, hogy szándékába bárkit is 
beavatott volna, senkitől se észrevéve, napfelkelte előtt lóra 
száll és nekiindul a világnak Don Quijote de la Mancha. Egy 
idea tartja megszállva, és nem egy a világhoz, a szenvedők
höz való konkrét viszony vonzza őt ki a csendes falusi kúri
ából, mert neki csak az ideálhoz, a lovagi ideálhoz van vi
szonya, és a világ csak mint ez ideál megvalósításához lehet
séges színtér jön számba.

Don Quijote tényleg nem számol a történetfilozófiai szi
tuációval. De igaz-e, hogy csak arról volna szó, hogy Don 
Quijote a maga történetfilozófiai tévedésének az áldozata, 
csak arról, hogy a legjobb szándék is összetörik, az örökké
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való is összetörik a szikla-kérlelhetetlenségű időbeli szüksé
gességen? Mert valóban, Don Quijote korában már nem kel
lenek lovagok, és Don Quijote csak belülről indul el, és a 
világról, melyet pedig cselekedetei anyagául kell választa
nia, semmit se tud, és mégis, a történetfilozófiai tévedés, 
mint értelmezés, végső értelmezésként nem állja meg helyét, 
amint felteszem a feleletet is magában foglaló kérdést: 
Egyáltalán lehetséges-e olyan kort elképzelni, melyben Don 
Quijote korszerű ember lett volna? -  Holt bizonyosan világ
bolondja lett volna akkor is, hogyha a lovagkor virágában, a 
keresztes háborúk idején születik is, mert ő m i n d e n  histó
riai, sőt minden természeti hatalomnak is negációja -  való
ban egyetlen realitás az ő számára: az időtlen idea, de nem 
az időtlen lélek, hanem valami, ami a lélek és a testi ember 
között lebeg és egyiket se foglalja el, de mind a kettőhöz 
hozzá tartozik, mint például: a dicsőségvágy.

Ha külső cselekedetei olyanok is, mint a hősök cseleke
detei, mégse hőstettek; Don Quijote hőstettei azért hatnak 
komikusán, mert épp azáltal, hogy látszatukban felidézik a 
hőstett képét, az igazit, kiderítik a szakadékot, mely köztük 
és a valódi nagy cselekedetek között tátong; ez a szakadék az 
igazi és a Don Quijote-i hőstett közti intencióbeli különbség, 
eredetük különbsége. Hiába áll ki Don Quijote egymaga tu
catnyi ember ellen, hiába szabadít meg tömeg rabot -  a ma
gasztos tetthez el nem ér, mert a cselekedetek nem önmagu
kért, nem egy adekvátan átélt célideából keletkeztek, nem 
szeretetből, nem áhítatból, nem nagylelkűségből történnek. 
Azért történnek, mert utánozni akarja a szeretetet, az áhítatot 
és a nagylelkűséget, és még ezt sem az erények követéséért, 
mint etikai célért, hanem egy harmadik absztrakció közvetí
téséből: a dicsőséges lovag kedvéért, kinek tetteit majd szép
író krónikások mesélik a világnak. A spontaneitás kívül esik 
a Don Quijote lehetőségein; ő magában jószívű, szelíd fér
fiú, de áldásos természeti hajlandóságai nem mentik meg a 
dicsőségvágynak -  az esztétikai halhatatlanság-reménynek -  
ösztökélésétől, mindennél erősebb sarkalásától, és ezért az 
egyéni dicsőségért kell alkalmat keresnie nagy és jó cseleke
detekre; így szükségképpen közeledik a komédiás típusá
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hoz, mert mikor egyedül van, akkor is publikum előtt beszél, 
mozog, sóhajt, vezekel, harcol.

Nem kétséges, hogy lényegesen hozzátartozik Don 
Quijote-hoz, hogy épp a lovag-ideál az, amely őt megszáll
ja; egy középkori Don Quijote-ot talán a szent vagy a mártír 
életformája faszcinálta volna; a Cervantes Don Quijote-já- 
nak a lovag-ideál lesz az idóluma, mert ez az, ami a maxi
mális kaland-lehetőségekkel csábítja azt, aki -  kívülről nézi. 
S a különbség Don Quijote és az igazi lovag között nem az, 
hogy az igazi lovag szerelme tényleg hercegnő, míg a Don 
Quijote-é csak hercegnővé fantáziáit tenyeres-talpas paraszt
leány; s nem is az, hogy Don Quijote Rocinantéja csak vén 
gebe, mert hiszen Oroszlánszívű Richárd is ülhetne még 
csontosabb vén gebén, és így tovább; az igazi, a lényeges 
különbség abban van az igazi és a Don Quijote-i lovag kö
zött, hogy az igazi lovag pozitív, konkrét, valóban lelkét be
töltő „Minne”-vel vándorol, s ha az igazi lovagnál is motí
vum a dicsőségvágy és a kalandkeresés, az „aventiur”, ez a 
dicsőségvágy nem a vágy, hanem csak megjelenése a vágy
nak: szolgálni, és a kalandok sorozata a jó szolgának boldo
gító stigmái; az igazi lovag élete több, mint kalandok soroza
ta, az igazi lovag az Istenanya lovagja, egy spiritualizált 
szerelem küldöttje és nem kergetője: spontán vállalója egy 
isteni mandátumnak; konkrét cél tudata és hitbizonyosságú 
érzelme tartja össze boltozatszerűen a kalandok közt befutott 
vándorállomásokat; ezek a keresztes hadjáratra induló lova
gok építtették a kalandokról nem tudó hatalmas, egyetemes 
katedrálisokat.

Az igazi lovag nem szentimentális, csak a nem-lovag 
nézőjének a hozzá való viszonya szentimentális viszony, és 
ami a Don Quijote-problémánál döntő segítség a kellő meg
értéshez: az igazi lovagnak éppúgy nincs esztétikai viszonya 
a saját alakjához, mint ahogy a szent nem érzi az esztétikai 
vonatkozásait, mikor feje körül glóriával térdre ereszkedik 
temetkező áhítattal. Don Quijote nem egy immanens lovag
ideálból, hanem -  amit Cervantes úgy mond el, hogy a lo
vagregények olvasása következtében -  egy a lovag-ideálhoz 
való esztétikai viszonyból születik lovaggá.
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A spontaneitás kívül esik Don Quijote lehetőségein, ami 
nem azt jelenti, hogy a pátosz és a spontaneitás ellentétek; a 
pátosz az ideál spontán megjelenési formája, ha az ideál az 
empíriába ütközik és szellemi magát nem akarja megadni az 
empíria hatalmának. Don Quijote-nál is megtörténik ez az 
összeütközés, de Don Quijote pátosza nem elsődlegesen, 
nem naivul következik az ideál és empíria összeütközéséből, 
mert Don Quijote és az ideálja egy percig sem válnak eggyé, 
mindvégig különválasztó erővel áll köztük az, hogy eszté
tikai bűvölés és nem etikai intenció gyúrta a kettőt egy pán
cél alá. A kaland új jelentésének egyik legmélyebb konzek
venciája válik itt már jelenné: nincs a kalandornak egyetlen 
cselekedete sem, melyben ő maradék nélkül benne foglaltat
na, melyben e g é s z e n  azonos volna önmagával. Már eb
ből is nyilvánvaló, hogy nem -  ahogy Dosztojevszkij téve
sen gondolta - ,  az ő Miskin hercegéhez vezet innen az út; 
Miskinről ennek épp az ellenkezőjét kell mondanunk. Egé
szen más irányba vezet innen az út: a lehetőségekről és csak 
a lehetőségek dialektikájáról tudó Kierkegaard felé.

De Don Quijote még visszafordul, újra találkozik kalan- 
dokon-inneni önmagával, eszére tér; ám ez csak arra jó, 
hogy rendes emberként halhasson meg. Don Quijote bűnbá
nó megismerése a halottas ágyon valóban a tényeknek meg
felelő megismerés: megismerése annak, hogy az ő egész lo
vagélete csak kaland volt, hogy egy e t i k a i  i d e á l  d é - 
m o n i k u s  e s z t é t i k a i  v o n z á s s a l ,  tehát inadekvá- 
tan kerítette hatalmába, és e n n e k  következtében nem az 
ideálnak, az időbeli valóságtól független, örök Istennek ál
dozott, hanem megtévesztő démon űzött csúfot vele, démon
nak szolgált.

Ez az „észretérés”, ez a világ legszomorúbb történetei 
közül való; a remény luciferikus remény volt, megtudja s 
lehetőségét kapja e tudással egy a lázbeteg lovag-ideálnál 
igazabb életnek, de Don Quijote-nak nincs tenyere hozzá, 
mely a lehetőségnek ebből a szőlőjéből orvosságos mustot 
préselhetne a gyógyulásra; nem lesz itt már szüret, a lehető
ségből nem lesz új igenlés, pozitív értékelése a „rendes élet”- 
nek -  csak el kell képzelni, hogy a szegény, már lovag korá
ban is szomorúságáról híres lovag nem halna meg, hanem
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életben maradt volna, milyen melankolikusan lézengene ak
kor a szürke, nyomorúságos-fanyar kúrián. Művészileg töké
letes megoldás, hogy a kijózanodás után elmaradhatatlan, 
egyetlen lehetséges pontottevés a halál. A jó Sancho Pansa, 
ki sose volt lelkében kalandor, ő még reménykedhet a lovag
élet összeomlása után is egy pásztoréletben -  de Don Quijote 
jobban tudja, hogy őnála a kijózanodás maga a halál, és ez a 
megoldás nem csupán művészileg tökéletes, és -  ismétlem -  
nem csupán olyan értelemben szimbolikus, mint a korsze
rűtlen rajongó könyörtelen összeomlása, hanem úgy is -  és 
ez a lényegesebb - ,  hogy a kalandokba vesző élet tényleg 
e l v e s z ő  élet, melynek a halál is csak újabb kalandja, ré
sze, nem betetőz, csak mint időrendben utolsónak jött, véget 
vet az időrendben megelőzők további ismételhetőségének. 
Ebből az utolsó, végső kalandból visszanézve, jóvátehetet
lenül csak elheverő köve az egész életnek minden maradék
nyoma, mely kövekből nem épül sohase ház, otthon.

Cervantes még -  úgy látszik -  hisz egy isteni kegyelem
ben és az utolsó kenetnek és az egyházi sacramentumoknak 
az erejében, és hiszi, hogy Don Quijote is, íme, immár egy
szerűen, a jó Alonso Quijano-ként hal meg, Istenbe vetett re
ménnyel, nyugodtan és keresztényien múlik ki e világból.

A mi korunkbeli ember számára azonban a modem lélek 
e hatalmas első eposzának kimeneteléből az elhibázott, a jó
vátehetetlenül elhibázott élet rémlik fel. És ha a léleknek és 
a világnak egymáshoz való viszonyában a kaland az állandó 
veszedelem, akkor a szellem számára nincs égetőbb kérdés: 
mit kezdjen a kalanddá váló élet veszedelme ellen, és hol ta
lálja meg azt, amit szembeállíthat ezzel a veszedelemmel: az 
állandóságban a mentsvárat, a részekre törés veszedelme el
len az e g é s z - e t ,  e g y  új r e m é n y t ,  h i t e t .

IV.

A históriai események vonala itt is, ott is látszólag meg
szakad, nem közvetlen egyenes, hanem cikcakkos, miköz
ben egymás mellett egyszerre több törekvés halad, hogy
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valahol egy ponton érintkezve a találkozásnak ebben a pil
lanatában egymásra világítsanak.

Nem egészen száz évvel Don Quijote megszületése előtt 
a renaissance-t követő új szellemi konstelláció a reformá
cióban jut felszabadító kifejezésre. A középkori egyház a 
győző spiritualizmus különböző formáival szemben már 
mindinkább visszaszorul, noha mint mágikus tradíció, a re- 
naissance idejében is tovább éli életét. A renaissance erede
tét a szubjektív spiritualizmusban találtuk meg, de a renais
sance a maga szellemi eredetét illetően öntudatlan volt. Az 
univerzális intézmény helyén univerzalitásra törekvő új indi
viduum a maga esztétikai tendenciáiban a mágikus egyház
nak még mindig rugalmas keretei között megfelelő helyet 
talált magának, de a reformáció, mely már tudatos vallásos 
spiritualizmus, mely eredetében az első német misztikusokig 
nyúl vissza, szükségképpen ellene fordul, de most már nem
csak az egyháznak, hanem a renaissance-nak is. Az intézmé
nyes mágikus egyetemesség és az egyetemességre törekvő 
individuum egyformán ellenkeztek ősi szülőjükkel, mely 
most a reformációban hatalmasan feltámadt.

A középkori katolicizmus szigorúan architektonikus 
volt; mindent egy épületbe, az egyetemes egyházéba épített 
bele. Századokon keresztül meg tudta csinálni, hogy nem 
merülhetett fel kérdés, teljesítmény, gondolat, semmi olyan 
életmomentum, mely kivonta volna magát ennek az archi
tektonikus princípiumnak mindent átfogó boltívei alól; így 
állt a középkori egyház, a nagy kegy-épület, melyben az in
dividuális lelki erőfeszítésnek szüksége nélkül mindenki 
részként foglalta el helyét az egészben. Nem külön egyéni 
lélek hordozta itt a lelki és testi élet minden szenvedését és 
kísértését, hanem egy tagozatosan felépített, összetartozó, 
egymást-tartó közösség. Se bűn, se halál, az életnek semmi 
olyan eseménye, a sorsnak semmi olyan csapása nem érhette 
az egyes embert, hogy az egyháztól külön kelljen éreznie 
magát. Az egyház mindenüvé követte, s ő mindenüvé magá
val vitte, mint osztályosa a mágikus kegy-épületnek.

A reformáció jelenti ennek az architektonikus keresz
ténységnek a végét, mert minden hívőt saját lelke papjává
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tett, mindent az individuális lélek erejére bízott. A kiválasz
tottak és nem-kiválasztottak, az üdvözítő hit és a meg nem 
szerezhető, csak van-vagy-nincs-hit, az egyházi és világi 
egysége, mert „csak egy Krisztus van és nem kettő”, és még
is: van egy belső és egy másik, egy világi élet -  ezekkel a 
tanításokkal először vonul be uralkodóként a szellem világá
ba a tudatos paradoxon, mely később Kierkegaard-nál már 
nemcsak uralkodója a szellem világának, hanem azonos a 
szellemi és lelki élettel. Az egyéni lélek egyedül marad Is
tennel és a világgal és önmagával való harcában.

A keresztény ember szabad voltáról írott könyvecské
jében Luther így summázza a két alapigazságot: „A keresz
tény ember minden dolgoknak szabad ura és senkinek sincs 
alárendelve. A keresztény ember minden dolognak és min
denkinek engedelmes szolgája.” Kezdetben Luther minden 
sacramentális mágiának ellensége, még a jó cselekedeteket, 
a „caritas”-t is, mint Istenhez vezető utat, megtagadja. „Nem 
használ a léleknek semmit, ha a test szent ruhákat vesz ma
gára, mint ahogy a papok és szerzetesek teszik; az se, hogy 
templomokban és szent helyeken időzik; az se, ha testileg 
imádkozik, böjtöl, zarándokol és minden jó cselekedetet cse
lekszik is.” Az egész külső világ semmivé lesz, mindez még 
csak mankója se lehet az Istenhez iparkodó szegény lélek
nek, melynek egyetlen mentsége, útja a minden megfogha- 
tón túli valóság: a bensőség, melynek immár a neve: h i t .

A középkori katolicizmusban a „hit” korántsem problé
ma; a hit a középkor természetes, adott állapota, egyszerűen 
van, és az egyház dogmáiban és szertartásaiban világot besu
gárzó életet él. Nincs kérdés, mely felmerülhetne a teljes fe
leletek e világában, és a tragikus feszültségű lutheri hit tí
pusa egyáltalán nincs is még, mert hiszen a dogma tudása és 
a hit egészen közeli jelentésüek.

Luthernél viszont a hit nem tudás, nem gondolat, nem 
cselekedet, hanem létezés, a lényeges létezés egyetlen for
mája. Ezt a hitet semmi se biztosítja végleges birtoknak; 
csak állandó, szakadatlan küzdelem tarthatja és növelheti. 
Vajon lehetséges volna-e, hogy a hitnek ez a centrális jelen
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tőségűvé válása tisztán egy teológiai spekuláció eredménye?
-  A teológiai spekuláció formájában egy új világ-állapot fe
jeződik itt ki, melyben egyházi élet a mágikus középkor ér
telmében már nincs. Az egyház mágikus és spirituális lehető
ségeit egyaránt felélve, már csak névleg képvisel a világi 
élettel szemben egy másik életet, valójában nyakig beleme
rül tisztára világi érdekek harcába, úgyhogy a tőle magát 
függetleníteni akaró társadalmi életnek csak konkurense, 
másrészt a végsőkig individualizálódott szubjektív vallásos 
életnek már szintén nem lehet táplálója. Az egyén mint val
lásos lélek is egyénné válik, és az egyén belső élete a saját 
törvényei szerint önállósuló társadalmi életben nem fejeződ
het ki.

A lutheri kereszténység ezt az állapotot vallásilag is 
szankcionálja: az ember -  állítja szerzőnk -  egyrészt lelki, 
másrészt testi lény, s ennek megfelelően van világi és van 
isteni élet, de mindkettő Istentől van, és ezért mind a kettőt 
élni kell. Az ember végezze odaadással e világban való hiva
talát, és emellett, ettől függetlenül, érintetlenül élje a másik, 
külön, isteni életét: a belsőt. A lutheri kereszténység nem
csak kifejezése a belső élet és a külső világ közti szakadék
nak, hanem egyben lemondás is arról a katolicizmus ideájá
ban rejlő törekvésről, hogy a világi élet a belsővel egységet 
alkosson, sőt: a lutheri kereszténység szerint a bibliai paran
csok, melyek a cselekedetekre vonatkoznak, c s a k  a r r a  
v a l ó k  („darumb sein sie nur dazu geordnet”), hogy az em
ber lássa képtelenségét a jó megvalósítására és megtanuljon 
önmagán kétségbeesve -  a hithez folyamodni, a hitre tenni 
mindent, a belső életbe menekülni. A lutheri kereszténység 
nem lát már közvetíthetőséget a föld és ég, cselekedet és 
lélek, külső élet és belső élet között -  ezért kell a hit, a para
doxon, a mégis, melynek erejéből az ember ne csak elvisel
je, hanem igenelje is ezt a rá mért állapotot.

Van Luthernek egy későbbi vizsgálódása, mely ma már 
mint a spiritualizmus konzekvensen tragikus beteljesedése 
hat ránk. A meditációról van szó, melynek címe: Ob Kriegs- 
leute auch im seligem Standé sein kiinnten. A mondatok a 
maguk nyers borzalmában úgy hangzanak a mai fülnek, mint
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istenkáromlás; valójában a lutheri radikális spiritualizmus 
zsákutcáját rémlik fel a szavak: „Darumb ehret auch Gott 
das Schwert alsó hoch, daB er’s seine eigen Ordnung heiBt 
und will nicht, daB mán sagen oder wáhnen solle, Menschen 
habens erfunden oder eingesetzt. Denn d ie  Ha n d ,  d i e  
s o l c h  S c h w e r t  f ü h r e t  u n d  w ü r g e t ,  i s t  a u c h  
a l s d a n n  n i c h t  m e h r  M e n s c h e n h a n d ,  s o n d e r n  
G o t t e s h a n d  u n d  n i c h t  d é r  M e n s c h ,  s o n d e r n  
G o t t  h a n g é t ,  r á d e r t ,  e n t h á u p t ,  w ü r g e t  u n d  
k r i e g e t ;  es sind alles seine Werke und seine Gerichte.” 
Akasztani, kerékbe tömi, öldökölni, háborúskodni, ha a vilá
gi hatóságok parancsára történik, nemcsak szabad, hanem 
Istennek tetsző is, mondja Luther. Hol itt a spiritualizmus? 
Nem egyszerűen arról van itt szó, hogy a kereszténység fel
adja önmagát, legfelsőbb tartalmait, s úgy, ahogy egyszer a 
spiritualizmus Konstantin császár birodalmával szemben 
retirált, most a kialakuló polgári társadalom szellemének 
diktátuma alá veti magát és -  egyszerűen -  egyeduralkodói 
jogokba iktatja a barbár empíriát? -  A reformáció tragé
diájához tartozik, hogy fel lehet vetni vele szemben ezt a 
kérdést a jogosság minden látszatával; valójában azonban a 
kérdés teljesen jogtalan.

A katolikus egyházzal sose történhetett volna meg, ami 
itt történt, mert az egyház -  ellentétben a romantikusok el
képzelésével -  minden inkább volt, mint romantikus; mindig 
és mindenben számolt az empirikus lehetőségekkel, és ezért 
sikerült a mai napig is megőriznie a maga eredetét. Már a 
mágikus tendenciái révén is megőrizte annyi kapcsolatát a 
materiális világgal, hogy maga a kapitalizmus se tudta átfor
málni idea-épületét; a reformáció azonban épp a radikális 
spiritualizmusánál fogva védtelenül állt az empíriával szem
ben, s csak természetes folyamat, hogy egyrészt a kialakuló 
polgárság, továbbá a parasztfelkelések által anyagi érdekei
ben veszélyeztetett nemesség a spiritualizmus rugalmasságát 
felhasználva, a maga ideológiáinak egyházát csinálta meg a 
reformációból.

Nem a reformáció immanens, pozitív tartalmai, hanem 
az empíriával szemben való szerzetesi „jóhiszeműsége” hoz
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ta meg a reformációnak a megsemmisítő győzelmet. Minden 
cselekedetet végső fokon az üdvösség szempontjából kö
zömbösnek minősített, egyben a társadalmilag szükséges 
cselekedetek számára korlátlan teret hagyott, s tette ezt vég
sőkig vitt indifferenciából minden materiálissal szemben, 
mert beérte annyival, hogy a szellem a saját szférájában min
denható, s ma azt lehetne mondani: a matéria bosszút állt a 
szellemen, mely mindenhatóként magában, egyedül magá
ban kereste az üdvöt. „Add meg a császárnak, ami a császá
ré, és Istennek, ami Istené.” Ez a krisztusi tanács rezigná- 
cióként hangzik, mindenesetre elismerése az „e világi feje
delem” realitásának. De ha Luther azt mondja a katonásko
dásról: „Di e  C h r i s t e n  sollen und müssen streiten aus Ge- 
horsam, n i c h t  a l s  C h r i s t e n ,  sondem als Leute... nach 
dem Leibe und zeitlichem Gut” -  akkor ez nem rezignáció, 
hanem istenkísértő hit a szellem egyedüli realitásában, abban 
való hit, hogy a szellem, a hit ereje olyan mérhetetlen, hogy 
a foglalkozásszerűen öldöklő, gyilkos ember is -  a hit ere
jénél fogva -  lelkében tiszta maradhat keze tettétől. Egész 
pregnánsan ő maga ezt így fejezi ki: „Ein ander Ding ist Amt 
u n d  Person oder Werk u n d  Táter.”

íme: az egy ember, aki egyszerre több minőségben él, 
egy személyben külső személyekre és egy belső élet élőjére 
hasad, aki -  a Tolsztoj ismert novellájában -  az estély után, 
melyen szeretetreméltóságával mindenkit elragad, hajnalban 
elsiet „a hivatali teendők miatt”, melyekről kiderül, hogy 
egy közkatona véresre vesszőztetéséből állnak -  igazán ked
ves, finom ember, kicsit ősz már és gyönyörű leánya van, mit 
tehet róla, hogy ez a hivatala? Ebbe a sorba állnak be -  ha a 
tudatos, a sorskényszerített istentelenek modem vértanúcsa
patába a Tolsztoj tisztje nem is tartozik, de mégis ugyanab
ból a szellemből nőtt hajtások -  a Dosztojevszkij főinkvizí- 
tora, a Ropsin-Savinkov bibliás, keresztény hitű, keresztre 
felnéző terroristái, kiknek lelke halálukig inkognitóban ma
rad, mert nem egyedül a lelkűk, hanem a matéria diktálja a 
tennivalót, és cselekedeteik és benső életük között menny és 
pokol szakadéka. Amit ezek magukról mondanak, azt mond
ja Luther is a hatóságok szolgálatában álló katonákról, börtö-
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nőkről, hóhérokról: „ O b ’s nu  w o h l  n i c h t  s c h e i n e t ,  
daí3 W ü r g e n  u n d  R a u b e n  e i n  W e r k  d é r  L i e b e  
i s t . . .  so i s t ’s d o c h  in d é r  W a h r h e i t  a u c h  e i n  
W e r k  d é r  L i e b e H a  a lélek nem válik világot formáló 
erővé, mert a világ mintegy a tenger túlsó, míg a lélek az in
nenső partján él, az ember, aki ezt a feszültséget élje és eb
ben a feszültségben éljen, prédája lesz ez ellentmondásnak, 
és hogy ne legyen prédája, ehhez kell neki elengedhetetle
nül, abszolút posztulátumként: a hit. Ha az élethez való vi
szonyban a lélek szempontjából minden cselekedet változha- 
tatlanul irracionálissá válik, akkor a lélek egyetlen menek
vése ennek az irracionalitásnak feltétlen igenlése a hitben.

Ami száz évvel a Don Quijote megszületése előtt a 
reformációban mint teológiai teória jut kifejezésre, az száz 
évvel későbben Don Quijote-ban más kiindulásból, más vi
lágból, mint a német reformációé, s ennek megfelelően más 
formában jelenik meg. A hit problémája a spanyol Don Qui- 
jote-nál fel sem merül, csak adott tényként előáll az abszolút 
félreértés az empíria és az individuális lélek között, s ennek 
következtében a cselekedet, mely az intenciótól függetlenül, 
a világ mechanikájának törvényei szerint hat. A kaland elő
feltétele Don Quijote-nál: a világhoz való viszonytalanság és 
az ideálhoz való inadekvát viszony. Az individuális lélek 
csak önmagát tudja s a világba kilépve, a megvakult össze
töri magát és másokat.*

Útja végén, képletesen és valóságosan is összetört csont
jaival, igaz, Don Quijote is nemcsak kétségbeesik, hanem 
„megvilágosodik”, meg is békül Istenével. De egyáltalán 
háborúskodott ő valaha Istenével? Mit jelent az, hogy felve
szi a s z o k á s o s  utolsó kenetet, meggyónja bűneit? Van eb
ben a „megtérésben” a leghalkabb felelet is a nyitva maradt 
kérdésre, a nyitott sebre, melyet ez az élet ejtett az ember és 
világ viszonyának testén? Ha a Don Quijote „megtérésének”

*„Gott hat mich hinangeführet vvie einen Gaul, dem die Augen geblendet sind... 
hátte ich aber gevuBt, was ich jetzt weiB, so hátten mich kaum zehn Rofi dazu ziehen 
sollen”, mondja egyszer az ö r e g ,  a tette hatásaira visszatekintő Luther; ő beszél így, 
aki pedig csakugyan hisz és maradék, fenntartás nélkül hisz -  nem erejében, hanem 
Istenben, s minden más fölött kétségbeesik.
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semmi köze is a lutheri intenzitású, a paradox hithez, mégse 
volna helyes a Don Quijote „megtérésében” csak a tradicio
nális konvenciót látni, mely alól az első modem regény hőse 
se vonhatta ki magát. Don Quijote-nál még feltétele a ka
landnak, az elhibázott életnek: a masszából, az egykorúak 
életkereteiből való kiválás. Don Quijote-val szemben, a túl
só, elhagyott túlsó parton hemzsegő „közönséges emberek 
élete” még magával elégedett, organikus közösségként jele
nik meg a fantaszta, különváló individuummal szemben. Az 
elhibázott, a becsapott élet még egyéni rontás, kivételes álla
pot, mellyel szemben az általános élet mint lényeges és 
egyensúlyozott tűnik fel. A nyughatatlan, sovány lovag boly
gó alakja ezt a kontrasztot a meddő tévedés és a termékeny, 
egyértelmű élet között még plasztikusabban domborítja ki. 
Még extravagancia, kizárólag extravagancia következménye
-  a túlsó partról nézve ha valaki keresi a helyét; akkor még 
a túlsó partról nézve mindenkinek megvan e világban az 
adekvát helye. Maga Cervantes az irónia álláspontját foglal
ja el: az inkognitót, mely a részvétlenség álarca mögé húzó
dik, és csak krónikás marad, minden kommentár nélkül. De 
ez az objektivitás is már egy új világ-állapot következménye, 
mint ahogy maga az irónia is csak egy destruált kozmoszban 
lehetséges. (Szókratész.)

A reformátor Luther ezek szerint legalább száz eszten
dővel anticipált egy világállapotot:a léleknek tragikussá vált 
viszonyát a világi élethez.

A parasztháborúk és véres leveretésük már Luther életé
ben vaskos bizonyságát adják, hogy a föld szelleme minden
ből a maga harcai számára csinál zászlót, s hogy az empíria 
szükségességeivel szemben a spiritualizmus tehetetlen. Az 
intenzív, spirituális vallás éppúgy nem találta meg hajlékát a 
győzelmes reformációban, mint annak idején a katoliciz
musban. Jelentőségükben évről-évre veszítő szektákba me
nekül a spirituális vallásosság -  a világban pedig a matéria 
és az erő válik uralkodó tényezővé, a világi élet autonóm 
lesz.

A filozófiában ez először Pierre Bayle szkepticizmusá
ban jut kifejezésre. Luther a lélek világa és az „Amt” között
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tátongó szakadékot a „credo, quia absurdum” halálugrásával 
hidalja át -  a XVII. század reprezentáns filozófusa az emberi 
értelmet a metafizikai szférában mozgásra képtelennek mu
tatja ki, s most már a szellemi tevékenység -  a természet- 
tudományok e nagy századában -  túlnyomóan az érzéki vi
lág megismerésére irányul.*

A francia forradalom már csak jogi és politikai eszmékre 
apellál, s a kanti ismeretkritika csak még emeli -  már nem is 
léleknek és külső világnak, hanem a gondolatnak és a való
ságnak, a szubjektum és objektum világának nevezett szom
szédok között meredő, áthághatatlan kerítést. A gyakorlati 
élet, a racionális tevékenység, a technikai találmányok és 
természettudományok felé fordul minden érdeklődés és min
den remény.

Hogy ez így történt, ahhoz lényegesen hozzájárult a re
formáció, de hogy mennyire az ellenkező szándék vezette, 
kitűnik abból is, hogy legkevésbé akceptálta a szabad kutatás 
jogát, sőt nem kevesebb rigorozitással üldözte a vallástól 
különváló spekulatív és pozitív tudományokat, mint maga az 
egyház, hiszen maga Luther még az észről mint „az ördög 
ringyójáról” beszél.

A reformációt követő eseményekben a francia forrada
lom utáni korszakig Európában új szellemi periódus ért meg. 
Előzőleg minden korszaknak megvoltak a maga reprezen
tatív ideáljai: a görögség -  Hegel szép szavával -  az embert 
mint műalkotást realizálta, a szép individuumot alakította ki; 
az ókori Róma a politikai-hatalmi hérosz típusában kulmi
nál; a középkori Róma legmagasabb típus-produktuma, ide
áljának reprezentánsa: a tudós szent; a reformáció a hithű és 
világi kötelességeit teljesítő, szorgalmas polgárban ismeri 
meg a maga ideálját; a francia forradalmat előkészítő kor

*Ezt a kort a naiv, végtelen optimizmus jellemzi. Descartes pl. a Discours de la 
Mélhode-')ábar\ többek között így ír: „Lehetséges hogy (a t ő l e  t a l á l t  g o n d o l 
k o d á s i  m ó d s z e r  á l t a l )  oly ismeretekhez jussunk, melyek az élet számára na
gyon hasznosak, és ellentétben ama spekulatív filozófiával, melyet az (egyházi!) 
iskolákban tanítanak, gyakorlati előnyökre alkalmasak; ha a tűz, a víz, a levegő, a csil
lagok és környezetünk minden tárgyát oly pontosan megismernénk, mint a kézműve
seink foglalkozását, ezeket az eredményeket mindarra felhasználhatnánk, amire csak 
képesek, és magunkat a természet uraivá és birtokosaivá tehetnénk, és így az emberi 
élet tökéletesedését elősegíthetnénk.” (Citálja: Ma r x  a Kapital-ban, példájaként a 
naiv hitnek, mely szerint egy gondolkodási metódus formálja a világot.)
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szakban az „ancilla fidei”-ből magát függetlenítő tudomány 
művelője, a szabadgondolkodó tudós jelenik meg, s a francia 
forradalomban -  mely nem véletlenül példálódzóit az ókori 
klasszikus hősökkel -  a hivatásos politikus, a népvezér jele
nik meg, ki aztán -  a forradalmi idők lezajlása után -  átadja 
helyét a csak gyakorlati életre, tisztán materiális javakra be
állított, ideálként a komfortot és vagyonbiztonságot feliste
nítő polgárnak.

Ez az a modem polgár, aki az empirikus-racionalistának 
szellemtörténetileg korszakalkotó prototípusa, aki művészet
tel, erkölccsel, vallással szemben egyetlen szempontból fog
lal állást, s ez a szempont: a haszon. (Az aufklaristák józan
sága, az utilitarizmusra alapított etika stb.) A természettudo
mányos megismerésből levezetett fejlődés gondolata áll a 
vallási kinyilatkoztatás helyére. A fejlődés: céljaiban nem 
konkretizálható, és mégis: egyetlen legmagasabb eszmepro
duktuma a pozitivista szellemnek, s elsősorban a civilizatori- 
kus értékekre: a technikára, az embernek a természet feletti 
hatalmára, a társadalmi organizáció, a termelés végeláthatat
lan tökéletesülésére vonatkoztatják. A középkorban a szel
lem „ancilla fidei” volt, most „ancilla materiae” lett.

Ezen a ponton kell a Don Quijote „megtérése”, a Don 
Quijote egész sorsa és a kaland-fenyegette mai ember közöt
ti lényeges különbséget szóvá tenni, s magának a kalandnak 
újabb értelmezését is.

Don Quijote „megtérése” hazatérés, a normális élet, 
mint magában értelmes egész áll még a hazatérő tékozló fiú 
számára, s a normális élet még nem mechanizálódott lélek
telen és lélekvesztő gépezetté. Don Quijote-on már nem se
gít a megtérés, de vele a konvencionális világot mint homo
gén valóságot demonstrálja, s demonstrálja azt, hogy ha nem 
vált volna külön tőle, azon belül nem veszhetett volna ka
landba élete. És ez a lényegbevágó különbség a Don Quijote 
és a mi világunk között.

Don Quijote-nál a kaland azért válik élete urává, mert 
különválik, életét azért tékozolja semmibe, mert kiesett a 
környező világ kozmoszából, élete azért veszti értelmét, 
mert az értelmet élete számára az adott közösség-organizá
ción kívül keresi -  a Don Quijote világa még nem ért oda,
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ami száz esztendővel előbb már Lutherben kifejezésre jut, és 
azóta mind szorongatóbb és tragikusabb megismeréssé vá
lik: a külső világ a lélek világával -  nemcsak az extravagáns, 
hanem minden lélekként élő lélek világával -  szemben meg
közelíthetetlen és közvetíthetetlen idegen, nem kozmosz, ha
nem káosz, s uralkodó törvényei a lélekkel szemben abszolút 
közömbössé vált matéria törvényei.

Ez a bekövetkezett nagy világ-változás a kaland születé
sének kora és a kaland jelene között.

A „normális”, a társadalmi-gazdasági élet minden esz
ményi összefüggést elvesztve jármába fogta a lelkes embert. 
Nincs az a társadalmi hivatal vagy feladat, melyben az em
ber a maga lelkét egészen ki tudná fejezni, s maga a társada
lomban élő emberiség nem egy közösséghez tartozás öntu
datával él a társadalomban, hanem létfenntartási szükséges
ségből. Minden szellemi és lelki kapcsolat megszűnt: lelki 
élettel szemben közömbös, társadalmi-természeti törvények 
uralma alá került a lelkes ember, aki azonban már nem tudja, 
nem is akarja magát a Luther hitével ennek az állapotnak, 
mint sorsnak, tűrőn és alázatosan átadni, hanem épp ellenke
zőleg: amit a katolikus egyház mint intézmény akart, azt ez 
az ember mint individuum akarja a saját élete számára meg
csinálni: a külső világot a maga belső életével egységbe hoz
ni, a cselekedetek számára olyan matériát keresni, melyben 
a saját lelkét maradék nélkül nyilváníthatja meg.

Az ily módon magára és a világhoz való viszonyára esz
mélő lélek számára tűrhetetlen állapot a normális társadalmi 
életen belül maradás, mert a polgári társadalom életén belül 
lehetetlen az életet mint egészet, tisztán a belső motívumok 
után indulva, minden megnyilvánulásában egy ideának meg
felelően élni. A gépezetbe -  mert emberfeletti gépezetként 
meredt ez az új társadalom az emberi érzés számára már 
akkor is, mikor Marx ennek a gépezetnek természetét még 
nem is analizálta ki - ,  ebbe a gépezetbe csak azért, mert 
adott, részként beállani -  ez ellen a szükségesség ellen foly
tat minden szellemi akaratban élő nagy újkori egyéniség két
ségbeesett, elszánt küzdelmet.

Valójában a középkor sem élt meg a katolicizmusból, a
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középkorban is eleven hatóerők a társadalmi-gazdasági 
problémák; de az öntudat számára nem jelentek meg min
dent lenyűgöző mechanizmusként, hanem belekényszeríttet- 
tek egy eszmei épületbe, mely mindent a meddő öncélúságot 
megsemmisítő értelemmel hatott át. Hogy a nyílt rabszolga
ság idejében a rabszolgaság a legnagyobbaknak sem vált 
problémává, könnyen érthető: az antik ember a rabszolgasá
got szükséges rossznak érezte ahhoz, hogy egy uralkodó osz
tály az anyagi gondoktól és a megalázó testi munkától men
ten folytathassa szellemi életét és művelhesse magát tökéle- 
tességi ideálja irányában. És valóban: az emberiség egyik 
fele a maga rabszolgaságával lehetővé tette a „szép indivi
duum” létrejöttét. De a modem rabszolgaság kit vált meg?* 
Maguk azok, kik ezt a modem rabszolgaságot „élvezik”, 
éppúgy rabszolgái ennek a termelési mechanizmusnak, ha 
jól dotált rabszolgák is. Senki sem felelős,** a gép uralkodik 
és a gépszerűség minden vonalon.*** Az emberi együttélés 
minden formáját -  családot, a nemek egymáshoz való viszo
nyát -  ez a gép-társadalom a teljes anarchiába döntötte, és az 
emberek közötti viszonyban uralkodóvá tette az árut. Az 
emberek nagy tömege benne él a világban, s mert beleszü
letett, alkalmazkodik hozzá és harcol, hogy életét elvisel
hetőbbé tegye; de az embernek, ki lelkének realitását e lélek 
követelményeiben érzi, az e l s ő  reakciója: a menekülés, az 
elbujdosás vágya, mert a változtatásnak nem látja lehető
ségét.

*„A pogányok, igen a pogányok! Ök a rabszolgaságot mentegették, hogy az 
egyik rabszolgasága a másik teljes emberi kifejlődéséhez szükséges. De... tömegek 
rabszolgasága (ma) azért, hogy egy pár nyers és félművelt parvenű nagyszerű szövő-, 
nagystilü virstligyáros, vagy befolyásos cipőkrém-kereskedő lehessen!...” ( Ma r x :  
Kapital.)

**„Egy szót a lehetséges félreértések elkerülésére. A kapitalista és földbirtokos 
alakját semmiképp se festem rózsás színben. De személyekről itt csak annyiban van 
szó, amennyiben gazdasági kategóriák personifikációi, bizonyos osztályviszonyok és 
érdekek hordozói... A társadalmi formáció egy természettörténeti folyamat és nem te
hetem az egyes embert olyan viszonyokért felelőssé, melyeknek ő szociálisan a 
teremtménye marad, ha szubjektíve bármennyire is felülemelkedik.” (Marx a Kapital 
előszavában.)

***Még nincs egy éve se, hogy Bécsben egy szenzációs bűnügyben -  egy 
gyerekről volt szó, aki orvul agyonvert egy műszerészt, hogy biciklihez jusson -  a 
bírák súlyos büntetést mértek ki, és egyben ugyanezek a bírák mindjárt kérvényt nyúj
tottak be, hogy semmisítsék meg ítéletüket, melyet a törvény betűi és nem az ő belátá
suk hozott.
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A győzelmesen kialakuló polgárság első nagy szellemi 
reakciója: a Rousseau Új Héloise-ában, Byronban és Goethe 
Wertherjében megjelenő passzív érzelmi lázadás, melyet vi
lágfájdalom néven ismernek.

Az árunak nevezett bálvány lett a világ urává, és a lélek 
földönfutó lett. Az új világbitorló nevét még nem tudja az in
dividuum, de a nyomását már érzi. Rousseau, ha róla beszél, 
a társadalomnak, a civilizációnak nevezi, hiszen Rousseau 
idejében a világbitorló még csak trónkövetelő volt, de árnyé
ka már megfekszi a földet. „Az ész minden bolondságaink
nak eszköze”-  írja J. J. Rousseau Philopolishoz, s a nagy 
világi optimizmussal, a kultúra, a civilizáció mindent meg
oldó mindenhatóságába vetett reménnyel a radikális tagadást 
veti szembe: ez a kultúra, ez a civilizáció a bűnnek és bol
dogtalanságnak legfőbb, egyetlen oka, „az ember természet
szerűen jó”;* „minden... haladás, ahány lépés volt látszólag 
az egyén tökéletesbülése felé, valóban annyi lépés volt a faj 
romlása felé”. „A vad (természetes) ember önmagában él, a 
társadalomban élő ember mindig önmagán kívül, csakis a 
mások véleménye szerint tud élni és úgyszólván egyedül az 
ő ítéletükből jut el saját létének érzéséhez.”

Ebben a világban születik meg a kaland új formája: a 
látható materiális világnak, az emberi együttélésnek egyet
len eszméje, intézménye sincs, mely a lelkét és lelke paran
csait érző embernek hajlékot nyújthatna -  az ember kivonul 
a világból, a racionálisnak és ridegnek érzett világból, kivo
nul a végtelen magányosságba, vissza a saját leikébe, amely 
azonban már nem a lutheri, Istennel-telített bensőség, hanem 
az érzelem, a kedély -  az egyetlen lelkes realitás.

Ahogy a középkorban a dogma és a reformációban a hit, 
a XVII. században egészen Rousseau-ig a racionális gondol
kodás a szellemi élet centruma -  Rousseau-nál viszont a

*„Az első ember, aki bekerített bizonyos területet és ki merte mondani: ez az 
enyém! s eléggé egyszerű embereket talált, akik elhitték, ő volt a polgári társadalom 
megalakítója. Mennyi bűntől, háborútól, gyilkosságtól, mennyi nyomortól és borza
lomtól kímélte volna meg az emberi nemet az, ki kihúzván a cölöpöket és betömvén 
az árkot, ezt kiáltotta volna társaihoz: Őrizkedjetek ennek a gazembernek meghall
gatásától; elvesztek, ha elfelejtitek, hogy a gyümölcs mindnyájunké és a föld senkié.” 
(J. J. R o u s s e a u : Az emberek közötti különbségek.)
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szellemi és lelki élet az idegenből menekülve, az érzelmi 
életben, a kedélyben keresi a centrumot. S éppúgy, ahogy 
Luthernél a hit jelentősége nem egy spekuláció eredménye, 
hanem egy adott világállapot teológiai megnyilatkozása, ez 
az új centrum is már egyetlen centrum, mielőtt Rousseau 
még nevet ad neki. A Confessions szavai: „Az én természe
tem különbözik mindazon emberekétől, kiket valaha láttam; 
sőt merem hinni, hogy egyetlen emberi lény sem teremtetett 
olyannak, mint én. Ha nem is vagyok jobb, mégis, más va
gyok...” A mai modem ember lényeges érzése ez, amit J. J. 
Rousseau még a maga kínos specialitásaként vall meg; ma 
ennek a magányosság érzése a neve, a közölhetetlenségben 
élő emberé, a közvetlenségnek áldásától megfosztott léleké. 
Száz esztendeig az egész európai irodalom és művészet en
nek az érzésnek és konzekvenciáinak száz formájú kifejezé
se -  egészen Dosztojevszkijig. A rousseau-i ember a közöl- 
hetetlenségnek ezzel az érzésével -  minden közlési kísérlet 
rosszul üt ki, maga a Confessions is, mely büszke öntudattal 
„példátlan vállalkozás” akar lenni, „mely követőt nem fog 
találni” -  szánalmasan vergődik a szándék alatt, hogy magát 
megmutassa, mindent meztelenül. S végül csak azt mutatja 
meg, hogy nem tudja ezt megcsinálni, és nem is tudhatja, 
mert a sz ó  ö n m a g á b a n  n e m  e l é g  k ö z e g  l é l e k  
és v i l á g  k ö z ö t t .  A v i l á g g a l  p e d i g  m á r  n e m  
l e h e t  b e s z é l n i ,  m e r t  a v i l á g  a b s z t r a k t t á  v á l t .

Az érzelmi élet tehát az egyetlen centrum, és a rideg és 
lélektől idegen feladatoktól és követelésektől hemzsegő élet
ből ez a centrum kifelé vonzza az embert, ki a természetbe. 
Nem a természetért a természetbe, hanem mert a saját belső 
életén kívül a természet az egyetlen valóság, ahol az emberi 
világból, az idegenné vált világból menekülő magányos lé
lek még menedéket kereshet. A külső világtól magányában 
különvált lélek, mely nem uralkodni, hanem -  épp mert lélek
-  egyesülni, magányából szabadulni akar, menekül az elől a 
világi élet elől, melyben az élet puszta kísérlet, mindig köz
vetett, mindig feltételes, mindig csak átmeneti és nem a lélek 
nívóján lezajló, m e n e k ü l  a k a l a n d  e l ő l  a társadalmi 
közösségből -  fordítva, mint Don Quijote - ,  s nem is, mint
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Luthernél, benn maradva a társadalomban, hanem a társadal
mon kívül, és a lélekben íg y  keresi a kaland feletti léleknek 
adekvát életkifejezését.

De a menekülőt üldözik. Szókratész mondhatta a termé
szetről, hogy nem szereti, mert a fáktól meg a csiripelő ma
daraktól semmi okosat sem tanulhat -  a rousseau-i ember 
azonban a másik, a társadalmi életről érezte ezt, s nemcsak 
így negatíve -  a természet embertől-mentessége, a „vadregé
nyes” természet felfedezése, épp a természet irracionalitása 
vonzotta az érzelmes és érzelemre szomjas embert. Azt a 
mágiát, amellyel a hajdani egyház táplált s mely erejét vesz
tette, most a hegyek, a vízesések, a felkelő naptól fényes, 
csókkal borított rétek adták meg az embernek -  a szabadu
lásnak, a végesből az örökkévalóba hasonulásnak szárnyas 
szép érzését; egy hamis megváltást a magányosságban ful
ladozó, saját érzéseitől elkerített embernek. Hamis megvál
tást, és nem egy transsubstanciációt, melynek vágya zeng 
minden természeti elragadtatásban.

A „természetimádó” embernek szenvedése az emberek
hez való lelkes, konkrét kapcsolat hiánya volt, s számára az 
ezzel-beérés kalandot jelentett volna, mert számára semmi 
véglegeset, abszolútat ez nem ígért; épp csak lehetőséget je
lentett lelket nem örvendeztető örömökre, órákra, melyek
nek legfényesebbjében sem lehet az ember egészen egyazo- 
nos önmagával, melyekben valami vágy -  és épp a legjobb: 
az egész után való vágy -  megfeleletlenül marad. Mit adott a 
természet? Ott szabad volt a diktáló lelketlen mechanizmus
tól, szabad volt a magánytól is, mert a magány érzése csak 
emberrel szemben válik fájdalmassá, a természetben: termé
szetes állapottá válik és nem fáj. Akkor még nem fáj a ter
mészettel szembeni magány, mert az embernek akkor még a 
természethez való viszonya zavartalanul esztétikai; ami em
ber és ember között semmi, kínzó üres (ti. a tisztán esztétikai 
tartalmú viszony), az ember és a természet között -  akkor 
még -  annyira békés és elégséges, hogy a természet és béke 
azonos értelműek lesznek. (Jó száz évvel később -  Doszto
jevszkij félkegyelműjénél -  villan fel csak egyszerre a ter
mészet is mint problematikus létezés a lélek számára.)
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Aki menekül, az biztosan nem menekül meg: ez törvény 
a lélek világában. És az a rousseau-i ember, ki a kaland elől 
a természetbe menekült, hangulatokat talált, alkalomszerű
eket és szétfoszlókat erős vár helyett. És az érzelem, a ke
dély, amelynek az új Istent kellett volna megszülni a dogmák 
és az empirikus ésszerűség sivárrá vált börtönét szétvetve -  
ez a kedély nem válhatott Istent szülő forrássá, mert hiszen 
őt magát nem az erők teljessége, hanem a világ negativitása 
szülte -  ez a kedély-kultusz a hangulat-kalandok kultuszává 
vált, esztétikai kultusszá. Elragadtatások, kétségbeesések, 
édes és keserű könnyek -  ezek a szép lélek darabokba vált 
élményei, és az Új Héloise már nem a szentimentalizmus 
regénye, hanem maga a szentimentalizmus története.

A középkori Abélard és Héloise bűnbe esvén, kolostor
ba és zárdába zárkóztak, hogy megtisztuljanak a bűntől. Az 
újkori Abélard és Héloise is bűnbe esnek, de nem Isten előtt, 
hanem csak a világ szemében, és ez a világ a maga előítéle
tével és erőszakával közébük áll; ők jobbak voltak és jobbak 
akartak lenni a világnál, és nem hallgattak másra, csak szí
vükre, mert a szívé a lelkiismeret és nem az értelemé; de a 
szív önmagába -  ezt tudják meg később -  nem útmutató, a 
végtelen nagy szerelem, mely összekötötte őket, ebben a 
világban bűnné vált; az érzelmeknek sem szabad a társadal
milag érvényes formákon kívül „életet adni” tettekben, és a 
szerelem magában nem elég. Az érzelem éppúgy kalanddá 
válik, mint ahogy a világ nem nyújt kaland-feletti tartalma
kat. És a kaland elől futó lélek már lemond az érzelem-ural- 
ta életről, de már nem zárda és kolostor: hanem a házasság 
az aszkézis formája -  új értelmezésben: az értelmes ember
nek meg kell tagadnia lelkét, hogy megnyerje lelkét; az érze
lem realizálhatatlan. És Héloise, az új, azt írja Saint-Preux- 
nek, kivel egykor a szív mindenhatóságának hódolt: „Soká 
éltem a csaló elképzelésben és Ön talán még most is benne 
él, hogy egy boldog házasságnak szükséges előfeltétele a 
szerelem. Higgyen nekem, barátom, nagy tévedés ez; ha a 
házastársak derék és erényes emberek és némileg egymás
hoz illők... ezek a tulajdonságok elégségesek arra, hogy
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boldogítsák egymást... (egy olyan viszonyban) mely ha nem 
is éppen szerelem, de nem kevésbé édes és mindenesetre tar- 
tósabb... Nem azért házasodik két ember, hogy csak egy
másra gondoljanak, hanem hogy egyesülve a polgári élet 
kötelességeit teljesítsék, a gazdaságot ésszerűen vezessék és 
gyermekeiket jól neveljék.”

Ez úgy hangzik, mint a banális kompromisszum szava, 
pedig a tiszta ember beszél itt, aki visszatért abba a világba, 
melyből menekülni akart, mert a világon kívül sem talált 
egyetlen olyan formát, melyben élve, életét maradék nélkül 
vállalni tudta volna. Az ember nem szabad: csak a lelke sza
bad, de a cselekedeteiben emberek -  az új Héloise esetében 
apja és anyja -  s emberekkel szemben való kötelességek 
kötik. Ezzel a szabad lélekkel alávetni magát a kötelességek 
adta formáknak -  ezt a megoldást választja az új Héloise, 
mikor férjhez megy Wolmarhoz, és ebben az új viszonyban 
egészen meg akar felelni -  már nem az érzelemnek, hanem a 
kötelességnek.

Ez a lemondás nem fáj másnak, csak a saját lelkének -  
és ez a fájdalom rejtett glóriaként veszi körül az új Helo- 
ise-t a családi körben, hol mindenki, még egykori kedvese is, 
boldognak és elégedettnek hiszi. Egy nagy, még maga előtt 
is titkos titok vérzik belül: a lélek, amelyről lemondott. Ez a 
lemondás megmentette a kalandtól; azon az áron menekült 
meg a kalandtól, hogy életét, egyéni lelkének kívánságát 
megtagadta. Csak a búcsúlevélben, melyet Rousseau egy 
naiv jegyzetben Héloise hattyúdalának nevez, az ő Abélard- 
jához írott búcsúlevelében szólal meg halkan és fátyolozot- 
tan ennek az egész életnek titka: „Egy fájdalomnélküli élet -  
írja -  nem alkalmas állapot az ember számára; egy ilyen 
állapot a halál volna. Ha valaki, aki nem Isten, mindenható 
volna, nyomorultnak kellene éreznie magát; a gyönyörűség
től, hogy lehet kívánsága, meg volna fosztva; minden mást 
könnyebben lehet elviselni, mint ezt. Ezt a tapasztalatot 
házaságom és az Ön visszatérése óta szereztem. Noha sehol 
se látok egyebet, mint dolgokat, melyeknek elégedetté kell 
tenniök, mégse vagyok elégedett. Titkos vágy hatalmasodott
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el szívemen észrevétlenül; mindennek ellenére, ami benne 
eleven... nagyon sivárnak és üresnek érzem. A ragaszkodás, 
mellyel mindennel szemben viseltetem, ami nekem drága, 
nem foglalja le eléggé; egy használatlan erő szunnyad még 
benne, mellyel nem tud mit kezdeni. Ha, elismerem, sajátsá
gos egy szenvedés is ez, azért nem kevésbé valóságos. Túl- 
boldog vagyok, barátom; untat a boldogság.” És a levél, 
melyet a halottas ágyáról ír egykori szerelmének, nyílt be
vallás: az élet, az egész élet, az egész házassági elmélet -  
nem volt hazugság, mert akarta cselekedeteit és mert szerette 
azokat, kikkel életét megosztania rendeltetett; de volt egy 
másik élete is, melyet nem volt szabad cselekednie, melynek 
ez a föld nem tudott hajlékot adni, és ez az élete egy percre 
sem merült el a másikban. Ezzel az életével Istenhez me
nekült, a szerelme, melyet meg kellett tagadnia, Isten arcát 
ragyogta rá -  megint Isten az, kihez a földről a földön meg
valósíthatatlan leikével felremél az ember. De ez a vallásos
ság a magányos léleké, aki a gyermekeitől eltiltja a katekiz
must, aki a halottas ágyán nem akarja magát semmiféle egy
házi szertartásnak alávetni; aki csak egyedül, nem templom
ban, hanem a külön kis kamrájában imádkozik. Az új Hélo- 
ise a világból érzelmi életbe menekülő „világfájdalmas” lé
leknek vallásos megoldása: egy újfajta mártírium menti meg 
a világtól és az érzelmektől, melyek egyaránt kalanddá vál
tak a lélek számára.

V.

A „világfájdalom” költészete egyrészt a régi feudális vi
lág formáiból kinőtt individuális lélek megnyilatkozása, azé 
a léleké, mely egy szellemileg terméketlenné vált világfor
mát szűknek érez, de még nem talált új otthont, mert még 
nincs meg az új világforma, másrészt -  mivelhogy a „világ
fájdalom” költészete egyáltalán nem egyértelmű -  a már 
kialakuló új polgári világgal szemben is magában foglalja a 
protestálást, mintegy előre érezve, hogy abban sem talál ha

83



zát, mint lélek életlehetőséget; még sokáig sorsnak érzi a tár
sadalmi külső valóságot, és az igazi lutheri szellemnek meg
felelően fel se merül a gondolat, hogy aktíve formálni lehes
sen, a lélek arcának megfelelőbbre, az életet. Egy vastag vo
nal áll a lélek és a világ között.

Az ifjú Werther a rokokóban jelenik meg. Magát a roko
kót is úgy lehet felfogni, mint speciális álláspontot a kaland 
egész probléma-komplexumával szemben, mert hiszen min
den históriai valóságnak megvan a szellem és lélek kérdései
vel való saját korrespondeálása; minden históriai valóság a 
felelet egy formája az észrevett vagy észre se vett kérdések
re. A reformáció a kérdéseket patetikus-heroikusan formu- 
lázta és patetikus-heroikus feleletet adott rájuk: hit volt a fe
lelet. A rokokó a hérosz tagadása; a prométheuszi elementa- 
ritást, éppúgy mint a protestáns hitszenvedélyt és komolysá
got, bizonyos értelemben parkírozza, rózsa-láncokkal kötözi 
meg.

A francia rokokó Shakespeare-t épp ebből az ösztönből 
száműzte a széplelkek gondozott kertjéből; „durva szájú, ré
szeges parasztnak” hatott, nemcsak azért, mert héroszok vi
lága az övé, hanem már azért is, mert a természet őserejével 
fellépő individuumok nyers akarata tombol az ő világában. A 
rokokó az elementárist a konvencionálisnak rendelte alá, és 
ennek megfelelően a szerelmet a galantéria öltözetében fo
gadta csak be; az individuális lélek helyén a modor az úr, és 
a konvenció maga az erkölcs.

Mindez a maga módján felelet ugyanazokra a problé
mákra, melyek Don Quijote analízisénél váltak számunkra 
nyilvánvalóvá: a szubjektív ember és a külső világ közötti 
közvetíthetetlenség, az etikai ideálhoz való esztétikai vi
szony. A rokokó ennek az állapotnak törvényesítője, s ebben 
az állapotban, mint adott s igeneit keretben, teremti meg az 
életnek konvencionális-esztétikai megoldását. Valójában a 
tudatos álarcosbál atmoszféráját teremti meg. Míg Don Qui- 
jote-nál tragikus szükségszerűség, hogy egyetlen cselekede
tében se egészen azonos önmagával, a rokokó erre a szük
ségszerűségre építi a maga könnyed, hedonisztikus világát, s
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a sors pajkos játék játszásává lesz, mely játék résztvevői 
kölcsönösen tudják egymásról, hogy a játékban csak egyik -  
nem egy individuális, hanem egy társaságira csiszolt -  ar
cukkal vesznek részt; az igazi, a másik, az egyéni az a paró
ka mögött és a púder mögött lapul. A rokokó lényegileg 
arisztokratikus kultúrstílus, mert nemcsak históriailag volt a 
kiváltságosaké, hanem szükségszerüen csak exkluzív lehet, 
mert törekvése épp a sziget, mely a lebírhatatlan élet disszo
nanciái közepette az esztétikai szféra erejénél fogva megáll
ni tudjon. A rokokó nemcsak hogy nem akar egységet az em
ber belső és külső élete között, nemcsak hogy az individu
umnak a többi individuumhoz való viszonyát nem akarja a 
kaland színvonala fölé emelni, hanem sokkal inkább mindezt 
mintegy a maga hatáskörén kívül levőt intézi el; az emberi 
társaság nem lelkek együtt- és eggyé-épülése, hanem annak 
a tudománya, hogy súrlódás nélkül, simán el tudjanak egy
más mellett menni. (Csak Rousseau jellemzéseire kell gon
dolni, amikor a párizsi társasági életről beszél!)

így történik, hogy a rokokó első következménye a szel
lemiekben a szentimentalitás; az érzelmi élet, mely a kon
venció rideg világából könnyek között éli magányát, és izo
lálva , az uralkodó társadalmi formákon kívül keresi a rokon- 
lelkeket. De ha a szentimentalizmus látszólag kívül is he
lyezkedik a rokokón, a rokokó magához tartozónak érzi, a 
maga késői virághajtásának mindaddig, míg a szentimenta
lizmus nem válik démonikussá, az érzés vallássá, mint 
ahogy az már Rousseau-nál megkezdődött, Goethe Werther- 
jében fokozódott, Byronban pedig végső csúcsát érte el. En
nél a démonikus szentimentalizmusnál -  így nevezem a „vi
lágfájdalmat” -  nem véletlenül kap centrális szerepet a sze
relem. Nem véletlenül, mert hiszen a rokokóból nőtt ki, és a 
szubjektív individualitás sehol inkább nem érezhette a roko
kó kereteinek szorongatóan „természetellenes” voltát, mint 
épp a szerelemben, melynek nem volt szabad a galantériánál 
többnek lennie. Szükségszerűen a szerelem volt az, mely a 
galantéria kulisszáit felborítva, az egész rokokóval szemben 
az oppozíció középpontjába került, amint ősi meztelensé
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gében, szenvedélyes természeti erőként ütött szét maga körül 
a mesterséges, színes játékvilágban.*

Nyilvánvaló: a rokokó megoldása a kaland probléma
komplexumával szemben -  ez a probléma-komplexum ki
meríthető a kérdésben: én, individuum, egyszeri emberi va
lóság a magam magányába bezárva hogyan élhetem életemet 
úgy, hogy ne csak elmenjek az élet mellett, hanem benne és 
ő bennem legyen, hogy lényegesen, értelmesen éljek, ho
gyan élhetem életem úgy, hogy a végéről visszanézve ne ro
mokra vagy elszórt törmelékekre nézzek vissza, hanem vala
mi egységes egészre - ,  a rokokó megoldása az volt, hogy 
úgy tett, mintha a kérdező individuális lélek hatálytalanul 
feloldódna a társasági konvencióban. De az individuális lé
lek másként érezte -  érezte magát és magányát, és ami körü
lötte volt, az mind mesterkélt, ős-közvetlenség nélkül való. 
A közvetlen, evidensen valóságos, végső és egyetlen reali
tás: csak az érzelem.

Az angol szentimentalizmus élvezi a saját érzéseit, az 
élet szegénységéért az érzelmi élet esztétikai élvezetében, a 
saját érzésében való gyönyörködésben, a saját könnyei felett 
való könnyezésben kárpótolja magát. Rousseau már elemen- 
tárisabb, már a társasági élettel szemben egy új szimbólumot 
talál a természetben, de nála nem a magány a mindent kivál
tó lökés, nála a konkrét kiváltó a világ és az érzelem közötti 
szakadék.

Werthemél válik teljes egyértelműséggel nyilvánvalóvá 
a szubjektív individuum és annak m i n d e n  kielégületlen- 
sége. Ami a többieknél csak homályos ösztön, nála kimon
dott valóság, s nemcsak kimondott, hanem világossá fejlő

*Gundolf a máig egyedülállóan értékes Goethe-tanulmányában adós marad a 
felelettel, hogy mért kell Werthemél is éppúgy, mint az 0 / Héloise-bán, a szerelemnek 
centrális helyre kerülni, mért kellett a rokokóból kinőtt tragikus-heroikus léleknek épp 
a szerelmen keresztül magát kinyilatkoztatni. Szép és igaz, amit Wertherről, a pol
gárellenes pátoszáról, az érzelmi titánról ír, akinek öngyilkossága a rokokónak meg
rendítő földrengést jelent, mert a rokokó a tragikus-heroikus pátoszt csak passzív, 
esztétizáló históriai szemléletből ismerte; az is igaz, hogy a lelki tartalom, melynek 
Werther szerelme és egész históriája csak megnyilatkoztatási médiuma, fontosabb, 
mint a „cselekmény” -  de mért épp a szerelem ez a médium? Gundolfnál megvan a 
tendencia Goethe izolált értelmezésére és eleve hiányzik a törekvés megtalálni Goethe 
helyét egy nagy, személy feletti összefüggésben.
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dött is. Werther már nem mehetne vissza a világba, mint az 
új Héliose visszament. Nemcsak Rousseau-nál, hanem a lo
vagkori szerelem-ideál összeomlása óta a szerelem mindig 
mint hedonisztikus vonzódás jelent meg; a Francesca és Pao- 
lo szerelmétől egészen a Rómeó és Júlia szerelméig; mert ha 
Rómeó és Júlia szerelme mögött érezzük is a metafizikai 
szükségességet, a sorsszerűséget, nekik szubjektíve a szere
lem mint hedonisztikus vonzódás jelenik meg; csak Platón
nál jár együtt a metafizikai összetartozóság érzése egy a he- 
donisztikustól lényegileg különböző vágyódással. A Wer
ther démonikus szentimentalizmusa esetében szűnik meg a 
szerelem nem pusztán hedonisztikus tartalmú lenni. Hogy pl. 
Rousseau-nál mennyire nincs erről még szó se, az abból is 
látható volt, hogy nála a hedonisztikus vonzódás a szerelem
mel egyértelmű, s valami magasabbat csak egy a szerelmet 
megtagadó házasságban tud felfedezni. Werthemél a szere
lem lényeges új jelentést kap: vágyódás, hogy a magányos 
emberségétől egy másik ember a szeretett nő által megszaba
duljon. Werther az intenzív élet megjelenése. A sokak életé
ben épp azért nincs helye az ő élete számára, mert az abszo- 
lútat, a kaland-felettit csak saját szívében találhatja meg, s a 
Wertherben élő abszolútum: a vágy -  és itt megint a para
doxon -  őbenne az abszolútum: a vágy az abszolút után. De 
az abszolút vágya bármennyire is konkrét vágy, tárgya -  az 
abszolút -  nincs konkréten adva. (Werther nem keresztény.) 
Ez a wertheri világfájdalom egyik tényezője, és ebből az 
absztrakt szenvedésből következik, hogy Werther állapota: a 
szomjúság, a szerelem, és épp a szerelem az, mely megint 
bezárja a kört Werther körül, mert hiszen a szerelemnek, az 
övének épp az a halálos törése, hogy volt, mielőtt tárgya lett 
volna, hogy: magányából és idegenségéből kellene kiválta
nia őt, de -  épp mert megvolt, mielőtt Lőtte volt, Lőtte nem 
lehet megváltója. Világosabban: Werther szerelmes, a priori 
szerelmes, és azután jön Lőtte és ez a szerelem Lotteban ke
resi meg objektumát; minden másképp lett volna, s főleg 
Werther nem volna Werther, ha ez a szerelem nem lett volna 
absztrakt, ha Lőtte teremtette volna (mint ahogy Júliában 
attól születik meg a szerelem, hogy Rómeó megjelenik előt
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te), ha ez a szerelem bírta volna Lőttet nemcsak jelenség
ként, hanem lélekként is birtokba venni -  de Werther nem 
Lőtte átéléséből, hanem a saját árvaságából lesz szerelmes, 
és lelke Lottenal és Lőtte lelke őneki éppúgy absztrakt ma
rad, mint Don Quijote-nak Dulcinea. A wertheri szerelem 
azért sem realizálódhat mégoly kedvező körülmények között 
sem, mert minden realizálódás egyben korlátozást is jelent. 
Werther pedig a saját szívétől megrészegedett, a mindenség 
ölelésére, a mindenséggel egyesülésre szomjas -  de hogyan 
ölelhetné meg a mindenséget, mikor nincs útja a minden- 
séghez, mikor csak a saját szomjúsága -  az itala neki? Wer
ther és Lőtte viszonya Werther és a világ viszonya a s z e r e 
l e mb e n ,  az e m b e r e k  köz t  e g y e t l e n  m e g m a r a d t  
e l e m e n t á r i s  k a p c s o l a t b a n  megnyilvánulva. Az élet 
kalanddá válik, a kalandnak megint új jelentésében: azért, 
mert csak a relatív, a Lotte-Albert-viszony realizálható, de 
az abszolúttá emelt valóság: az érzés nem. Az érzés na
gyobb, semhogy a világ helyet adhatna neki -  a saját nagysá
gán kell összetörnie, és ami a kalandtól megmentheti, az az, 
hogy ezt az összetörést vállalja. A következetes, meg nem al
kuvó boldogtalanság-elviselés a megsemmisülésig, a ragasz
kodás a megsemmisítő boldogtalansághoz: ez a Werther útja, 
így győzi ő le a kalandot.

A démonikus szentimentalizmusnak másik, valóban dé- 
monikus revelálója: Byron. Byronnak páratlan hatását az ak
kori világra* már magában az is megmagyarázza, hogy nála 
az irodalomnak, az írásnak egy eladdig ismeretlen szerepe 
lett. Az irodalom akkoriban vagy morális, vonzó formában 
tartott oktatás, vagy -  különösen a protestáns Angliában -  
épületes és épülésre szánt történetek kitalálása, vagy pedig 
tehetséges mesterembereknek a művészet szabályai szerint 
alkotott szórakoztató megnyilatkozásai. De már abban az 
időben, mikor Byron megjelenik, a XVIII. század vége felé
-  egyidőben a francia forradalommal -  a győzelmesen kiala
kuló angol polgárság szellemének megfelelően a választékos 
és szabatos irodalomtól az érdeklődés visszafelé fordul, Ang

*Köztudomású, hogy a magyar irodalmat is milyen rendkívül mélyen befolyá
solta; Vörösmarty, Petőfi, Arany és Vajda János a tanúk rá.
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liában is újra felfedezik Shakespeare-t, a régi balladákat, s 
Maculay erről a korról szólva ezt az irodalmi pártütés korá
nak nevezi a genialitás nélküli modoros irodalom ellen. Va
lójában sokkal többről van szó Byron esetében, mint irodal
mi pártütésről, s az egész akkori müveit világot lázban tartó 
élete -  melyről az öreg Goethe azt írja, hogy „figyelemmel 
kísértem ezt az oly ritka életet és költészetet minden excent- 
ricitásában, melynek természetesen annál feltűnőbben kel
lett hatni, mert hozzá hasonlót az elmúlt századokban bizony 
nem lehetne felfedezni, és hiányzott minden elem, hogy egy 
ilyen pályának útját kiszámíthassuk”- ,  ez az élet, mint ma 
gondolni szokták, nem is csak azért volt olyan felkavaró ha
tással, mert lord Byron, a királyi eredetű, dúsgazdag főrendi 
élte; arról volt szó, hogy a démon, a XIX. század démonja a 
maga teljes meztelenségében a filiszter művelt világ szeme 
elé áll -  s ami a legkülönösebb, egy olyan szférában, mely 
eleddig az élettel szemben tisztára beilleszkedő, dekoratív 
szerepet töltött be: az irodalomban.

Nem mintha nála a költészet elevenebb kapcsolatba 
került volna az adott empíriával, sőt az ő költészetének nincs 
sehol még históriailag konkrét empirikus miliője sem. S igen 
sajátságos, hogy „oeuvre”-je sincs olyan értelemben, mint 
van Miltonnak vagy akár még Pope-nak, egy életmű, mely 
alkotójától különvált, önálló létezés.* Az ő írásai -  versei, 
verses elbeszélései, drámái -  nem önálló életek, melyek ön
magukban zárt egészek volnának; mindegyiknek magán kí
vüli története van, s mint ahogy történeti ereklyék vannak, 
melyek önmagukban nem nagy értékűek, de fényt és életet 
kapnak történetüktől -  Byron költészete is ilyen értelemben 
elválaszthatatlan Byron életétől, a legszemélyesebb és leg
apróbb egyéni viszonyaitól. Épp ez volt az ő költészetének 
egyik újszerűsége; nem azért írt, mert maradandót akart, a 
múlandó életből a forma erejével halhatatlant építeni („po- 
ézist izzadni? inkább kapálok” -  írta egy alkalommal), sőt

Tehát Ön azt akamá, hogy egy ún. nagy műbe fogjak? Tán valami eposzba 
vagy más hasonló piramisba? De semmi effélét se akarok megpróbálni, gyűlölöm a 
feladatokat... Annyi „isteni” költeményünk van, hát az semmi se, ha az ember egyszer 
egy emberit ír?...” (Byron levele Mr. Murrayhoz.)
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a költészethez való viszonya mindvégig igen labilis.* A köl
tészet nála nem a műhöz való akaratból születik meg, hanem 
spontánul. Ugyanabból a lelki telítettségből, mely a magá
nyos embert, ha jámbor, imára, ha elkeseredett, hangos átko- 
zódásra készteti -  valahová ki kell ömleni a túltelített edény
nek. „Ha tíz évvel öregebb leszek -  írja barátjának, Moomak 
az akkor már (mint költő) világhírű Byron -  megmutatom 
majd neked, hogy még nincs vége a nótának. Nem az iro
dalomra gondolok, mert az semmi, és különösen hangzik 
tán, de én hiszem, hogy nem hivatásom. -  Majd meglátod, ha 
az idők és körülmények megengedik, csinálni fogok valami 
olyat...” Mindezek után cinikus formulázásban azt lehetne 
mondani: foglalkozásnélküli egyén, aki szerencsével forgat
ta a tollat. De a maga komolyságában felfogva ezt a köny- 
nyelműen hangzó megállapítást, igen komoly megismeré
sekhez jutunk. Foglalkozásnélküli egyén: valóban, lord By
ron és összes hősei foglalkozásnélküli egyének olyan érte
lemben, hogy egyik sincs benn egy társadalmi kötöttségben. 
Vagy király, mint Sardanapal; vagy kalóz, mint Konrád; 
vagy világjáró idegen, mint Childe Harold; vagy Don Juan. 
Foglalkozásnélküli egyén: egyén, aki az adott hazában, az 
adott világban nem bír letelepedni, s az élete ezért nem egy 
előremenés, fejlődés, hanem iránytalan bolyongás, és a kínja 
nem más, mint az iránytalanságnak ez a tudata. De nem egy 
pillanatnyi lelki telítettség az, amely elsodorja őt magával, a 
maga módján konszolidált világból és szembe a konszolidált 
világgal, hanem egy állandó és -  ez a lényeges -  megváltoz
tathatatlannak érzett viszony a saját individualitása és a világ 
között. Nem egy múló, hanem metafizikai, örök ellentmon
dásnak érzi az embernek és az életnek viszonyát, s így törté
nik, hogy a művészet egyik fele lesz életének. Szigorúan szó 
szerint: egyik fele, az ti., ami hazátlan benne, aminek nincs 
helye a világban, aminek a világ nem tud pályát nyitni, az in

*Politikus akart lenni, s egy a menyasszonyához írt, kivételesen őszinte le
velében azt írja, hogy „nekem a tett talentumai sokkal rokonszenvesebbek, mint a 
költők; háborút, politikát, tudományt többre becsülök, mint ezeket az álmodozókat... 
az apátiának ezeket a nézőit. Undor és talán képtelenség az oka, hogy közöttük s én is 
csak néző vagyok”.
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dividuális, egy a világonkívüli lélek, mely a művészetben éli 
ki magát, csinál magának testet és teret. De míg a legna
gyobbak, mint pl. Goethe és -  ha más módon -  Schiller is, 
valóban tudtak a művészetben testet és teret teremteni a földi 
életben nem manifesztálható léleknek, és minden életbeli 
esetlegességet a műbe mint személy fölötti létbe beleépíteni, 
Byronnál, aki -  ellentétben az előbb említettekkel -  sose 
még csak szembe se szállt démonjával, a művészet csak pót
lék, pillanatnyi kirándulás, mindig másodlagos. Nem terem
tés, hanem visszfénye vagy árnyéka, és sose a másé, csakis 
az ő árnyéka. Rossz, a legrosszabb, hogy az ember megszü
letik, és ennek következtében ez a baráttalan és otthontalan 
lény elmegy Albániába, elmegy Kis-Ázsiába vagy Velencé
be, tékozol, dorbézol, házasodik, elválik, szeretőket és tör
vénytelen gyerekeket hagy maga után -  végső fokon csupa 
ismétlés az értelmetlenség és kitaszítottság egyazon körén 
belül Olaszországban beáll a forradalmárok közé, elmegy 
így, csak így a költészet világába is, de -  az ősi Don Quijo- 
te-i motívum itt is visszatér -  sehol sincs egészen és sehol 
sincs valakivel vagy valakikkel együtt, mindig csak valaki 
vagy valakik mellett.

Az irodalom Byron számára csak annyiban különbözik a 
többi vándor-állomásoktól, hogy -  hála a közvetett, betűn 
keresztül történő közlésnek -  ott teljes korláttalansággal ad
hatja magát, s jellemző, hogy ő, akinek majdnem minden 
verses történetét, mint pl. a Don Jüant vagy a Childe Harol- 
dot tetszés szerint lehetne még tovább folytatni, mert egyál
talán nincs végük, ő a dráma három egységéért rajong -  egy
szer, egy élete alkonyán írt levelében kifejezést is ad meg
győződésének, hogy ő és a vele egyirányú költők egy téves 
forradalmi rendszert követnek.

De épp ebben volt Byron varázsa: hogy nem tanít, nem 
valamit ír le, hanem mindig csak saját legszemélyesebb ma
gát. Minden alakja különböző öltözetekben ő maga, minden 
drámája abszolút nem dráma, hanem drámai formában elő
adott monológ, és minden monológ monoton visszatér az 
egy, tulajdonképpen egyetlen mély metafizikai Byron-él- 
ményre: a predestinációéra.
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És itt megint szembekerülünk ugyanazzal a ténnyel, 
amit Werthemél igyekeztem megvilágítani: a centrális prob
léma megint a szerelem médiumán keresztül jelenik meg. 
Manfred mögött egy ki nem mondott szörnyű bűn tartozása 
sötétlik, és tudjuk, hogy ez ugyanaz a bűn, mely A párbaj cí
mű versben van szinte krónikás módon elbeszélve. Byronról
-  az előbbiek után nyilvánvaló, hogy nála nem a mű, hanem 
csak az emberen keresztül megértett mű adhat útmutatást -  
fel van jegyezve, hogy 15 éves korában találkozik rokoná
val, Mary Chaworttal, aki akkor már menyasszonya valaki
nek, és Byront egész hűtlen és vad életén keresztül ez a Mary 
Chaworthoz való szerelme úgy kíséri végig, mint az igaz, az 
egyetlen igaz szerelem. Maryt szerencsétlenségbe dönti, Ma
ry megőrül, és ő ezt az átok beteljesedésének érzi: a nagyap
ja párbajban ölte meg Mary nagyapját, ez a vér szállt az ő fe
jére, az unokáéra átoknak... Ez a Mary Chawort az, akit 
Astarte néven felidéz Manfred, s ez a Mary Chawort egyút
tal Thyrsa is, akihez Byron mint halotthoz írja énekeit.

De ami itt ebben az összefüggésben fontos: az a léleknek 
a szerelemhez való viszonya. Mary élő szimbóluma a démo- 
nikus szentimentalizmus élethez való viszonyának: valami 
változhatatlan, visszahozhatatlanul elveszett élet, és ez a 
jelenlegi élet már úgy is indul, hogy a megvalósításra érde
mes lehetőség is elérhetetlenül elmerült valahol a láthatár 
távolában: az egyetlen lehetőség a magánytól szabadulásra, 
az élni érdemes életre az egyetlen igaz szerelem. „Nem 
nyughatom -  mondja Manfred Astarte szellemének - ,  nem 
tudom, mit követelek, mit keresek: csak téged érezlek, hogy 
ki vagy és hogy én ki vagyok.” A teljes magány, az eleve vál
tozhatatlan magány, a föld teljes sötétségbe borulása, a mo
nológ, mint az élet örök kárhozata -  már nem levélváltás két 
ember között, egy én és egy fiktív te között, a te halott és 
nem ad feleletet, csak az én él. Nagyon is sokatmondó meg
figyelés, hogy Byron szerelmi versei semmiben se külön
böznek a konvencionális szerelmi versektől, melyekben a nő 
szemöldökének, szemének, szájának, karjának szépsége kü
lönböző gáláns hasonlatok dicséretével van ékesítve. Ez 
azokra a szerelmes versekre vonatkozik, melyek -  mint az
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athéni leányhoz írt -  egy „te”-hez szóljanak. A „te” nem vá
lik lélekké a lélek számára, csak jelenség; ellenben felejt
hetetlenül forrók és lélekkel terhesek azok a részletek vagy 
önálló versek, mint pl. Az álom című vers, melyben szerel
méről beszél, de ő az alany és ő -  a saját világa -  a tárgy is, 
ahol csak egyedül magával van.

A démonikus szentimentalizmus természetesen forradal
mi. Byron is forradalmár volt, mert nem is lehet másként; 
Wertherrel kapcsolatban írtam, hogy minden realizálódás 
korlátozást jelent, s ha a kaland ellen egyetlen bizonyosságú 
menekvés is, mint az új Héloise esetében, a házasság, az ön- 
korlátozás -  a démonikus szentimentalizmus maga mögött 
és nem maga körül vagy maga előtt érzi a realizálódási le
hetőséget. Sőt: a démonikus szentimentalizmusnak nincs is 
mit realizálni, mert -  épp a prehisztorikusan elveszett para
dicsom érzésénél fogva -  tisztára negatív. Csak rosszul érzi 
magát, csak hazátlan, de nincs is honalapítási lehetőség. És 
az élet csak mint jelenségek sokasága, csak mint narkoti- 
kum-lehetőség: lehetőség egyáltalán. A remény teljes elvesz
tésével az unalom jelenik meg, mint konstitutív tényezője az 
életnek. Egyik kalandból a másikba már semmi más se ker
geti az embert, csak az ürességtől irtózás. A világ szörnye
teggé vált: formálni, tenni rajta nincs lehetőség.*

A szeretet már rég nincs, mert szeretet csak ismerősök 
között lehetséges, a szerelem azonban természeti és nem a 
priori lelki valóság, ennélfogva minden erő erre a természeti 
valóságra irányul, de a természet már nem ismerőse a lélek
nek, mint az antik világban, és ha a természeti valóság a 
lélek ereje által nem válik lelkivé, az emberben létrejön a 
kettősség: van egy fékezhetetlen, önállósult testi élete, mely 
már nem is törekszik egy lelki megoldás felé. Benn az em
berben, az ember önmagában: elintézhetetlen polémia, és ez 
az ember a világ felé is csak negatív, csak polémikus, és az 
élet egészével szemben csak tagadás a magatartása, csak

♦Napóleonért, mint aki cáfolat volt erre az érzésre, Byron rajongott egy ideig, de 
aztán, Napóleon bukásakor, ódát írt a csalódott szenvedélyes szerelmes gyalázkodó 
hangján. Egy levelében pedig arról panaszkodik, hogy nem tudja, hogy menekülhetne 
az átkozott „ennuyer” igének a konjugációjától...
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kérdései vannak, a felelet, az állítás még kísérletként sem 
jelenik meg. A meddő békétlenség élete az övé. Az életnek 
nincs partja, nincs lezáródása, csak egyszerre, külső okok 
következtében: nincs tovább. Időnként felvillan a vágy: me
nekülni ebből a kárhozatból, utánozni az embereket, akik 
házat építenek életük fölé, otthont. Az álom című vers ennek 
a vágynak a története. Miss Milbanke morálisan magas kva
litású, nemes és szép, és Byron házasságot köt vele -  a ma- 
gát-megkötözés vágyával és a hittel, hogy valóban szerelmes 
és boldog. És az esküvőn, még csak át se lépte az egyesülés 
küszöbét, az oltár előtt állva menyasszonyával, „elfogja az a 
reszketés, mely akkor dübörgött végig a szívén”, mikor 15 
éves korában szembekerült Mary Chaworttal, az elérhetet
lennel. Nem lehet, nem bír együtt lenni, maga mögött érzi az 
életét, és minden kísérletben lélek és lélek közti ölelésre, 
egyesülésre: felmered hátulról az igazinak -  azért igazi, mert 
megvalósíthatatlan -  kísértete. Byron élete a művénél kü
lönb szimbólummá nő. A kétségbeesés őrjöngésében a szá
zad leghíresebb erotikus kalandorává lesz, és -  mert soha
sem egészen azonos önmagával -  élete külső dolgainak na
gyobb felében komédiás is lesz a világgal szemben. Ez elke
rülhetetlen, amint a közvetíthetőség, mint lehetőség, lélek és 
világ között megszűnik; Olaszországban megint felülkere
kedik benne a vágy a békekötésre: hazamenni vagy Dél- 
Amerikába menni farmernek, de természetesen akár így, 
akár úgy tett volna, ugyanannyi lett volna, mint a harmadik: 
hogy elment Görögországba filhellén szabadságharcosnak.

Az ember kiszorult az értelmes összefüggések világából 
és csak a halál vethet véget az ostoba ismétlődésnek. De By
ron még ezt a konzekvenciát se e g é s z  szívvel vonja le; 
kívülről, a saját szerepéből következik, hogy így kell tennie. 
Mikor a kedvezőtlen szél visszaviszi a hajót Génuába, talán 
legszívesebben kiszállna és hagyná a görög szabadságot a 
görögök gondjára, de szégyelli magát, fél a nevetségessé 
válástól -  és lesz belőle a görög szabadságharc mártírja. S 
végeredményben mindegy: ahogy a Don Jüanhoz hozzáírha
tott volna még harminc éneket, és a Don Juan akkor is csak 
éppolyan pozitívum nélkül itt álló vagdalkozó, szegény, élet
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unt és életreéhes modem lovag volna, ugyanígy a saját életé
hez se tett hozzá semmit az a körülmény, hogy meghalt; csak 
több kaland, de nem több értelem került volna az élete szám
lájára, ha harminc évvel tovább tart. Ez az élet minden lát
szólagos aktivitásban -  éppúgy, mint Byron költészetének 
hőseinél -  a teljes passzivitásba szorított, a világgal való 
megbirkózás reménye nélkül, csak a világgal harcba kerge
tett, a s a j á t  p r o d u k t í v  h a r c á i g  el  n e m  j u t o t t ,  
n e m  é l t  é l e t ,  mint ahogy Don Quijote sem a maga életét 
élte, hanem egy bűvölet-kényszerítette életet. Ez az, amit 
úgy hívnak, hogy önmagával meghasonlott lélek.

A romantika megint ezt a bűvölést érzi, és a rossz ron
tást, mely a lelket az empirikus világban hazátlanná tette, 
mely az embert megfosztotta a lényegesen saját élete élésé
nek lehetőségétől, e rossz rontást egy másik bűvöléssel: a 
tudatos esztétikai varázzsal akarja hatalma alá nyűgözni.

Ezek a csodálatos -  egyénileg majdnem kivétel nélkül 
irtózatos véget ért -  kígyóbűvölők, a romantikusok nem a kí
gyót bűvölték el, hanem önmagukat; s a romantikát követő 
realizmusnak és naturalizmusnak nevezett irodalmi irányok 
ennek a megismerésnek, az esztétikai remény mámorából 
ébredésnek, sőt minden remény mámorából való keserű éb
redésnek a manifesztációi.

A modem eposz -  Dosztojevszkij más kategóriába tarto
zik -  a dezillúziós regényben éri el pályája lezáródását. Flau
bert L ’education sentimentale-)án?k befejezésében teljes sö
tétségben mered fel a zsákutca, mint végső állomás: Frédéric 
és Deslauriers ott ülnek a kandalló mellett; egyik világot át
formáló néptribunnak készült, a másik a „nagy élet” szerel
mével indult a világba, régi, gyerekkori barátok. Micsoda 
szerelmek, forradalmak, harcok, tájak, sorsok mentek át az 
életükön! És most csak fáradtak. És így együtt, a kihűlt szí
vek objektivitásával, most „még egyszer áttekintették éle
tüket. Mind a ketten elhibázták, egyik az ő álmával a szere
lemről, másik az ő álmával a hatalomról... Aztán vádolták a 
véletlent, a körülményeket, az időt, melyben születtek”. És 
felelevenítik hosszú, hosszú közös életük emlékeit, vissza a 
gyerekkorukig, és így jutnak el emlékeikben a rossz házig,
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mely egy török nőé volt, s ahova ők, két ifjú, egy vasárnap 
este virággal a kezükben ellopakodtak. Frédéric átnyújtotta a 
maga nagy virágcsokrát, mint vőlegény a menyasszonynak. 
„De a forróság ott, az ismeretlentől való félelem, a lelkiis- 
meret-fúrdalás egy neme, és még az elragadtatás is, egy te
kintetre ennyi asszonyt a maga rendelkezésére látni, annyira 
felizgatták, hogy nagyon sápadt lett és állva maradt, szót se 
tudott szólni. Mind mulattak rajta és nevettek zavarán; ab
ban a hiszemben, hogy csúfot űznek belőle, elszökött, és 
mert a pénz nála volt, Deslauriers is, akarva, nem akarva, 
kénytelen volt követni őt... Részletesen elbeszélték egymás
nak a dolgot, mindegyik kiegészítette a másik emlékeit és 
mikor végére értek, Frédéric szólt:

„Ez volt a legszebb, amit megéltünk!”
„Igen, talán csakugyan! Ez volt a legszebb, amit meg

éltünk! -  mondta Deslauriers.”
Legjobb az életben, ami nem születik életre: ez a sum

mája annak a nagy kiábrándulásnak, mely a XVIII. század 
racionális szellemének optimizmusát, a polgári társadalom 
kialakulását nyomon követve mind félreérthetetlenebbül és 
mind reménytelenebbül veszi birtokba a lelket. Az élet, ha a 
lényeges irányába mozog, balul végződő kísérlet, és ha 
Schiller még két generációval korábban ebből a tragédia he
roikus világát, a tragikus ethos megteremtését következtette 
korszerű követelménynek és valósította is meg -  az őt köve
tő generáció alatt nem Schiller következtetése, hanem a ro
mantika következményei, lelki következményei hatottak és 
szabták meg a szellem általános irányát. (Schiller mély ösz
tönnel sejtette meg a romantikusokban az ellenséget.)

A romantika bukása a dezilluzionizmus diadala, a dezil- 
lúzió a romantika dialektikus fordulata. A romantika a „pró
zai élet” szenvedélyes elutasítása -  ez a szenvedélyes eluta
sítás már magában hordja a szorongást: az empirikus élet ha
talmának félelmét. Ez a szorongás a dezillúzióban már fel
adja önmagát, leleplezi önmagát, azt ti., hogy a kétségbeesés 
volt mögötte a legfényesebb álmaiban is. És a végzetes elto
lódás a szubjektivitás és az objektív világ viszonyában bekö
vetkezik: az objektív világ az öntudatban mindenhatóként
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jelenik meg, s a lélek csak tehetetlen, eleve elítélt prédája. A 
tragikus ethos, mely mindig az individuumban látja a felelő- 
set, s melyben az individuum csak önmagát teszi felelőssé 
még a sorsért is -  a tragikus ethos az esztétikai kultúra köze
pette nem talált hajlékot, és ahol a tragikus ethos hiányzik, 
ott szükségképpen megjelenik a hedonizmus. A tragikus 
ethos hiányából következik ennek a kornak polémikus, kife
lé vagdalkozó magatartása is. Az élet súlypontja az egyéni 
leiken kívülre kerül, és az ellenség csak kívül van, úgy hív
ták: nyárspolgár.

A polgári erotikával szemben „az élet kiélése”, mint az 
élet lett a jelszó. De ma már nyilvánvaló: a polgári erotika és 
az intellektuális artisztikus erotika bármennyire is ellensé
gekként álltak szemben, nagyon is egy felekezethez tartoz
tak. Ahogy tudjuk azt is, hogy a „burzsoát” megvető bohém 
minden látszat ellenére az életnek ugyanabból a metafizikai 
elárvultságából bohém, mint a másik, a „burzsoá” . Csak a 
hedonizmus két különböző formáját képviselik ők. Minden 
élet-kiélés ellenére is, a bohém élete éppúgy a kaland, a nem 
önmagával azonos élet színvonalán marad, mint a megvetett 
kispolgáré. A bohém élet-kiélés és a polgári józanság talál
koznak az indolenciában, éspedig a tetté válni akaró benső- 
séggel szemben, mely az életet metafizikai feladatként érté
keli és nem kiélni, hanem megvalósítani akarja.

A hedonisztikus dezillúzió örökét -  melynek pregnáns 
képviselője Wilde Oszkár -  a naturalizmus veszi át. A dezil- 
luzionizmus az ideálok erejét a „reális élet” talpa alatt látta 
megsemmisülni, s ez a reális élet most már nem a „nyárspol
gár” többé-kevésbé még mindig emberi arcában rémlik fel, 
hanem a lelketlen kolosszus képviseli: a társadalom néven 
nevezett. A kaland kérdését -  hogy jutok el igazi életemhez
-  a maga szubjektivitásában hatályon kívül helyezi, mert az 
individuális lélek mint felelős és legfőbb realitás egyszerűen 
nincs a számára, már csak a kolosszust látja, a társadalmat, a 
termelést, melynek csak függvénye az ember. És a függvény 
csak a kolosszussal való relációjában lesz érdekes.

A romantika a végtelen szerelme volt; az új korszak az 
örökkévalóság perspektíváját elvesztett emberé, a belső élet
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tői elidegenedett emberé, azé az emberé, aki már csak a kül
ső objektív világot tudja realitásnak, és róla olvassa le sor
sát, és amit még várni tud, tőle várja. Szükségképpen meg
semmisül minden szubjektivitás értéke, ha egyetlen kérdéssé 
az objektív világ válik. Az egyes ember csak mint társadal
mi objektum szerepel; a kaland-probléma helyét szociális 
probléma foglalja el, és ami ezen kívül esik -  tehát a szub
jektivitás egész szféráját irreálisnak nyilvánítja. Az individu
um kétségbeesett a saját ereje fölött, és quantitatív fokozás
sal akarja megkapni, amit az individuális öntudat qualitá- 
sában nem képes elérni; és amilyen biztos, hogy egy sárba- 
ragadt szekeret tíz ember könnyebben tud mozgásba hozni, 
mint egy, olyan biztos, hogy vannak kérdések -  a szubjekti
vitás kérdései -  ahol tízmillió ember együtt kevesebbet ér, 
mint egy szál ember igazán egyedül, igazán magában. Nem
csak kevesebbet ér a tízmillió ember e kérdések tekinteté
ben, hanem ami sokkal rosszabb: semmit se ér, sőt csak arra 
jó, hogy a nagy lármában ne hallatsszék egy se a tízmillió- 
egy közül.

A modem embernek ebben az irányban való fejlődését a 
gyűlések és a nagy, mindent megmagyarázó rendszerek ko
rában előre és maga körül látta Sörén Kierkegaard. És ebben 
a világban, mely a szubjektivitásról már nem akart tudni, kü
lönösen nem, ha a vallásos szubjektivitásról volt szó, Kier
kegaard nem törődve az „idők szavával”, a korszerűvel, az 
örök korszerűtlennel -  de még soha annyira, mint akkor (s 
most is) korszerűtlennel -  töltötte életét: a saját lelke kérdé
seivel. Időbeli közelségben csak egy példa állhatott előtte a 
lényegesen egész és egységes életre, mely az időszerűségek 
fölé időtlenül emelkedik, példátlan erőfeszítés és munka 
árán: Goethe.

Az a Goethe, aki Wertherrel kezdte, s aki mindig, mind
végig a rokonlehetőség borzongásával nézte Byron sorsát, s 
akinek külső élete semmivel sem egységesebb, állhatatosabb 
s nem is boldogabb a Byron életénél. Az erotika az egyetlen 
út a magányból kifelé már Werthemél is, és Werthemek el 
kell ott pusztulni, s a későbbi Goethe az erotikában éppúgy 
nem töri át az individuális lélek falait, mint a romantikus
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szerelmesek. Egyáltalán nemcsak Goethenél, hanem az 
egész új- és legújabb kori irodalomban sincs egyetlen példá
ja az individuális lélek áttörésének a szerelemben, a szere
lem médiumán keresztül.

Magánál Dosztojevszkijnél is, aki ember és ember kö
zött egy lehelettel omlasztja össze a magányosság meredek 
falát -  még nála is hiába keresünk egy új Erőst, az erotikus 
viszonyok az ő embereinél se tudnak az erotikus mágia szín
vonaláról a lelki egyesülésére, az erotikus boldog-egység 
színvonalára felvergődni. Goethe nem töri át ugyan az indi
viduális lélek falát, de az erotikus kaland problémáját az inr 
dividuális lélek megtartása mellett is megoldja, éspedig úgy, 
hogy a szerelmet nem hagyja meg egy, őt az ő élete köréből 
kilendítő kalandnak, hanem bevonja, építőkővé teszi, elveszi 
esetlegességét, mert egyetlen, egész életét átható akarat szol
gálatába állítja: a „Bildung”-éba. „Und wenn ich dich liebe, 
was geht’s dich an” -  ez az új Erős sejtése, melytől többet 
vár az ember, mint a szép szemeknek szóló szerelmektől, és 
ez az új Erős egyben a tragikus lemondás is a lélek és lélek 
között való egyesülés akaratáról. Világban és szerelemben 
egyaránt magányos embernek végső fokon csak a maga ki
építése adatott meg, és mindennek e lehetőség megvalósí
tását kell szolgálnia. Csak így érthető meg teljes tartalmában 
az a gyönyörű szerelmes vers, melyben az imádott Lida neve 
mellett egy lélegzetre Shakespeare-é áll:

„ Einer einzigen angehören 
Einen einzigen verehren,
Wie vereint es Herz und Sinn!
Lida! Glück dér náchsten Nahe,
William! Stern dér schönsten Höhe 
Euch verdank ich, was ich bin.
Tag und Jahre sind verschwunden 
Und doch ruht au f jenen Stunden 
Meines Wertes Vollgewinn. ”*

*A  goethei Erosnak ez az értelmezése egyetlen elfogadható magyarázata Goethe 
folyton meg-megújuló erotikus kríziseinek. ( T r i l o g i e  dé r  L e i d e n s c h a f t  stb.)
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A Goethe felelete óta jelentőségében csak egyetlen, ha
sonlóan nagy felelet van: Kierkegaard-nak a maga egészé
ben hasonlíthatatlan életműve, az élete és a könyvek, me
lyekben ezt az életet megírta. Goethe óta tudjuk, hogy mióta 
a mágikus közösségek megszűntek, az egyén nem fogadhat
ja el magát a maga esetleges, meghasonult adottságában; 
míg a mágikus összetartozóságban élő embereknek adva volt 
a közös lajtorja, melyen elhibázhatatlanul vezetett felfelé az 
út az értelemhez, s akinek ez megadatott, az menet közben 
énekelhetett, s meg-megálIhatott egy-egy kép megfestésére, 
egy-egy, a közös úton talált gondolat kifejezésére, s a lajtor
ja elvégezte a többit; de a külső és belső világ közé esett ma
gányos embernek nem lehet ezt az „ás”-t tudomásul venni 
önmagára nézve, nem lehet normaként elfogadnia, s ha a 
mindenség káoszba hullt vissza, az individuumnak önma
gában egy másik kozmoszt kell kiépíteni és kisugározni. 
Nemcsak az írott vagy faragott mű -  mű; maga a költő, a 
művész, a tudós, minden ember nagyobb dolga, hogy fárad
hatatlan igyekvéssel az életét tegye értelmes, teljes, épületes 
műalkotássá. Az egyénekbe tört kozmosznak az egyénben 
kell a maga legmagasabb kifejezését meglelni; Goethe az 
élet értelmét a ráfordítható építő munkában találta meg. Goe
the számára az abszolútum: az individuum, ki a mű fenti ér
telmében, az általános, az egységesítő emberi kifejezője.

Kierkegaard nem az individuumban látja az abszolútat, 
az abszolút Kierkegaard számára emberfeletti; de ezt az em
berfelettit csak az individuumhoz való viszonyában tudja, 
más szóval: csak az individuum az érdekes az abszolút 
szempontjából. „Az emberi létnek lényeges meghatározott
sága, hogy az ember individuum és mint ilyen, egyszerre ő 
maga és az egész emberiség, úgyhogy az egész emberi nem 
az individuumban és az individuum az egész emberi nemben 
részes... Az individuum teljesülése önmagában ilyképp az 
összességben való tökéletes részesség. Nincs individuum, 
mely az emberi nem történelmével szemben közömbös lehet, 
éppoly kevéssé létezhet valamely a nem számára közömbös 
individuum”* Ez az axiómája Kierkegaard-nak, az egész

♦Sörén Kierkegaard: Dér Begriff dér Angst (Diederichs Verlag). 
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kierkegaard-i életnek. Enélkül a hit nélkül nincs és nem lehet 
etika, mely az individuumnak, mint individuumnak létezését 
az emberiséggel szemben igazolja; az individuumnak, mint 
individuumnak létezését, egyáltalán a lényegesre törekvő 
életet: mert ez a kettő egy értelmű.

Kierkegaard-ról már sokat írtak, sok nagyon okosat, és 
még több nagyon szépet, és a legtöbben esztétikai-metafi
zikai szempontból. És tagadhatatlanul ennek a rendkívüli 
életnek a kereksége, egyvonalúsága csábítja a szemlélőt az 
esztétikai szemléletre. És ennek az esztétikai szemléletnek a 
számára Kierkegaard életproblémája éppúgy az életforma 
problémája, mint volt pl. Novalisnál. És akkor Kierke- 
gaard-t természetszerűen a forma és az élet viszonyának kér
désével állítják szembe, és Kierkegaard egy metafizikai esz
tétikának megfelelő nagy élet, majdnem életművész lesz.* 
Ennek a szemléletnek is megvan a maga szubjektív értéke, 
és nem is akarok vitába szállni vele. Csak egyszerűen másik 
szempontot érvényesítek Kierkegaard szemléletében: a 
Kierkegaard-ét. Hogy nézte ő maga a saját életét?

A Regine Olsenhez való viszonyával kezdődik a látható 
élete. Eljegyzi, és aztán elhagyja menyasszonyát, és ettől 
kezdve az élete nem áll másból, mint -  épp az élésből, és ez 
épp elég feladat, különösen egy korban, „mely elfelejtette, 
hogy mit jelent: exisztálni és mit jelent: bensőség”. Kierke
gaard a külső élettel kétszer kerül szembe: először a kezdet
nél Reginével, azután élete végén az egyházi objektív vallá
sossággal. E között a két pont között játszódik le az élete. Ő 
egyik esetben sem Don Quijote; mert Don Quijote megkölti 
a Dulcineához való viszonyát, de Kierkegaard a Reginéhez 
való viszonyában minden bűvölettől szabadon, az akarat, az 
akart akarat erejénél fogva: választ. Felbontja az eljegyzést, 
mert a házasságra nem érez elég erőt -  így lehetne ezt közön
ségesen kifejezni, és ebben a közönséges kifejezésben benne 
van mindaz, amit Kierkegaard-on kívül erről közölni tud em-

* „Kierkegaard -  írja Kassner -  hat sein Verháltnis zu Regine Olsen gedichtet...” 
És Lukács ( D i e  S e e l e  u n d  F o r m e n )  Kassner szellemében folytatja: 
„Kierkegaard war Troubadour und Platoniker und war beides romantisch und senti- 
mental.”
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bér. Christoph Schrempf, aki Kierkegaard-nak szentelte min
den munkáját, azt írja: Kierkegaard azért nem vette el Regi- 
ne Olsent, mert nem hitte, hogy az asszony igazi, komoly je
lentőséget nyerhet a férfi fejlődése számára. Ilyen egyszerű 
volna a titok megoldása, ha így volna, és akkor az egész 
probléma a mű problémája lenne. Nagyon szerette Reginét, 
de lemondott róla, a csábító szerepét vállalta kifelé -  a műve, 
a fejlődése érdekében. Amit Schrempf mond, más értelem
ben, egész más értelemben valóság: Kierkegaard és Regine 
között azért nem lehetett házasság, mert Kierkegaard tudta, 
hogy minek kell lenni a nőnek a házasságban, de önmagában 
nem hitt. Nem tudta, hogy kaland-e vagy házasság-e a Regi- 
néhez való viszonya. A szorongás, amiről Kierkegaard annyi 
nagyot és mélyet tud mondani, a szorongás áll közte és Re
gine között, és így nem volt szabad a házasság. Ez a konflik
tus a szerelem és a megvalósítása között: a v é g s ő k i g  ma
gányossá vált lélek következménye, mely emberrel egysége
sülni n em  k é p e s .  Ha Kierkegaard Reginével tudott volna 
úgy beszélni, mint önmagával -  nem kellett volna az intrika 
inkognitója mögé menekülnie, miután elhagyta. És nem kel
lett volna elhagynia, nem l e h e t e t t  volna megijedni a fele
lősségtől, ha lélekként tudta volna magáévá tenni, s nem úgy, 
mint ahogy valóban volt: c s a k  szeretni az esztétikai stádi
um nívóján, de tudva e stádium inadekvát voltát egy lélekhez 
való viszonyban.

A Regine Olsennel való szakítás: a saját esztétikai stádi
umával való szakítás. Ugrás -  bűn árán -  az etikai stádiumba. 
Életének nagy kísértése volt a kaland -  mert az esztétikai stá
dium a kaland-stádium - ,  és ezzel a radikális szakítással egy 
megbánandó bűn állt közé és a külső élet, az emberek közé. 
Választott: ha újra visszatér az életbe nőt keresve, ezután 
már nemcsak az elmulasztott bűnbánat bűne követné, hanem 
közönséges kísérletező volna -  mások bőrére. És csak a má
sik konzekvencia maradt: az etikai stádiumból a vallásiba 
felemelkedni, mert ott, hol teljes a közölhetetlen magány, ott 
csak egy irányba lehet fordulni: Isten felé.

Ennek az útnak minden lépése könyvekben, Kierke
gaard könyveiben áll előttünk. És ennek az útnak a nagy ér
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téke minden szubjektivitás számára: az időtlenség, a külső 
világtól független bensőség. Míg Kierkegaard-ral egyidőben 
és Kierkegaard után máig minden problémát mint a szubjek
tivitáson kívül eső, objektív kérdést, mint az általánosság 
kérdését vetik fel: Kierkegaard a XVIII. századdal kezdetét 
vett exoterikus emberiséggel szemben megint visszahozza a 
külvilágban hamis megváltás után futó lelket a saját birodal
mába: a lélekébe. Az emberi szellem történetfilozófiája Kier- 
kegaard-ban megszűnik; ahogy Hegelnél -  Kierkegaard 
nagy ellenfelénél -  a história beteljesedik az államban, Kier- 
kegaard-nál a história beteljesedik, helyesebben hatályát 
veszti „a szubjektivitásban, mely az igazság” .

Ennek a'szubjektivitásnak -  Kierkegaard minden sora 
egy nagy, önmagával folytatott, mindig ugyanegy kérdésről 
folytatott dialógusnak a részlete - ,  ennek a szubjektivitásnak 
szembe kellett kerülni az egyházzal, mely az individuálissal 
szemben az intézmény szentségét, az objektív sacramentu- 
mot képviseli. És ez Kierkegaard második és utolsó érintke
zése a külső élettel.

Tolsztoj vallásossága kezdettől fogva extenzív volt, és a 
világot választotta színtérnek; Kierkegaard csak a halála 
előtt -  miután egész életen keresztül érlelte e szándékot a 
bensőség küzdelmeiben - ,  csak az elmúlás előtt állította 
szembe a vallást a formális vallásossággal, a spekulatív fel- 
fuvalkodottsággal és a vívmányaira olyannyira büszke világ
gal. Nem agitátorszándékkal, ez ellen tiltakozott; azzal a 
szánékkal, hogy nyilvánvalóvá váljon a valóság. Ebben látta 
az individuumnak legfőbb adási lehetőségét a világgal szem
ben: a valóság megvilágításában, a nehézségek és a vesze
delmek és az ellentmondások könyörtelen felmutatásában. 
Mert nincs szörnyűbb csalás, mint elhazudni a terhet, melyet 
mindenkinek, aki lényeges életet akar, viselni kell: a terhet, 
mely az időben élő és az öröklétre hivatott ember helyze
téből elkerülhetetlenül következik. S nála az ész már nem 
„az ördög ringyója”, mint Luthernél; az ész a szubjektivitás 
szenvedélyétől kergettetve elér a maga határáig, a paradoxo
nig, hol a saját megsemmisülését kell akarnia. Mert a szub
jektív szenvedély végtelen érdeklődése nélkül nincs -  se Is
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ten, se ember segítségével -  valóság. És a valóság nem 
egyéb, mint hogy minden egyes individuumnak minden 
egyes kérdést külön, a maga felelősségére, a maga számára 
újra fel kell tenni, Ádámon kezdve; mert semmi sem a mi
énk, csak ami a szubjektivitás erejénél fogva a miénk.

„Sok ember élete úgy múlik el, hogy megvannak az 
élethez való premisszáik, de konklúzióhoz nem érnek -  épp
úgy, mint a mi korunk, mely a mozgalmasság kora, melyet a 
premisszák mozgásba hoztak, de éppúgy annak a mozgal
masságnak a kora, mely konklúziókhoz nem jutott. Az ilyen 
emberek élete tart, míg meg nem halnak, anélkül, hogy a ha
lál számukra a konklúzió értelmében való véget hozná; mert 
más az, hogy egy élet elmúlt, és más, hogy egy élet elkészül, 
mert megkapja konklúzióját.” Ezt a konklúziót Kierkegaard 
a kereszténységben találta meg, és egész élete: ennek a meg
talált kereszténységnek magáévá, leikévé tevésére fordított 
munka volt. A kalandok világa életét nem tette kalanddá; az 
örökkévalóság, a hit világában megtalálta a saját harcait és 
megharcolta őket félelemben és reszketésben.

(1925)

MIDDLESEX ÉS UTÓPIA

Kísérlet a destrukció fogalmának értelmezésére

„Egy hold föld Midlesexben többet ér, mint egy hercegség Utópiában.”
(Macaulay)

Vitatható állítás, hogy korunk immanens tartalmai már 
fölélődtek, s ugyancsak vitatható állítás az is, hogy korunk 
immanens tartalmainak még csak kicsiny része nyert kife
jezést; egyik állásfoglalás se képtelenség, mert a kör, mely
ben élünk, olyan széles, hogy a szempontok szerint minden
ki megtalálhatja benne a maga szempontjainak megfelelő je
lenségeket. Csak az vállalkozna többre, mint amennyi lehet
séges, aki ma azt az igazságot akarná kifejezni, melyet maga 
ez a mai kör revelál, mert ehhez épp az kellene, hogy ő fogja
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át a kört, és ne -  mint ahogyan valójában van -  megfordítva. 
Feladatok látszanak, feladatokon dolgozik az ember, de hogy 
tulajdonképpen milyen feladat az, amin dolgozik, mi az, 
amit végez, azt maga a munkálkodó nem tudja; a jelen még 
inkább megsejtheti a jövőt is, mint tőle elválaszthatatlan ön
magát: a jelent.

Macaulay epigrammája a XIX. század öntudatának 
plasztikus emléke, s egyben felfedezése a történelem két 
nagy tendenciájának: a konstruktív és az utópisztikus ten
dencia közti küzdelemnek. A mi korunkban még csak egy
más mellett él a két tendencia, még csak fel sem ismerték 
egymásban az egymás ellenségességét, jóformán épp csak 
hogy kezdenék tudomást venni egymásról. A Macaulay epig
rammája azonban nem volna érdekes, ha csak a saját korát 
idézné fel, mert a szellem világában nem azért utazgatunk, 
mint amiért gazdag emberek szoktak idegen országokat láto
gatni; meg akarjuk találni a gondokat és feladatokat, melye
ket örököltünk, és azokat, melyeket örökbe kell hagynunk. 
Macaulay epigrammája pedig segítség ebben: a mi mai nagy 
titkaink kapujához vezet el, legalábbis egy-egy bekukkantás 
lehetőségéig.

Middlesex és utópia

Egy hold föld Middlesexben: ez az egyik oldalon; a má
sik oldalon egy hercegség az Utópiának nevezett nincsor- 
szágban; a kettő között ezzel a három szóval -  „többet ér, 
mint” -  egy igazságszerető, liberális ember áll, és dönt a jó
zan ész milliókra támaszkodó biztonságával. Keresztül van 
törve a lényeget elrejtő sokféleség; a lehetőségek való száma 
mindig csak kettő, mint ahogy Héraklész előtt is csak kétfelé 
ágazott el az út. Az értékelő három szóval összekötött, egy
mást taszító két pólus egymást világítja meg. Middlesex ne
ve sincs csak úgy találomra odavetve: Francis Baconnek, az 
Instauratio Magna és a Nóvum Orgánum szerzőjének városa 
ez; az első következetesen és rendszeresen antiplatonikus 
gondolkodó, a tapasztalatokra alapított tudomány megalapí
tója, Bacon volt ennek a Middlesexnek választott követe.
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Ez a Bacon írta le a merész szót a XVII. században: „A 
tudományok célját eleddig még senki se jelölte meg helye
sen.” Aki helyesen jelöli meg, annak -  Bacon szerint -  sza
kítani kell a Szókratésszel kezdődő filozófiai tendenciák
kal. Az emberi élet kényelmetlenségeit megszüntetni, az 
emberek földi életét szolgálni, földi szükségleteit kielégíteni
-  „commodis humanis inservire” -  ez a Bacon szerint helyes 
tu-dományos cél. Nem Thalésszal égi titkokat fürkészni és 
közben gödörbe esni, hanem az eddig megvetett trák szol
gálólány mellé állni, nem azért, mert az kinevette Thalészt, 
hanem mert evvel a nevetéssel a lehetségest és keresztülvi- 
hetőt képviselte, az utópisztikussal szemben. Mert Utópia lé
tező ellenség; a middlesexi hold földnek, mint társadalom- 
fenntartó, reálpolitikai konstruktív princípiumnak létező 
ellensége: a hercegség Utópiában. Macaulay a legnagyobb 
fogalmi tisztasággal leli meg az ősi, eredendő ellentétet s a 
kontrasztnak ez a teljes erejű felidézése képpé eleveníti a tíz 
szavas aranymondást. Egy hold föld Middlesexben: eke, ka
pa, áldott, nyersen-is-jó-rágni búza, tiszta ház, füstölgő ké
mény, derék, szorgalmas apa, fehérkötős asszony körül jól 
megmosdatott, serdülő gyerekek, bőgő tehén, nyerítő ló. A 
célok világosak, közeliek, az erő töretlen, az élet, mint az év
szakok váltakozása, egyszerű és szabályos. A kívánságok a 
lehetőség határain belül maradnak: sok az elvégezni és él
vezni érdemes ezeken belül is. Ha egyszer a faggyúmécsest 
lámpával, a lámpát gázzal vagy villanyvilágítással lehet el
cserélni, ha a régi primitív ekét a családapa gőzekével cserél
heti föl, az apa tudja: jót tesz a gyermekeivel. Egy hold föld 
Middlesexben. Ennek a földnek lakói nem hiába élnek. Ezek 
kenyeret adnak Angliának, nem lesznek analfabéták, meg
nézik a képviselőt, mielőtt rászavaznak, és ha egyszer ráke
rül a sor, hogy az angol impériumnak szüksége lesz férfiak
ra, a middlesexiekre számíthat. Absztrakt eszmények nem 
fogják megzavarni világos elméjüket. Önzésük termékeny és 
törvényes keretek között fog maradni; ha ennek a társada
lomfenntartó, fejlődést szolgáló önzésnek ezek a törvények 
kerékkötőivé válnak, a middlesexiek a legelőnyösebb módot 
választva igyekezni fognak a törvényeket megváltoztatni.
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Egyébként adófizetők, és ha az apák meghalnak, a gyerekek 
igyekezni fognak apáik szellemében a lehetőség szerint a 
gazdaságot és az egész életet még gazdaságosabbá és kelle
mesebbé tenni. Szép, növekvő, terjedő élet, ház mellett ház, 
föld mellett föld -  egy hold föld Middlesexben.

így bontakozik ki nagy részleteiben a middlesexi prin
cípium tartalma. Autók, kövezett utcák, börtönépületek, gaz
dasági harcok, és egyszerűen a tény, hogy gyomrunk enni 
akar és az éhségtől szenvedünk -  egész látható életünk két- 
ségbevonhatatlanul bizonyítja, hogy a middlesexi princípum 
van és hat. De nem így a hercegség Utópiában, mely a józan 
ész számára meg nem fogható. A józan ész számára csak egy 
princípium mozgatja az emberi életet: Middlesex. A kérdés
re, hol van Utópia, nem kaphatunk más feleletet, mint: éppen 
ott, Utópiában. És mégis -  nemcsak bizonyságszólók, hanem 
bizonyságtevők állnak minden időkben és mindenfele, akik
-  dacára a józan észnek -  bizonyságot tesznek, tanúskodnak 
életükkel a mellett, hogy Utópia valóban riválisán valóság, 
ható erő a middlesexi valóságon kívül. Először is Utópia jog
gal a maga való voltának igazolására fogja felsorakoztatni 
mindazokat, kik mindazt önként eldobták maguktól, ami 
Middlesexben legfőbb értéknek számít, mert bármennyire is 
szeressék Middlesexet az ő lovagjai, szeretetüknek határt 
szab épp szeretetük Middlesex iránt. Platón-Szókraíész 
mondja az Utópia lovagjairól: őrjöngök -  de ő természetesen 
hozzáteszi, hogy szent őrület az övéké, mely Hellászra a leg
nagyobb jótéteményeket hozta. Hellász azonban nem így 
vélekedett, hanem mint minden konstruktív, tehát földi célo
kat szemmel tartó alakulat, időnként kegyetlen irtást végzett 
a nyugtalan mániákusok között. Utópia az a m á s i k  prin
cípium, mely olyan erővel tud betömi a természeti-társadal
mi világba, hogy ez a világ elveszti marasztaló erejét, és egy
-  Middlesex számára -  láthatatlan és megfoghatatlan csillag 
vonzóerejének körébe kerül a lélek és a szellem. Ahogy 
G o t a m o  aszkéta mondja: „Megismertem a földnek föld 
voltát, hogy mennyire ki nem elégítő, azt ismertem meg, 
elhagytam, elváltam tőle, megtagadtam, megvetettem.” És 
felsorolja a vizet, tüzet, levegőt, természetet, nemzést, magát
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Istent is, mondván, hogy megismerte őket a maguk valósá
gában, hogy mennyire nem kielégítők, és amikor erre fel
hangzik az ellenvetés, hogy talán azért nem lelsz semmiben 
kielégülést, mert benned az üresség, nyugodtan válaszol:

„Az életet szenvedésnek tartom:
Még a legfelségesebb életet se,
Sehol semmi életet nem kívánok 
Semmi elégülés nem elégíthet engem. ”

Mit ad tehát az ő lovagjainak ez az Utópia? Kiszívja az 
empíria tápláló meleg vérét, és elérhetetlen és kielégíthetet
len vágyakat ad cserébe. És mégis, minden józan ész ellené
re, ez a rossz zsoldot fizető princípium komoly rivális, ve
szedelmes ellenség a middlesexi princípium számára. Csak 
esztétikailag, csak messziről nézve ártatlan és vonzó jelen
ség az Utópiának egy-egy hőse; az utópikus hősnek esztéti
kai szemlélete azonban middlesexi bölcs találmány: Midd
lesex számára az esztétikai szemlélet az eszköz arra, hogy 
megteremtse a distanciát maga és az Utópia között, csak az 
esztétika-adta distanciából meri magát az ellenséghez érzett 
vonzalomnak átadni. Mert nem tengerek választják el a két 
végletes ellentétet, épp ebben az Utópiának veszedelmessé- 
ge, hogy Middlesexhez mindig oly szorosan közel van, mint 
egymáshoz élet és halál.

Miért komoly ellenség az Utópia?

Az Utópia minden m egvalósítottak, mint relatívnak ta
gadója, és minden konstruktív tendenciát a priori tagad egy 
igeneit, transzcendentális vízió nevében. A konstruktív babi
loni-zsidó szellem az utópisztikusát és a sátánisztikusat az 
Éden-mítoszban azonosítja egymással; az utópisztikus szán
dék -  olyanná lenni, mint az istenek -  okozza vesztét az em
bernek. A zsidó próféták rehabilitálják az utópisztikusát: a 
paradicsomot tüzes kardú angyalokkal őriztető Elohimból 
Jehova lesz, aki elhozza majd az időt, mikor a földkereksé
gen örülnek a népek, és az oroszlán, mint a bárány, füvet
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eszik. Mért tartotta szükségesnek a konstruktív szellem, 
hogy ezeket a prófétákat agyonverje, üldözze? A felelet, 
hogy azért, mert az abszolút meg akarja semmisíteni a rela- 
tívet, nem kielégítő, mert a szándék nem komoly ellenség; 
csakis akkor az, ha megfelelő erő is áll rendelkezésére.

A konstruktív reálpolitika és a destruktív Utópia történe
tileg legjelentősebb összeütközése az őskereszténység és a 
római állam között történt. Az állam maga a konstruktív 
szellem leghatalmasabb történeti alkotása; az állam nyílt le
mondást jelent minden utópisztikus törekvésről, az utópia el
utasításán alapszik, mert a relatívet szankcionálja. Minden
kinek, aki egy respublikát (vagy bármiféle államot) alapít -  
tanítja Machiavelli - ,  és annak törvényeket ad, abból kell ki
indulnia, hogy az emberek mind gonoszok, és hogy mind ezt 
a belső gonoszságukat szabadjára engednék, amint egy biz
tos alkalom kínálkozna erre. A római állam fennállása idején 
minden konstruktív törekvés abban állhatott csak, hogy a 
provinciáknak több szabadságot, a rabszolgáknak emberibb 
bánásmódot, a szociális intézményeknek szélesebb és mély
rehatóbb munkaeszközöket biztosítson. Az őskereszténység 
a maga radikálisan utópisztikus szellemének megfelelően az 
egész hatalmas problémákkal tele Rómát azzal intézte el: 
add meg a császárnak, ami a császáré, ezzel mintegy mond
ván: hagyjuk a mellékes dolgokat, nehogy feltartóztassanak 
abban, ami egyedül fontos: és Istennek, ami Istené, kinek 
mindig kevesebbet adsz, mint amennyi jár neki. Az Utópia 
ravaszsága, hogy ő nem aktív, de aktív védekezésre kénysze
ríti az államot. Mert miközben az állam mint üldöző védeke
zik, nyilvánvaló lesz az empirikus erők erőtlensége az utó
pisztikus erőtlenségnek erejével szemben. A saját pozíció
jukat csúfolják ki, mikor ostoba öldökléshez kell folyamod
niuk fegyvertelen emberekkel szemben -  védelemért. Az ős
kereszténység destrukciója épp azért abszolút utópisztikus 
destrukció, mert a relatíve adott keretek között való destruk
ciót is visszautasítja; még a császárért is hajlandók imádkoz
ni, de ők maguk -  mint O r i g e n é s z  írja -  semmiféle hivatalt 
állami hatóságoknál nem vállalhatnak, „mert sokkal fonto
sabb és szükségesebb célokra kell idejüket és erejüket gyüj-
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teni” . A Konstantin császár utáni egyház -  mely az utópisz
tikus őskereszténységet a mágikus egyházzal váltotta föl, és 
így igyekezett a konstruktív és utópisztikus princípium kö
zött kompromisszumot létesíteni -  kétségtelenül sok jót, 
hasznosat és maradandó érdemeset is alkotott. Az utópisz
tikus őskereszténységről a földi értékek szempontjából el
lenben csak azt lehet mondani, hogy destruált. Destruálta a 
féken tartó állam autoritását, destruálta a magántulajdon jo
gosságába vetett hitet, destruálta a rabszolgák hitét is, a 
fegyveres felkelés jogosultságába vetett hitet is, destruálta az 
idill lehetőségét, mert nyugtalanító bűntudatban tükrözte 
vissza az abszolútat a relatív ember; mindent destruált az ős
kereszténység, és amit cserébe adott, az egy keresztre feszí
tett názáreti zsidó, kit Isten fiának hisz, és ki követésre hívja 
híveit egy ország nevében, mely nem e világról való. Zsi
dóknak botránkozás, görögnek bolondság, és reálpolitikus
nak, middlesexi princípiumnak: örök, engesztelhetetlen el
lenség.

Az őskereszténység helyét Konstantin egyháza foglalta 
el, és az Utópia mégse szenvedett vereséget. Az egész kö
zépkoron keresztül a szerzetességben és a legkülönbözőbb 
szektákban újra meg újra felárad, anélkül, hogy egyszer is 
győzne, s anélkül, hogy egyszer is legyőzetne; életének kon
tinuitása néha látszólag megszakad, de az empirikus, ún. vi
lág-történelmet csak úgy lehet értelmesnek és megvalósító 
folyamatnak gondolni, ha mint versenyfutást fogjuk fel egy 
őt megsemmisítő, mindig előtte futó Utópia irányában.

Az őskereszténység esetében az immanencia princípiu
ma -  így lehetne a middlesexit nevezni -  összeütközött a 
transzcendenssel: mind a kettő a maga teljességében, abszo
lút reprezentáltan. Elképzelhető-e ma is hasonló szenvedé
lyű és mértékű összeütközés az utópisztikus és immanens 
princípium között? Vagy csak történelmi tény, hogy v o l t  
valamikor az Utópiának provokatív ereje, úgyhogy komoly 
ellenségszámba mehetett? Az Utópia azért komoly ellensége 
a middlesexi princípiumon épült világunknak, mert ezt a vi
lágunkat olyan helyzetbe tudja hozni, hogy önmaga fegy
vereivel verje le lábáról önmagát -  így történt ez az őske
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reszténység és Róma összeütközésének esetében. De ko
moly ellensége-e az Utópia ma is, mikor az utópisztikus 
szellemnek tömegeket mozgató ereje évszázadok óta Euró
pában sehol se figyelhető meg,* s mikor az utópisztikus szel
lem teljesen egyénekre izolálódik. Lehetne egy platonikus, 
utópisztikus szellem, ha nincsenek mögötte tömegek, fizikai 
erők, lehetne ma is komoly ellenség a middlesexi princípi
umra nézve?

Bacon Szókratésztől számítja a helytelen célkitűzésű fi
lozófia kezdetét, és mert Szókratészben is egy tömegmozga
lomnak, empirikus erőknek teljesen híján levő, pregnáns 
képviselőjét tudjuk az Utópia-beli hercegségnek, mielőtt a 
kérdésre feleletet keresnénk, hogy viszonylik korunk az Utó
pia realitás terem tő erejéhez, helyes lesz előbb azt a kérdést 
megvilágítani, ténylegesen veszedelmes volt-e ez a Szókra
tészben fellépő utópisztikus szellem Athénra nézve, vagy -  
saját szempontjából is -  egyszerűen elvetette a sulykot 
Athén, mikor úgy vélte, hogy -  mint Szókratész mondja -  
nem várhatja be az öreg ember természetes halálát, hanem 
halálra kell ítélnie közérdekből.

A szkepszis és a destruktív szkepszis

A p e r i  a r g i a s  néven ismert athéni törvény büntetés
sel sújtotta azokat, akik belvillongások alkalmával semlege
sek maradtak. A semlegesség a létező konstruktív közösség 
életével szemben a szolidaritás megtagadását jelenti. Az utó
pisztikus szellem azonban a fennálló és fennálló keretei kö
zött kialakítható értékkel szemben végtelenül szkeptikus, és 
lényegéből következik, hogy a peri argiast fejére fogja 
idézni, mert -  lényegéből következik -  képtelen bármily irá
nyú csatlakozásra. Az utópisztikus szellem még sokkal na
gyobb mértékben szkeptikus a konstruktív értékekkel szem

*A szocializmus épp oly kevéssé utópisztikus tömegmozgalom, mint ahogy 
Marx maga nem utópisztikus szellem. Sőt: Marx az utópisztikussal gyökeresen szakít, 
és immanens célkitűzéssel, gazdasági szükségszerűségek erejére mutatva vési a terem
tő öntudatba egy megfelelőbb termelési organizáció szükségességét. Middlesex ui. 
egyáltalán nemcsak szatócsok, hanem héroszok városát is jelenti.
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ben, mint a konstruktív szellem az utópisztikus értékelésé
ben, mert az utópisztikus szellem számára semmi, még az 
élet se, önmagáért nem reprezentál értéket. „Ideje, hogy el
váljunk egymástól” -  mondja bíráinak a halálra ítélt javítha
tatlan - ,  „én hogy halni menjek, ti pedig hogy tovább éljetek. 
Hogy azonban kettőnk közül ki indul a kívánatosabbnak elé
be, azt senki se tudja, csak az Isten”. Ha az Utópia igenlőjé
nek világ felé fordul arca, minden megállapodott, hagyomá
nyos, világi érték hullámzásnak indul, és csak az ideát látja 
isteni fenségben. Ez a tipikus, teljes destruktív szkepszis, 
mely elkerülhetetlen konzekvenciája a saját transzcendentá
lis igenjének.*

Van azonban a szkepszisnek egy másik fajtája is, melyet 
épp mint a konstruktív szellemnek legsajátosabb megjelené
sét lehet csak tekinteni. Ez a szkepszis a destruktív szkep
szissel harcban áll. Látszatra közeliek, rokonok. Szókratész 
is azt mondja: azért bölcs ő, mert ő tudja, hogy nem tud sem
mit; Montaigne jelmondata pedig a que sais-jel Mind a kettő 
szkeptikus, de szkepszisük ellenkező irányba céloz. Mon
taigne szkepszise a transzcendenstől, az utópisztikustól akar
ja tehermentesíteni Middlesexet, s ennek következtében ez a 
szkepszis a transzcendens ellen irányul; fennálló intéz
mények, dogmák, hagyományok őrzői és érdekeltjei ezt a 
szkepszist destruktívnak fogják érezni (mint ahogy az egy
ház Anatole Francé-ot, akinél -  az egyház szempontjából is
-  sokkal destruktívabb pl. Assisi Szent Ferenc). Ez a joviális 
szkepszis soha magát a konstruktív princípiumot megtámad
ni nem fogja, mindig határközi szkepszis marad, és csak 
azért irányul a határontúli transzcendens princípium ellen, 
hogy a határokat az ellenséges betöréstől biztosítsa; ez a ha
tárközi szkepszis a pár excellence konstruktív életelemek 
közül való, az emberit, a relatívet szankcionálja, és szeretőn 
beragyogva a lehetséges jót, elűzi a tökéletesség háborító 
vízióit. Ez a szkepszis az utópiát mint démont ki akarja űzni

* Tertullianus Credo quia absurdumja; Pascal nézete, hogy csak radikális szkep
tikus lehet hívő; Pierre Bayle, az enciklopédista, aki a megismerés és az igazság közti 
áthidalhatatlan szakadékot azért mutatja meg, hogy a kinyilatkoztatott vallás igazságát 
bizonyítsa -  ennek az utópisztikus destruktív szkepszisnek különböző képviselői.
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a föld testéből; nem maga az Utópia, hanem az utópisztikus 
szkepszis az a démon, mely minden földi jót problematikus
sá tesz. Ez a konstruktív szkepticizmus biztosan mozog a 
földön: épp azért, mert semmit se lehet tudni, a kézzelfogha
tót kell megfogni és mértékkel, jó szívvel élvezni. A szellem 
világában -  K a n t  szavával -  nomádok ők, de az élethez, a 
konstruktív értékekhez leghűségesebben ők ragaszkodnak. 
Ennek a szkepszisnek legfőbb intenciója az egyensúly, és 
ezért szükségképpen minden dolognak mértékéül az embert 
tekinti. Az utópisztikus szkepszis azért destruktív, mert -  el
lentétben a másikkal -  az abszolúttal méri az embert, és az 
abszolút mindig destruktíven hat, ha éreztetve lesz a rela- 
tívvel.

„Gyakran hallottam már beszélni rólad” -  mondja Me
nőn az utópisztikus szkeptikusnak, Szókratésznek -„  hogy te 
magaddal is mindig zavarban vagy, másokat is mindig zavar
ba hozol... olyanokat mondasz, hogy telis-tele kell lennem 
kételkedéssel. És olyannak látlak, mint egy széles angolna
halat. Mert ezek is megmerevítenek mindenkit, aki közel jön 
hozzájuk és megérinti őket... Mert tényleg, testem, lelkem 
merev, és egyáltalán nem tudom, mit feleljek neked”. A 
konstruktív szkepszis inkább mozgékonnyá teszi a szemlé
lőt, az utópisztikus szkepszis azonban bénít; az utópikus 
szkepszis kételkedés és vizsgálódás, melynek megnyilvánu
lási formája: a kérdés. Szókratész mindig kérdez és mindig 
rég elintézett kérdéseket bolygat, és mindig az utópisztikus 
szellem pozíciójából intézi a kérdéseket és teszi kérdésessé a 
feleleteket. Szókratész iróniája nem egy külső modor, hanem 
benső magatartás; benne fejeződik ki a paradox viszony, 
mely a beszélő és őközte fennáll. A beszélő azt hiszi, hogy 
Szókratész vele társalog, pedig Szókratész mindig az idea 
árnyékát érzi a vele társalkodó arcán, s ha ez az árnyék néha 
világossá válik, láthatóvá, az irónia pátoszát akkor a direkt 
közlés csendje váltja fel. „Ha a te angolnád” -  tesz vallomást 
Szókratész -  „maga is megmerevül, mikor másokat megme
revít, jó, akkor hasonlítok hozzá. Mert nehogy azt hidd, hogy 
én magam rendben vagyok, mikor másokat zavarba hozok... 
másokat csak magammal együtt húzok oda”.
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Az utópisztikus szellem nem boldog és nem boldogít. 
Est nobis voluisse satis, elég nekünk, hogy akartunk -  egy
részt ez a valóságot kifejező mottója minden utópisztikus 
életnek, de másrészt ugyanez a mondat az utópisztikus szájá
ból sose fog az önelégültség hangján hallatszani, mert az 
utópisztikus szellem képviselője önmagára vonatkozóan 
szükségképp szkeptikus is, és sose tudja bizton tudni, hogy 
e l é g g é  akart-e; ez azonban az ő magánügye. De nem ma
gánügye, hogy egy termelő és eleven közösségben élve, éle
te m i n d e n  figyelme oda központosul, hogy valamit, e kö
zösség életén kívül fekvő, teljesen szubjektivet eléggé akar
jon. Athénben sose épülhettek volna templomok, szobrok, de 
a Piracus fala sem, ha lakosságának nagyobb része, mint 
Szókratész, tétlenül bölcselkedik az utcán és monomániáku- 
san csak kérdezget.

Az életösztön halál irtózás, de ugyanez az életösztön 
egyenes, feltartózhatatlan úton visz a halálba. Ez a Midd
lesex princípiumának végzetes viszonya az Utópiáéhoz. A 
homéroszi eposz énekese bizonyára nem is álmodott róla, 
hogy az ő eposza fog matériát szolgáltatni az istenek és em
berek idillikus viszonyát széttépő tragédiához; a homéroszi 
világ az utópisztikus princípiumról mint külön posztulatív 
valóságról nem tud, de amint ez a princípium ráveti magát a 
boldog világra, nyomban kérdésessé teszi azt, amit azelőtt 
kérdés nem érintett: a boldog istenek és boldogtalan embe
rek viszonyát. Az önmagával szembesített valóság, a helyes
ségében és értékében kétségessé tett valóság : ez az 
utópisztikus szkepszis destrukciója. A middlesexi princípi
umok örök axiómája a szellemi életre nézve a „ne mértéken 
felül”, mert a szellem csak eszköz a megvalósítható szolgá
latra, és ebben a titka az utópisztikus szellem komoly ellen
ségvoltának: benne a szellem abszolúttá, öncéllá válik.

A delphoi templom volt a hellén életnek a centruma; 
Apollón, kinek tiszteletére emelték, a nevelő, szelídítő, a le
telepedett közösségek istene; az ő templomának híres felira
ta az ismerd meg tenmagadat\ ez előtt pedig ez a mondás áll: 
„a pénzre a magad képét véssed”, és utána pedig „mindent 
mértékkel” . A pénzhamisítást tiltó és mértékletességre okta
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tó két józan, konstruktív törvény közé van ékelve az ismerd 
meg magadat, mely utóbbi eredetileg semmi mást se akart 
emlékezetbe vésni, minthogy az ember ismerje meg szellemi 
képességeit és szükségleteit, mert ezeknek alapján fog a kö
zösség számára leghasznosabban elhelyezkedni tudni. Ezek
re a bölcs és józan oktatásokra teszi rá kezét az utópisztikus 
szellem, és minden fenekestől megváltozik. A szellem teljes 
szenvedéllyel veti rá magát az önmegismerésre. Az utópisz
tikus szellem mindent, ami gondolat, azt mértéktelenül ko
molyan vesz, éS'így csinálja meg, hogy egy eredetileg midd
lesexi gondolatból egy a middlesexi kereteket szétvető, 
destruktív cselekedet lesz. A middlesexi gondolatban imma
nensen tényleg benne foglaltatott az, amit az utópiszti
kus szellem felhoz belőle. Elohimban Jehova, Jehovában 
Krisztus.

Az athéni állam tévedt, mikor védekezett. Ha valakinek 
minden kérdésessé válik és életének minden napjában óráról 
órára a város legforgalmasabb helyén fáradhatatlanul de
monstrálja, hogy amit polgártársai körülötte méltósággal csi
nálnak, az egyáltalán nem tiszteletreméltó, mintegy állandó 
tüntetés az élete a gazdálkodó, józan, szorgalmas emberek 
ellen, éppúgy a harminc zsarnok, mint a demokrácia, minden 
politika, minden aktualitás ellen -  ennek a demonstrációnak 
véget kell vetni. Ez áll Athénre és Szókratészre. De mennyi
ben lehetne ma egyáltalán reális erőtényező valami más is, 
mint az empirikusan adott anyagi és társadalmi erők?

Korunk Utópiája, mint a modern 
antikrisztus-koncepció

A legszélsőbb, legradikálisabb politikai törekvés is a 
middlesexi princípium keretein belül marad, a reálpolitiká
nak elaszticitásával a reálpolitikai követelményekkel szem
ben. Az Utópia semmit se tud egy ilyen elaszticitás lehető
ségéről, csak önmagával, a változatlannal számol. Mégis van 
egy pont, melyen összeütközhet az elasztikus middlesexi 
realitással, és ez: az utópisztikus szellemtől aláaknázott indi
viduális lélek. Az individuális léleknek a közösséghez való
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viszonya az a sajátságos tényező, mellyel nem számolhatott 
semmiféle konstruktív teória; se az, mely az emberiséget 
nemzeti, se az, mely osztályok szerint megoszló közösségek
nek tekinti. A mi korunkban a konstruktív közösségnek nincs 
elevenebb problémája, mint a szociális probléma. Szépen 
mondja J e a n  Pau l ,  hogy egy uralkodó nagy fájdalom úgy 
megvédi az embert apró más fájdalmaktól, mint a vízesés 
alatt haladót a vízesés az esőtől és lármától. A ma élő indi
viduális lélekre aligha lehetne valami jellemzőbbet találni, 
mint azt, hogy ez a szép és mélyértelmü kép egyáltalán nem 
alkalmazható rá. Sajátsága épp az, hogy nem egy ilyen nagy 
fájdalma van, egy, melynek teljességes odaadással élhetne, 
hiszen ez valóságos idill volna a valósághoz képest.

Valaki dolgozik, nagyon sokat dolgozik, és mégis sze
gény; a szegénység minden piszkát és megaláztatását szen
vedi. Hogyan reagál erre a helyzetre? A középkori vallásos 
katolikus erre a kérdésre egyszerűen felelt volna: mindent 
alázatos tűréssel viselni itt a földön, mert akik itt megaláz
ta la k , egy másik életben felmagasztaltatnak. A világkép -  a 
középkor világképe -  konstruktív volt, s ennek megfelelően
-  stabilis. „Az üdvözöltek a mennyei királyságból” -  tanítja 
Aquinói Szent T a m á s  -  „nézni fogják az elkárhozottak 
bűnhődését, hogy annál teljesebb legyen az ő boldogsá
guk” . A filantrópia sose volt az egyház kenyere; követelte az 
alamizsnálkodást, hogy az alamizsnálkodó helyes, Istennek 
tetsző cselekedetet műveljen. Csak Isten volt a gond és sze
retet tárgya.

A mai individuális lélek már nem felelheti oly egysze
rűen, hogy tűrni akarja a szegénységet. Az első különbség, 
hogy a mai ember nem igenelheti magányosságát, s nem elé
gedhet meg a törekvéssel, hogy ezen a magányosságon csak 
Isten felé törjön ajtót. Szubjektíve még soha se élt mélyebb 
magányban, inkább közösséghez tartozás érzése nélkül em
ber, mint a mai, és épp ennek a mai embernek cselekedetei
ben objektíve úgy kell élni -  etikai szubjektív parancs foly
tán - ,  mintha szubjektivitása nem is volna, hanem mintha 
csak egy csoport léleknek, közösségnek szubsztanciátlan ré
sze lenne. Ő tud valamit, amit a középkori ember nem tudott:
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neki nemcsak az abszolút, hanem a relatív felé is van köte
lessége, kötöttsége; a középkori embernek sejtelme se volt 
erről a szolidaritásról. A szóban forgó egyén tehát tudja, 
hogy ő egyén, tudja, hogy cselekedeteiért kizárólag ő felelős
-  de nemcsak cselekedeteiért, hanem azért is, amit nem cse
lekszik; nem dönthet tehát úgy, mintha egyedül állana a vi
lágban s csak Istennel szemben -  alá van ásva az utópiszti
kus tudattal az emberekkel-egyesülés szükségességéről -  
nem húzódhat vissza „az ő kamrácskájába”, mert nemcsak 
őróla van szó az Istenhez való viszonyában, hanem összes 
társairól a szegénységben, kiket elárul, ha kivonja magát a 
szegénység ellen folytatott harcból. Aquinói Tamás mindeb
ből szót se értene: a jóknak csak Istenen keresztül van az 
emberekhez viszonya, tehát Isten dicsőségének örvendez
nek, látván az elkárhozottak bűnhődését. De a mai szegény 
ember nemcsak a szegényekkel, társaival szemben kötele
zett, a gazdagok dolga se intézhető el az ő számára azzal, 
hogy: mindenki felelős cselekedeteiért. Ő is felelős, érzi, ha 
nem akadályozza meg vagy könnyűvé teszi nekik az elkö
vetett rosszat. így történik, hogy mikor legvilágosabb az 
egyén szubjektivitása, morális öntudata, ugyanez az öntudat 
kérdésessé teszi jogát, hogy mint közösségtől független, 
abszolút morális öntudat cselekedjék. Ő és az ő Istene közé 
odaállnak a többiek bűnei, mint az övéi.

Az utópia ma az individuális lélek paradoxonjában áll 
szemben a middlesexi princípium minden törekvéseivel. Az 
őskereszténység hozta azt a nagy destrukciót, melyet az 
azóta eltelt kétezer esztendő civilizatorikus-konstruktív tö
rekvései nem bírtak máig se lebími. Az individuális lelket, 
mint abszolút értéket, a kereszténység statuálta, s vele szem
ben minden közösséget csak látszat-értéknek, hamis pénz
nek deklarált -  államot, családot stb. - ,  mellyel nem lehet az 
abszolútat követelő örökkévalóságot kifizetni. Ezzel szem
ben minden konstruktív princípium alkotta közösség a saját 
szempontjaihoz méri, relatívvá teszi az individuum értékét. 
Már most az a bizonyos mai szegény ember az előbbi meg
gondolások alapján a relatívval való szolidaritás jegyében 
rászánná magát utópisztikus etikai pozíciójának elhagyására; 
vállalja a szegénység terhe ellen való harcot társai testének
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és a gazdagok lelke megmentésének érdekében. Ezzel az el
határozással benne áll, mint konstruktív tényező a konstruk
tív keretekben. De a következő lépést már nem bírja megten
ni, épp azoknál a motívumoknál fogva nem, melyek az előb
binek megtevésére indították. A következő lépés ugyanis 
emberek között történő erőszakos és véres küzdelem. Min
den közösség fölébe helyezi önmagát az egyéni élet értéké
nek: Kajafás mondása, hogy „inkább vesszen egy a közös
ségért, mint a közösség egyért”, minden közösség funda
mentuma. D a n t e  ezt a Kajafást a pokolban látja: két cölö
pön fekszik, hídnak kifeszítve és ólomruhás alakok hosszú 
szakadatlan sorban haladnak át rajta, hogy ama bűnös kije
lentéséért meglakolván megtanulja minden egyes embernek 
az ő súlyát. Dante azonban a konstruktív princípium képvi
selője, és ha Kajafás csak egy más közönséges halandót vé
geztetett volna ki, tegyük fel, mint firenzei bíró a firenzei 
ghibellin párt érdekében -  biztosan nem került volna ebbe a 
helyzetbe. De a mai individuális lélek m i n d e n  individuum 
abszolút súlyát érzi, és ezért válik külön minden közösség
től. Ennek a mai embernek megérdemelt szállását Dante se 
pokolban, se purgatóriumban, se mennyben nem láthatta 
még: ez a ma szülte ember többet tud és többet lát, mint 
amennyit az élet megbír.

A mai utópisztikus szellem a kereszténységen nevel
kedett és egy a mi korunkra végtelenül jellemző Anti-Krisz- 
tus koncepcióban kulminál. A paradicsombeli Sátánnak a 
zsidó-keresztény eszkatalógia azt a szerepet juttatta, hogy a 
megváltás végleges bekövetkezése előtt még egyszer megje
lenjék a világban. Béliál-Antikrisztust Pál apostol a bűn em
berének, a pusztulás vagy pokol fiának, törvény nélkül élő
nek mondja, aki amaz utolsó időkben Isten gyanánt fog a 
templomban ülni, hamis csodákat fog tenni. Ma egy ilyen 
Antikrisztus nem jelentene a lelkekre veszélyt. Senki se té
veszthetné össze valamivel, ami nála jobb. Ellenben, ha még 
Krisztusnál is szelídebbnek, jobbnak, szeretőbbnek, böl- 
csebbnek mutatkozna -  akkor igenis csábíthatna. Az evangé
liumi kereszténység azt tanítja, hogy a földön Isten jóságán 
kívül hatalom e világ fejedelme is, hogy van Sátán és van
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Kárhozat. A mai ember költője és prófétája: Dosztojevszkij 
kitudja a világból a gonoszt, mindenütt, ott is, ahol tombol az 
aljasság, megtalálja a jóságot, „az ördögnél esettebb” embert 
egy Krisztus fölé fokozott Krisztussal gyógyítja. Doszto- 
jevszkijnál azonban egy minden eddiginél magasabb szent
ség után felfokozott vágy a domináns, és végül is mindenki 
minden bűnére talál feloldozást, úgyhogy ő csak a mai em
bernek egyik irányát reprezentálja az ő Antikrisztus-koncep- 
ciójában. De a minden élési és küzdési lehetőséget kimart 
destruktív szkepszis Kierkegaard-nál talált kifejezést. Ő ve
tette fel a kérdést: szabad-e az embernek magát az igazságért 
agyonveretni? Azon már rég túl van az individuális lélek, 
hogy még ha a világ üdvösségét is ígérnék cserébe, nem sza
bad életet kioltani. De szabad-e másokat az igazságomért az 
én megöletésem bűnébe vinni? Krisztussal szemben veti fel 
a kérdést. Szabad volt-e neki, nem volt-e bűn tőle, hogy en
gedte a szörnyű bűnt: az Ő megöletését megtörténni? Kier
kegaard talál feleletet a kérdésre, de ez a felelet itt most nem 
fontos. Fontos, hogy ez a kérdés felmerülhetett. És hogy 
felmerülhetett, ez a lélek aránytalan előreszaladottságának 
jele -  mert minek nevezzük egy ilyen kérdésnek egy fegyve
res, gyilkos, börtönös, éhes világban való megszületését, ha 
nem a lélek veszett előreszaladásának? Ez a Krisztuson is 
túlszaladt lélek a mai kor Utópiájának destruktív hordozója, 
melynek eredménye: a minden bizonyosságában megrendü
lő Middlesex. A történelem ma is, mint mindig, egyének bő
rére megy, és egyéneken keresztül történik, ha az egyének 
túlnyomó nagy része tömegtestet alkot is. Az egyes ember, 
amint az utópisztikus szellem kerül felül benne -  mert az 
egyes emberben a middlesexi és utópisztikus princípium ha
lálosan közel áll egymáshoz, és nem valahol egyik ezen, má
sik más csillagon - ,  akkor minden közösségből következő, 
közösséget összetartó relatív etika összeomlik, és az egyes 
ember, mint individuális lélek az abszolút igézete alatt állván 
a közösség rossz lelkiismerete lesz.

Middlesexnek nem egy hold földjét, hanem minden 
nagyságát problematikussá tette a destruktív Utópia, és a 
felébredt utópisztikus következményeket soha többé nem le-
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hét a lélekről, melynek természetévé lettek, lefejteni, ha 
Middlesex még oly kevéssé is áll arányban ezeknek a köve
telményeknek nagyságával.

(1927)

DON QUIJOTE ÚTJAI

A történelem, a százmilliók együttes, társadalmi történe
te más, mint a százmillió egyes ember története. A százmil
lió ember-egyed csak annyiban válik történelmi tényezővé, 
amennyiben külön egyéniségüket kitevő képességeiken túl 
közösségek is vannak köztük, érdekközösségek, amik nép
nek vagy társadalmi osztálynak jellegével ruházzák fel a bio
lógiai és lélektani gyökereikben külön egyéneket. A történe
lemben csak az általános rögződik meg, valami, ami látható 
talaja és kerete, átlagos megnyilvánulása egy-egy kor éle
tének. Ezért a történelem az emberiség, de nem az emberek 
egész története. Még azok is, akik tudatosan aktív tényezői a 
történelemnek, csak egyéniségük egy részét manifesztálhat
ják a történelemben. Egyénileg a történelemmel szemben 
olyaténképp maradnak inkognitóban, mint ahogy egy gőzka
zánon nem hagy nyomot azoknak a munkásoknak testi-lelki 
öröme vagy bánata, jelleme, lelkiállapota, akik gyártották.

Stendhal hőse, aki nem tudja, hogy ami a szeme előtt 
folyik, az a Waterlooi csata: reprezentatív jelenség. A Water
looi csaták nagy eseményvolta csak később látszik meg; ak
kor nagynak látszanak, nemcsak azért, mert valóban nagyok, 
messze kihatók, hanem azért is, mert a millió és millió más 
esemény, mely velük egy időben játszódott le, az emberek 
életében a múlt néma névtelenségében tűnt el. Betegség, sze
relem, halál, egyéni vágyak, szerencse és kudarc az egyes 
kortársak életében többet jelenthet a kor legdöntőbb törté
nelmi fejleményeinél. Az egyes ember szempontjából tehát 
már maga az egy nemzethez tartozás fogalma is inkább gon
dolat, mint eleven lelki tapasztalat, csak kivételes, nagy kol
lektív megrázkódtatások pillanataiban foglal tapasztalható 
valóságként helyet az egyes ember életében. Az emberiség

120



fogalma azonban nemcsak születése pillanatában, mikor né
pek, sőt törzsek között is a térbeli távolság leküzdhetetlen, az 
emberiség fogalma, a politikai gyakorlat szempontjából néz
ve, még ma is gigantikus absztrakció, a legmerészebb posz- 
tulátum, melyet valaha az érzékelhető valósággal szembeál
lítottak.

Az emberiség fogalmának megszületésével az elmúlt, a 
jelen és a bekövetkező események megszűnnek elszigetelt és 
rapszodikus kalandokként szerepelni az öntudatban; a törté
nelmi folyamat összefüggő mozzanataiként jelennek meg, 
egyetlen, egymásról nem tudó s mégis közös erőfeszítés ak
tusaként. Ez a prófétai derűlátás életek és halálok, győzel
mek és vereségek addig vak egymásutánjában értelmet, fej
lődést és célt lát. Az emberiség fogalmával az embernek -  a 
történelem fogalmával, mely egyidős az emberiségével - ,  az 
időnek egy metafizikai perspektívája támadt. „Kicsiny dolog 
ez, hogy nekem szolgám légy a Jákob nemzetének megépíté
sére és az Izráel helyreállítására” -  ily hatalmas szavakat hall 
ez új perspektívából az új Isten szájából az emberiség újszü
lött gondolatától mámoros próféta: „a Pogány népeknek is 
világosságul adtalak tégedet, hogy légy az én Idvezítőm a 
földnek utolsó határáig”.* Az idő, melynek eladdig csak 
annyi volt a jelentősége, mint a térnek, dinamikussá vált, 
nemcsak a hatvan vagy hetven évet jelenti, melyet egy-egy 
ember élhet, hanem keretből, kerítésből kerítéseket döntő 
elemmé válik. A kiválasztott nép már nem elválasztott, ha
nem egy saját létét meghaladó célnak, minden földi népek 
egysége megteremtésének, új Édenért folyó küzdelemnek 
eszköze. Az isteni nép fogalmát az isteni emberiség fogalma 
helyettesíti. A totem hatalmának megszűnése nemcsak az 
emberiség gondolatát termi meg, hanem a törzs erényeitől 
vagy bűneitől független, csak saját tetteiért felelős egyén ön
tudatát is.** A totem, a törzs, a nép egyszerre kerül szembe 
az emberiség ideáljával és az individuummá vált ember 
valóságával.

* Ézsiás 49.6.
** „A fiú nem viseli az ő atyjának álnokságát, sem az atya nem viseli a fiúnak 

álnokságát; az igaznak őmagán lészen az ő igazsága és a hitetlenen magán lészen az ő 
hitetlensége.” (Ezékiel 18.20.)
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Az univerzálissá vált Istennek csak akarata merül el a 
történelmet végző időben, őmaga azonban az egyes ember 
számára megmaradt történelemfölötti vizavínak. Épp ezért a 
prófétai történelemértelmezés nem ismerhette a konfliktust 
az egyes ember és a történelem között. A konfliktus akkor 
válik akuttá, mikor egy történelem felett álló Isten helyett, 
minden felelősség kizárólag magára a teremtésben egyedül 
maradt emberre hárul. Az univerzális Isten helyét teljesen el
foglalja a dinamikus Idő, mely emberi munkán, emberek ter
mészet és egymás ellen vívott küzdelmein keresztül válik 
beteljesítő idővé. A konfliktus, mely akuttá válik, az időnek 
az emberiség történelmében és az időnek az egyes ember 
életében való szerepkülönbségéből következik. Az emberi
ség ideája korlátlan idő folyamán realizálódik; az egyes em
ber, mégha önmagát csak egy nagyobb egység töredékének 
tekinti is, akkor is az őszámára csak a véges egyéni pillana
ton belül terem minden lehetőség a maga manifesztálására. 
Az időnek ez a „szerepkülönbsége” az, amely az embert a 
történelmi folyamattal szemben derülátóvá, minden egyéni 
öntudatot pedig a tragikum lehetőségével tesz terhessé. Az 
idő korlátlansága biztosíték minden végleges csatavesztés 
ellen.

Csak az tragikus, ami jóvátehetetlen. Jóvátehetetlen csak 
egyéni sors -  egy vagy millió egyéni élet sorsa lehet. Az 
egyéni sorson kívül a legnagyobb szerencsétlenség is, mint 
minden a történelemben, fázis, átmenet, vég és ugyanakkor 
új kezdet is. Egy-egy korszak emberiségének a sírása, mint a 
könnyek a homéroszi halhatatlan istenek szemében; az Olim
posz az örök derűs Olimposz marad, s az emberiség céljai a 
korlátlan idő perspektívájában a végső győzelemmel eljegy
zett célok maradnak.

A históriai élet síkja mellett ekképp az egyén életének 
egy másik síkja is van, egy másik központtal: ez őmaga, aki 
a történeti egységben és a maga külön, felolvaszthatatlan és 
redukálhatatlan egyéni egységébe van bezárva.

Amint ez a kettősség tudatossá válik, a kétszeresen be
zárt, a kétszeresen megszabott határok törvényei alá vetett, 
általuk determinált emberben feltámad egy szabadság, egy
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imaginárius megváltás szükséglete, vágya; az öntudat az 
egyént disszidenssé, és mert disszidens, nosztalgikussá teszi. 
Az ősi, egységes, differenciálatlan kollektívum szelleme már 
nem hazája. Egy még csak ideaként, csak benne eleven em
beriség szellemében keres hazát.

Ennek a disszidens individuumnak megvan a maga kü
lön, az emberiség történelmével párhuzamosan tartó fejlődé
se és történelme: ez annak a vágynak fejlődése és történelme, 
mely a másik, a politikai, a társadalmi történetben nem talált 
realizálódási lehetőséget. Ez a vágy vallásba, művészeti, ze
nei, filozófiai, irodalmi formákba öltözött. A nagy disszi
dens, utópisztikus honvágy, a történelemtől előrekorbácsolt, 
a történelmen túl, a történelem előtt futó honvágy a maga 
számára manifesztálódási lehetőségül megteremtette a szel
lemi kultúrát, szociológiai nyelven: az ideológiák világát.

Minden szellemi faktum létrejöttében döntő tényező a 
történelmi-társadalmi konstelláció, de nincs szellemi aktus, 
mely nem individuális.

Kollektív kultúra csak azokban a primitív társadalmi 
szervezetekben lehetséges, melyek még nem törtek szem
benálló egységekbe; de ezekben a primitív közületekben 
sem a kollektívum gondolkodik, ezekben is mindenki egye
dül álmodik és alkot; különbség csak az, hogy itt az egyes 
ember nem lévén disszidens, az egyes ember kívánságai és 
célkitűzései egybeesnek a közösség életét mozgató képze
tekkel. Ami a primitív kollektíváimban népi, közös kultúra 
volt, az, amint a közösség széttörik és az egyén felüti fejét, 
az egyén számára már csak anyaggá válik, burok, melynek 
magját őneki, az egyénnek kell megtalálni. Az aktívvá vált 
egyéni öntudat a mítoszt eposszá, az eposzt tragédiává, a 
vallási rítusokat az ő szubjektivitása szimbólumává formálja 
át. A társadalom egységével a természet, az élet egyértelmű
sége is megszűnik; a megértés problémává válik, és a szelle
mi aktus nem egy kozmosz tükrözése, hanem értelmezése. A 
görög tragikusok Homéroszt értelmezik tragikus tárggyá, 
Platón a mitológiát egy rejtett igazságrendszer allegóriája
ként éli át, mint ahogy Szent Ágoston, Aquinói Szent Tamás 
éppúgy, mint a számtalan középkori szekta, mint ahogy már
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maga a János Evangéliuma: értelmezés. Értelmezik a vilá
got, hogy el tudjanak jutni Istenhez. A középkori katedrá- 
lisok nem egy univerzális állapotnak, nem egy „kollektív 
kultúrának” (amit a német romantikusok álmodtak bele a kö
zépkorba) a monumentumai, hanem egy hierarchikus rend
szer programjának; a székesegyházak környékén éppúgy, 
mint a lovagvárak alján, közben folyt tovább a nyers, a sötét 
és a katedrálisok Krisztusának szelídségére semmiben se ha
sonlítható élet.

Az osztályokra tört társadalomban a kultúra már nem 
realizálódik az életben, hanem irreálissá válik, csak életprog
ramot jelent. Amit az egyén, a leghatalmasabb is, teremteni 
tud, az csak egy posztulált, megvalósítandó kultúrának a 
töredéke. Nem marad egészen vágy: amit a történelmi való
ság asszimilálni, a maga szolgálatába állítani tud, az köz
vetve történelmi hatóerővé válik; ami benne nem egyház, ha
nem evangélium, az kívül marad, ige marad, mely nem ölt 
testet. Nem ölt testet a történelmi valóságban, „az életben”, 
de a másik síkon, a szellem síkján újabb igéket inspirál, foly
tatást és újabb kezdéseket. A kultúra vágy egy kultúra után, 
mely ne egyéni aktusok sorozata, ne a „reális világtól” elszi
getelt műremekek egymásmellettisége, ne partikuláris osz
tálykultúra legyen, hanem a disszidens egyén nagy vizavíjá- 
nak, az egész emberiségnek életét, élete minden megnyilat
kozását átható, azt formáló energia, földi realitás.

Aki kiválik a kész feleletek kétségtelen világából, annak 
minden kérdésessé válik. Shakespeare embere már semmitől 
és senkitől se kap segítséget: egyedül kérdez, és neki magá
nak kell életéhez célt és tartalmat találnia. Kérdez, és a kér
dések megölik a kérdezőt. Mint valami veszedelmes kaland
ba, úgy halnak bele az ő hősei az életbe. Rómeó és Júlia: 
meg kell halniuk, mert földi valósággá akartak tenni valamit, 
ami minden társadalmi parancstól függetlenül csak bennük 
élő kozmikus erő, csak szépség, csak áhítat, csak szerelem 
volt. Ők nem kérdeztek, csak hittek, s éppúgy rajtavesznek, 
mint Othello, akit a kérdés öl meg, hogy bízhat-e Desdemo- 
nában. A nagy kérdező, Hamlet pedig hiába hallja a feleletet 
a kísértet szájából, nem tudja, hogy égi vagy ördögi szellem
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szól-e hozzá. A világ: ellenséges és veszedelmes ismeretlen
-  Lear számára éppúgy az, mint III. Richárd szemében -  s 
nincs más fix pont a mindenségben, mint az én, aki maga áll 
a katedrálisok helyére, s hogy megőrizze helyét, mindig harc
ban áll természettel, emberekkel s démonokkal, mert most a 
démonok népesítik be a világot, melyben csak a magát 
emésztő szenvedély világít. A diadal kezdettől fogva nyil
vánvalóan nem lehet az egyéné: a végén mindig Fortinbras 
indulója harsan. A végén az élet értelmes egész helyett csak 
egy véres kalandként jelenik meg. S Othello „félté
kenysége” valójában félelem, az ember félelme, akinek csak 
önmagában van bizonyossága, s kívüle minden kérdéses. A 
kétség, ami gyötri, hogy hátha csak kaland, mégse több, mint 
kaland ő Desdemona számára -  nem bízhat, mert az élethez 
nem lehet bizalma. S a szavak és a kézzelfogható bizonyí
tékok semmit se bizonyítanak, mert minden értelmezhető 
lett, és mert kétségtelen bizonyító ereje semminek sincs an
nak számára, akinek -  mint végső fokon Shakespeare min
den hősének -  alapproblémája a bizalom.

Az égi boldogság reménye már nem világít, ezért válik 
központi jelentőségűvé az emberek egymáshoz s nem az em
bernek az Istenhez való viszonya. A földnek ki kellett moz
dulni nyugalmi állapotából, el kellett veszíteni rangját a vi
lágegyetemben, minden transzcendens biztonságnak meg 
kellett ingania, hogy a kreatúra, mint probléma és feladatkör, 
az öntudat számára valósággá váljék. A nagy történelmi 
megrázkódtatás, mely szellemiekben ezt a roppant változást 
előidézte, a feudális termelési rend stabil világának, az addi
gi stabil társadalmi hierarchiának az új termelési erők által 
felidézett bomlása volt. S megint az történik, hogy az egyéni 
öntudat nemcsak tükrözi, nemcsak regisztrálja a bomlás fo
lyamatát és a bomlasztó új erőket, hanem belőlük kiindulva, 
rájuk reagálva messze túljut a társadalom szellemén, mely 
szülte. A társadalomban, mely lopás miatt kezét, karját vágja 
le a tolvajnak Shakespeare Erzsébet királynéja országában, 
ahol az embereket, akiket földönfutóvá tett az éhség, nyil
vánosan kikorbácsolják és tüzes vassal égetik, az arany és a 
vér brutalitásában tobzódó Spanyolországban, a kalmár 
Hollandiában, a háborúktól és felkelésektől tűzben álló Eu
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rópában az öntudat felfedezi, s képben, filozófiában, iroda
lomban megalkotja, megmutatja az önmagáért érdekes em
bert, az önmagáért szeretni és bodogítani érdemes emberi
séget. Szellemiekben a modem utópia megszületésének a 
kora ez: a Morus Tamásé és Baconé, az emberi igazság, az 
emberi természet, az emberi arc, az emberi szépség és az em
beri értelem rangja felfedézésének kora, a humanizmusnak 
kora ez.

Cervantes ezt az új egyént nemcsak mint Shakespeare a 
maga metafizikai tragikumában, hanem társadalmi, történeti 
tragédiájában is átéli és megformálja Don Quijotéban, a ma
ga korát kifejező és egyben századokat anticipáló új mítosz
ban, mely a nagy átmenetet jelzi az egyén két morális típu
sa: a deduktív platonikus filozófus és az induktív módsze
rekkel dolgozó kutató, az Istent kereső szerzetes és az iste
nit az emberi viszonylatokban, a társadalmi életfeltételekben 
megvalósítani akaró mai aktivista között.

Keveset számít, hogy mennyit tudott Cervantes a közép
kor elkésett nagy szelleméről, kinek tragikus alakja témául 
szolgálhatna egy német Don Quijote-regényhez; nem fontos, 
hogy mit tudott Cervantes Luther tanításáról. Egy évvel Lu
ther halála után születik a Don Quijote költője, s a világ, me
lyet maga körül lát, az az a világ, melyben még Luther hívő 
lelke se talált reményre okot. Az ész, mely épp ebben az átte
kinthetetlen, idegen és ellenséges külső világban akar kiiga
zodni, Luther számára „az ördög ringyója”, s a lélek magába 
húzódik, ez az egyetlen menekvés. Nemcsak világ és lélek, 
maga az ember is meghasonlik. „Ein ander Ding ist Amt und 
Person oder Werk und Táter.” Az új, véresen forrongó világ
gal szemben a lélek középkori reakcióval változhatatlan 
sorsként fogadja el a cellát; Cervantes azonban, ellentétben 
Lutherrel, a hazug, haszonleső, brutális világot keresi fel, ki
küldi a lelket a világba, mert az új humánus öntudat meg 
akar küzdeni a világgal, manifesztálódni akar az anyagban, 
szerelmesként vágyódik utána. A kereszténység nem a har
cost, hanem az áldozatot deifikálta. Don Quijote írója azon
ban már nem deifikálja az áldozatot, siratva neveti ki -  Don 
Quijote Cervantes búcsúja Krisztustól.

Az öntudat, mely történelmet akar csinálni, ez a szük
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séglet, ez a vágy, ez a realizálhatatlan morális inspiráció ölt 
testet minden intellektüelek balga ősében, prefigurációjában 
és karikatúrájában, Don Quijote-ban, a prófétában, akinek se 
istene, aki küldte volna, se népe, akivel egynek érezné ma
gát. Szükséglete az expanzitás, a világgá-válás, de az ő öntu
data, amely történelmet akar csinálni, hamis prófétának az 
öntudata. A közösségtől különvált emberé, aki szenved alat
ta, hogy nincs társadalmi küldetése -  és kigondol magának 
egyet, azt, amit a legnemesebbnek tart, és -  s ez nagyon fon
tos: a legszebbnek. Megtorolni a sérelmeket, jogukhoz segí
teni a panaszosokat, orvosolni az igazságtalanságokat, kiir
tani a visszaéléseket: ideálnak ez pár excellence etikai. De 
Don Quijote nem spontán, nem a sérelmeket elszenvedőkhöz 
való közvetlen viszonyából, hanem -  lévén kívülálló néző -  
az esztétika médiumán keresztül kerül érintkezésbe az etikai, 
a szociális eszménnyel. Ezért egész lovagi pályája alatt, a 
spontaneitás kívül esik Don Quijote lehetőségein: mindig 
egy ideális lovagot imitál, szenvedve és életét százszor koc
káztatva, de imitál. Don Quijote azonban akkor is, mikor 
egyedül van, publikum előtt beszél, mozog, sóhajt, vezekel: 
a publikum őmaga, a legmagányosabb ember, aki igazán 
magányos se tud lenni, mert mindig nézője is önmagának. 
Don Quijote-ban nem az a lényeges, hogy egy anachronisz- 
tikus idea megszállottja -  Don Quijote magában a lovagkor
ban is, természetesen, korszerűtlen lett volna. Don Quijote és 
az igazi lovag között nem az a különbség, hogy az igazi lo
vag szerelme igazi hercegnő, míg a Don Quijote-é csak egy 
hercegnővé képzelgett parasztlány, hanem hogy Don Quijote 
még a parasztlányba se igazán szerelmes, s nem is az a kü
lönbség, hogy Rosinante csak egy vén gebe. Oroszlánszívű 
Richárd ülhetne még csotosabb vén gebén, s mégis Orosz
lánszívű Richárd volna. Az igazi lovagnak éppúgy nincs esz
tétikai viszonya a saját alakjához, mint ahogy a szent nem 
érzi saját feje körül a glóriát. Don Quijote, aki a világgal való 
egységet keresi, önmaga se egységes: a komédiás és a mártír 
szerepe között támolyog, s a tragikus hasadás, mely hasadást 
jelent az egyéni öntudat történeti kialakulásában, akkor kö
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vetkezik be, mikor Don Quijote észre tér, s mert észretér, 
már nem tud tovább élni. Sancho Panza, aki sose vesztette el 
pozitív viszonyát a világhoz, a lovagi vállalkozás összeom
lása után még reménykedhet egy pásztor-életben, de Don 
Quijote-nak, akivel kezdettől fogva démon űzött csúfot, a dé
mon nélkül mi más marad hátra az ő utópiától megbaboná
zott, expanzív leikével, mint meghalni? A jó Alonso Quija- 
noként hal meg, rendesen, minden szakramentumokkal -  ez 
Cervantesnél a Fortinbras indulója, a norma győzelme az 
extravagáns fölött. „Avec Cervantes on est perpétuellement 
dans l’équivoque” -  figyelmeztet Jean Cassou az ő Cervan- 
tesről szóló tanulmányában. S valóban, ez a halál is ironikus, 
Cervantes ironikus felelete a követelésre, hogy el kell fogad
ni az életet úgy, amint adva van. A norma győz, de nem válik 
dicsőségére. A győzelem nem morális érv, csak faktum, de 
hogy Don Quijote számára a valósághoz való megtérés egy
értelmű a remény feladásával, s hogy megtérni a valósághoz 
összeomlást jelent a lélek, s halált Don Quijote számára: ez 
érv a valóság és a kollektívum ellen, ha sírásba fuló érv is.

Shakespeare hőseinek, mindegyiknek, még a kétségbe
esésükben is, megvan a maguk töretlen nagy szenvedélyük. 
Mindenki a korlátokat nem ismerő szenvedélye jegyében há
borúskodik, él és pusztul. Mindenki magának világ és világ
központ annyira, hogy még Hamlet is naivul, pátosszal össz
pontosítja magát az ő személyes élete kérdésére, mert szá
mára ez a föld egyetlen érdekes kérdése. Shakespeare hőse
inek magatartása, bármily kevéssé is kontemplatív vérmér
sékletek, a lírikus magatartása: mindig és mindenütt, még a 
szerelemben is, mindenik a saját szíve dobogását hallja. S 
nagy problémájuk, a bizalom, a végső fokon csak monológra 
képes, elszigetelt, kifelé vak, csak befelé látó lírikus lélek 
sorskérdése. Falstaff ebben az értelemben nem kevésbé líri
kus, mint a Vihar átszellemült varázslója. A szenvedélyük a 
kozmoszt kitölti, s a csillagok se egy másik világról, hanem 
az ő egyetlen világukról szólnak hozzájuk: nemcsak III. Ri- 
chárd, de Rómeó és Júlia se érzelmesek. S minden kérdés 
felmerülhet Hamlet előtt, de az semmiképp se, hogy hátha a
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lét vagy nemlét kérdésének s valamennyi hamleti kérdésnek 
megoldása helyett nem kellene-e neki a hamleti kozmoszon 
kívül eső, a többi emberiség számára közelebb fekvő kérdé
sekkel foglalkoznia.

Cervantes Don Quijote-ja azonban már jelzi az individu
ális öntudatnak ezt a magával való szembefordulását. Cer
vantes Don Quijote-ból nézi a világot, innen a pátosza; de a 
világból is nézi Don Quijotet, s a pátosz ezért nem naiv, nem 
lírikus, hanem iróniába csap át. Az istenek démonokká vál
nak. A plátói idealizmus magatartása rontó kísértésként, az 
elvont idea luciferikus hatalomként jelenik meg azelőtt az 
öntudat előtt, mely levetve a szellem hybrisét, alázattal is
meri fel a disszidens egyénen kívül a „közönséges” empiri
kus világ, az adott történelmi-társadalmi szervezet effektív 
valóságát is. Az egyén önmagát distanciából szemléli, s már 
nem norma, s nem ő minden dolgok mértéke, minden elvont 
norma s ő maga is mértéket talált, mértékként állítja magá
val szembe a társadalmat. A cervantesi eposszal indul el az 
egyéni öntudat az úton, mely egész máig, a tőkés termelési 
rend egész ideje alatt útja, ennek az indulásnak elkerülhetet
len folytatása marad: a társadalomhoz való viszonya, a hely, 
melyet a társadalom a többi ember életében tölt be, saját léte 
problematikussá, etikai problémává válik a számára. Ellen
tétben a középkor szellemével -  melyet Meisíer Eckehart 
klasszikusan fejez ki, mondván, „Könnte mán mit einer láft- 
lichen Sünde so viele Seelen aus dér Hölle erlösen, daB es 
nicht zu zahlen wáre, mán sollte sie nicht erlösen. Solche 
Liebe muí3 mán Gott habén” -  ellentétben ezzel az öntudat
tal, melynek egyetlen etikai összetevője az egyénnek Isten
hez való viszonya, a metafizikai felelősség, az új egyéni ön
tudatban egy eddig teljességgel ismeretlen motívum gyö
keresedik meg: a szociális felelősség motívuma, a felelősség 
azokért, akik a „pokolban” vannak.

Ennek az öntudat-típusnak kialakulását az egyre halmo
zódó kulturális örökség már előkészítette, de megérni csakis 
annak a tőkésrendi termelési formának megjelenésével ér
hetett meg, melyet a Kapital olyan újszülöttnek mond, kinek 
feje búbjától a sarkáig, minden pórusából vér és szenny
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csurog. A paradoxon azonban az, hogy ennek a szörnyeteg- 
újszülöttnek a megszületésénél és bölcsője körül a szellem 
síkján a legszebb emberi remények kórusa zeng ünneplő üd
vözletét. Nemcsak a tapasztalati tudományoknak, hanem a 
gépnek, az ifjú tőkésrendnek is szól a Descartes himnikus bi
zalma, hogy „il est possible de parvenir á des connaissances 
qui soient fórt utiles á la vie, est qu’au lieu de cette philoso- 
phie spéculative qu’on enseigne dans les écoles, on en peut 
trouver une pratique pár laquelle, connaissant la force et les 
actions du feu, de l’eau, de l’air, des astres, des cieux et de 
tous les autres corps qui nous environnent, aussi distincte- 
ment que noue connaissons les divers métiers de nos arti- 
sans, nous les pourrions employer en merne facon á tous les 
usages auxquels ils sont propres, et ainsi nous rendre comme 
maitres et possesseurs de la natúré... On jouirait sans aucune 
peine des fruits de la terre et de toutes les commodités qui 
s ’y trouvent...” . A földi boldogság, a szabadság, az ember 
veleszületett és elidegeníthetetlen jogainak biztosítása: ez 
lesz -  ezt hirdette a szellem -  a diadalmas gép egyetlen funk
ciója. Hogy a gép csak életrehívta, de a minden pórusában 
vértől és szennytől csorgó tőkésrend nem váltotta be ezeket 
a reményeket -  a szellem, hogy egyszer „ancilla fidei”-ből 
ancilla hominis-ként eszmélt magára, a szellem most már 
nem talált visszautat a Platón barlangjába. Az öntudat szá
mára magától értetődő, soha többé el nem felejthető törvény 
maradt, a „lói qui nous obiige á procurer autant qu’il est en 
nous le bien général de tous les hommes”, melyről Descartes 
szólt, s melynek morális szépsége a jó Alonzo Quijanót úgy 
megigézte, hogy a lovag Don Quijote-té lett.

Ellentétben az emberiséggel, mely csak olyan feladato
kat tűz maga elé, melyek megoldásának anyagi előfeltételei 
már készen vagy készülőben vannak, az egyéni öntudat csu
pa olyan feladatot állít a történelmi valósággal szembe, me
lyeknek megoldásához az anyagi előfeltételek semmiképp 
sincsenek adva. A nagy francia forradalom és a IX. szimfó
nia elválaszthatatlanok; de hogy a IX. szimfónia egy embe
riség elé ujjong, mely messze fölülmúlja a feudalizmus bi
lincseit széttörő kornak megvalósulási lehetőségeit, ez nem
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kevésbé kétségbevonhatatlan igazság. A polgár, ki Beetho
ven IX. szimfóniájában a maga lázadásának hangját hallotta, 
nem tévedett, csak a maga módján realizálta a vágyat, mely 
a IX. szimfóniából harsan az öröm, a nagy, senkit se kihagyó 
világöröm felé. Mint az egyház Krisztust, mint a francia for
radalom a maga ideológiai heroldjait, a polgár, a történelem 
„becsapta” a IX. szimfóniát. Nem lehet másként. A történe
lem nem a vágyaknak azt a fata morganáját realizálja, melyet 
a társadalmi erők feszültsége hívott életre, hanem azt, amit a 
termelési erők fejlettsége tesz történelmi szükségszerűséggé. 
A becsapott IX. szimfónia azonban maga is csalt, becsapta a 
polgárt. Egy öröm-vízióval mételyezte meg az emberek lel
két, mely nem fér kora társadalma kereteibe.

A történelmet nem az evangéliumok és nem Beethoven 
csinálják; vallási, művészi vagy filozófiai tendenciák nem 
produkálnak történelmet, hanem produkálja a társadalmi 
erők meghatározott konstellációja. De mikor már megszület
tek, nem merülnek vissza az anyagba, mely életre hívta őket; 
tudatosítják, elmélyítik az egyes emberben azt, ami antago- 
nizmus belső és külső, ember és társadalom, igazság és tár
sadalmi igazság között fennáll. Ez az antagonizmus az egyén 
megszületése óta a történelem folyamán nőttön-nő, mert az 
egyes ember lelki és szellemi szenzibilitása más tempóban, 
hasonlíthatatlanul gyorsabb tempóban fejlődik, mint a gaz
dasági szükségszerűségek nyomása alatt alakuló történelmi
társadalmi életfeltételek. Hangban, kőben, színben s benn az 
emberben gondolatban és érzésben, szükségletben készen 
fölépül, jelen van egy új emberi világ, mikor még ugyanez 
az ember egész élete színteréül csak egy harcaiban és szen
vedéseiben, egész mechanikájában emberietlen történelmi 
világot talál maga körül.

A szellem és a társadalom effektív közszelleme közt se
hol nem volt olyan szakadékos a különbség, mint a mai ter
melési rend korában lett, mert az a trónraültetése az árunak, 
mely e termelési rend szerkezetéből logikusan következik, 
magát az eleven embert is társadalmilag irreálissá, minden 
szellemi értéket, amennyiben nem válik áru-értékké, illuzó
rikussá tesz. Az antik, rabszolgamunkára épített társadalom
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a termelési erők akkori fejlettségének alacsony fokán rab
szolgaság nélkül nem hozhatta volna létre azt az embertí
pust, melyet Hegel a hellén kultúrát jellemezve „szép indi- 
vidiuumnak” nevez. De a mai korban? Még azok is, kik a 
modem rabszolgaság haszonélvezői, objektíve szintén rab
szolgái ennek a termelési mechanizmusnak, ha kiválóan do
tált rabszolgái is. S ha ennek a társadalomnak nagy lemezte- 
lenítője a Kapital előszavában azt írja: „A tőkés és földbir
tokos alakját semmiképp se festem rózsás színben. De sze
mélyekről itt csak annyiban van szó, amennyiben gazdasági 
kategóriák megszemélyesítői, bizonyos osztályviszonyok és 
érdekek hordozói... Nem tehetem az egyes embert olyan vi
szonyokért felelőssé, melyeknek ő szociálisan a teremtmé
nye marad, ha szubjektíve bármennyire is felülemelkedik” -  
ezzel nem kevesebbet állapít meg, mint azt, hogy a tőkéster
melési összlét-forma emigrációba kényszeríti az emberi lel
ket, osztálykülönbség nélkül minden emberi lelket. Don 
Quijote alakja magának az embernek, a tőkésrend adta létfel
tételek közt vergődő emberi léleknek szimbólumává nő, 
mert ennek az összefüggésnek a keretei között anakronisz
tikus, meddő és tragikusan izolált, a társadalmi realitásból 
sorsszerűén kiközösített minden, ami csak emberi. Amily 
mértékben az egyén számára élmény-objektummá vált a vi
lág, oly mértékben vált az egyén irreálissá a világ, ti. a tőkés
rendi összefüggésekben megjelenő világ számára.

Ahhoz, hogy az individuális öntudat ennek az adott tör
ténelmi valóságnak hatalmát negligálhassa, ez túlságosan 
érezhetően jelenlévő. Elindulni, mint Don Quijote, s felven
ni ellene a küzdelmet, ehhez az kellene, hogy valahol meg
fogható legyen: a hétfejű sárkánnyal szembe lehet szállni, 
mert személy; ez a tőkés termelési összefüggés azonban sze
mélytelen. Akceptálni s ezzel belenyugodni a legfundamen- 
tálisabb emberi értéknek -  az élő ember értékének -  deval
vációjába? De minek a javára akceptálni az individuum ér
tékének devalvációját? Egy kollektívum, bármely kollektí
vum is, csak akkor képviselhet értéket, ha az individuumok, 
melyek alkotják, önmagukban értéket képviselnek. Ha az in
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dividuum akceptálja, hogy ő csak a termelésben elfoglalt he
lye értékének megfelelően érték, s azonkívül nulla, akkor 
nemcsak az individuum, hanem minden más is nulla, csak 
káprázat, s csak a nirvána az igazság. A konzekvencia: Don 
Quijote hátat fordít az országutaknak, s művészként, filozó
fusként vagy vallásalapítóként megpróbál egy a társadalom
tól független egyéni életformát teremteni magának. De nem
csak az ember van a világban, hanem a világ is az emberben, 
s a heroikusán vállalt izoláltság se izolál a világtól. A passzi
vitásba kényszerítő mechanizmussal ez az izolált ember nem 
tudott mást szembeszegezni, mint a saját szenvedését -  és a 
saját izoláltsága miatt való rossz lelkiismeretét, azt a rossz 
lelkiismeretet, mely egy életen keresztül kínozza Kierke- 
gaard-t a kérdéssel: szabad-e, morálisan igazolható-e, hogy 
az ember minden áron igaz, kivételesen igaz akarjon lenni? 
Ahogy a kereszténység kitörölhetetlen emléke s konstitutív 
eleme marad a legmodernebb öntudatnak is, kitörölhetetlen 
emlék s konstitutív elem marad az is, amit a felvilágosodás, 
a racionális humanizmus szelleme iktatott az emberi öntu
datba. S ha Kierkegaard felveti a kérdést, hogy szabad-e egy 
embernek magát az igazságért agyonveretni, s ezzel máso
kat, épp a gyilkosait, az ölés bűnébe vinni -  kettőt bizonyít. 
Bizonyítja azt, hogy milyen őrületes lett a szakadék a társa
dalom örvényei és az individuum morális érzékenysége kö
zött, s bizonyítja azt, hogy e szakadék ellenére is a szellem, 
mely Kierkegaard problémáját áthatja, nem, mint ő hitte, a 
kereszténység szelleme, hanem épp ellenkezőleg, annak az 
emberi szolidaritásnak a szelleme, mely az istentelen felvilá
gosodás korából datálódik, és társadalmilag aktuálissá a mai 
termeléssel vált. Dante a paradicsomban az üdvözültek he
lyeslő hallelujájától kísérve naivul vallja, hogy csak az em
beriség Istennek kegyében álló tagjait szereti. (Dante: Para- 
diso XXVI. 64-70.) Kierkegaard azonban akkor is, mikor 
olyan egyedül áll szemben az örökkévalósággal, mint Dante, 
aki mindig megmaradt szenvedéllyel heves firenzei polgár
nak, legelhagyatottabb óráiban se vallhatta ezt. Kierkegaard 
előtt mindig minden, de kivétel nélkül minden ember iránt
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való kötelességének tudatában jelennek meg a látszólag leg- 
elvontabb teológiai kérdések is. Az a termelési rend, mely az 
individuumnak kierkegaard-i groteszk izoláltságát termi 
meg, mint a profit-individualizmus -  mely e termelési rend 
effektív lelke -  antipódusát, ugyanez a termelési rend társa
dalmi nívón életre hívja az emberi szolidaritást is. A szabad 
verseny „homo homini lupus” anarchiájával szemben a gépi 
termelés által létrejövő kooperatív munkamódszer a közös 
sorsú, közös érdekű, béreikből élő emberek között felkelti az 
együvétartozás, az együttműködés erejének tudatát, s az 
egyes műhelyekben, majd város- és országhatárokon is túl- 
terjedően kifejleszti bennük a szolidaritás érzését. Ennek a 
mélyrétegnek a szempontjából, mely a história szempontja, 
a kierkegaard-i szolidaritás illuzórikus és terméketlen, mert 
az adott szerkezeten belül nem válhat reális történeti erővé; 
Kierkegaard számára viszont az osztály szolidaritás, mely 
exkluzív, s mely nem Erős, hanem a história, a gazdasági 
Ananké műve, ellenséges erő, a mechanizált világ, a lélekte
len társadalom egyik jelenségeként jön csak számításba.

Az individuális öntudat a Nihil felé hátrált: feladta a 
küzdelmet a matériával, a modem Don Quijote számára a 
világból csak az maradt meg értéknek, ami a világon kívüli 
szépség irreális világába menthető. Az örökbe kapott nagy 
évezredes utópia ahelyett, hogy tüzelt volna, koldussá tette, 
kifosztotta reményeiből a reménytelen privát-fájdalmai közt 
vergődő, etikusból esztétává lett XIX. századbeli individu
umot.

Figyelmes fül még a Kapital szerzőjénél is mindenütt rá
ismer nemcsak a próféták protestáló szent haragjára, hanem 
az esztétikai igényeiben is sértett öntudat hangjára. A felhá
borodás nem egy helyt fellobbanó fekiáltójele az olvasó esz
tétikai igazságérzetére apellál. Ez az esztétikai igazságérzet, 
az embernek érzéki visszahatása a társadalmi bűnnel szem
ben, az ember szociálisan érzékennyé vált idegrendszere az 
utópisztikus egyéni öntudat évezredes munkájának a ter
méke. A görög vagy római rabszolga szenvedett, időnként 
kísérletet tett a maga felszabadítására, de semmi jel sincs 
arra, hogy keserves sorsában mást is látott, mint személyes
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szerencsétlenséget. Ha a harcban ő győzött volna, holnap ő 
lett volna mai gazdája rabszolgatartója. Nem a társadalom 
szelleme és az emberi öntudat közt, hanem csak a szeren
csések és szerencsétlenül jártak közt volt ellentét. Aki rosz- 
szul érezte magát az összességben, a maga rossz dolga miatt, 
és nem azért szenvedett, mert rabszolgának lenni éppúgy 
elviselhetetlen volt a számára, mint rabszolgatartónak lenni. 
Idegeiben, érzékei visszahatásában esztétikailag is otthonta
lanná vált azonban az ember a legújabb kori élet létfeltételei 
között.

Nem kétséges, hogy Baudelaire-től Flaubert-ig, a lart 
pour l’art-tól a nagy, az erős életre szomjazó Nietzschéig 
vagy a fiatal Gide-ig, az intencióban apolitikus, sőt sokszor 
antipolitikus esztétikai eredetű tiltakozás a környező léttel 
szemben -  az ember új, eladdig ismeretlen, eladdig nem léte
ző szenvedésének a kitörése. Egy szenvedésé, mely kívül 
esik a szociális konfliktusok okain, de az emberi és a törté
nelmi fejlődés közt létrejött szakadékot revelálja. Az ember 
esztétikai és morális, az ember szociális érzékenysége már 
nem az, mint a görög-perzsa háborúk vagy Dzsingisz kán 
korában volt; a történelmi faktorok, a nemzetek és rétegek 
tusája, a történelem, melyben az ember él, a módszereiben 
egészen régi, erőszakos, pusztító és gyilkos história útjai a 
nem-emberi törvényeinek uralma alatt maradtak. De valami 
döntő változás a história síkján is bekövetkezett: a történel
mi folyamatban ma, mióta a történelem tart, ma először je
lent meg egy olyan társadalmi tényező, melynek szerepe 
nem, mint eddig minden történelmi faktornak, a történelem 
folytatása, hanem a történelem fölszámolása. A felszámolás
nak ez a folyamata az utolsó fejezete annak a történelemnek, 
melyet folyton növekvő szakadék választott és választ el a 
kultúr-értékekben megnyilvánuló egyéni öntudattól. A vál
tozás ebben az utolsó szakaszban nem a történelem tör
vényeinek szellemében, hanem a tusa perspektívájában van, 
a kilátásban, hogy ha az utolsó antagonisztikus termelési 
rend megszűnt, akkor a kultúra utópiából reálissá lesz, s ami 
a mai összefüggésekben meddőn csak egyéni öntudat, társa
dalmilag is hatóerővé válhat. A históriai Ananké szülte ré
tegszolidaritás Erosszal terhes -  ez az, amit úgy is monda
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nak, hogy az emberiség igazi története még el sem kezdő
dött. Ütött az óra: milliók és milliók indulnak a háborúk 
szükségessége, a történelem ellen, mely nem az ember, ha
nem rétegtusák története -  az utópia reális társadalmi erők
ben gazdára talált. S az individuális öntudatnak, melyet sza
kadék választ el a történelem módszereitől, épp mert szoci
ális öntudattá fejlődött, épp mert Erős nevében nem tudta ak
ceptálni az embert a maga individualitásába száműző társa
dalmat, épp mert nem nemzetek és nem rétegek, hanem min
den ember, az emberiség ideája él benne, épp mert pár ex- 
cellence antipolitikus: be kell állnia a sorba, a történelmet 
likvidálok sorába. Don Quijote helyet kapott a históriailag 
reális világban, utat, útitársakat a célhoz, s így jut el az utol
só nagy konfliktushoz. S ez a konfliktus az individuum régi, 
eredeti konfliktusa, az individuumé, akinek az élet minden 
pillanata hic et nunc-oi kiált, és a történelemé, melyet az em
bernek semmiféle metafizikai szükséglete, ez a rá nem érő 
türelmetlensége se hoz ki sodrából.

Az igazi, emberi történelem előtti históriának ez utolsó 
felvonása sem morális színjáték. Nem léleknek lélek ellen 
való küzdelme, hanem történelmi erőknek történelmi formá
ciók ellen való indulása. S ebben a hadban az egyén nem a 
szabadság, hanem még mindig a szükségességek birodalmá
ban cselekszik. Csak belülről kiindulva egyetlen egyszer 
cselekedhet: mikor elhatározta, hogy beáll a sorba. Bent a 
sorban már Erőst alá kell rendelnie Anankénak, a szubjektív, 
utópisztikus morált az objektíve szükséges stratégia szem
pontjainak: ez a diszciplína. Ami benne csak individuális, 
annak inkognitóban kell maradni, annak csak kerülőúton, 
antitéziseken keresztül lehet manifesztálódni.* A harc folya
matában a réteg még anti-individuálisabb, mint a társada
lom, mely szülte, s amely ellen fordult: épp mert a múlt utol-

*„...a történelmet az emberek csinálják. De, természetesen, nem úgy, mint ahogy 
valamiféle fantáziájuk kívánná, nem úgy, ahogy épp eszükbe jut. Minden új nemzedék 
meghatározott feltételeket talál, melyek már készen voltak, mikor ez a nemzedék 
megszületik. És a nagy emberek csak annyiban érnek valamit, amennyiben helyesen 
értik s ezért meg tudják változtatni ezeket a feltételeket. Ha ezeket a feltételeket nem 
értik, és fantáziájuk szerint akarják őket megváltoztatni, akkor az ilyen emberek Don 
Quijote helyzetébe kerülnek.”
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só történelmi felvonásában az ellentétek véksőkig kulminá- 
lódtak, minden és mindenki alá lesz rendelve a harc szem
pontjainak, melyek az érték egyetlen kritériumává válnak. 
Az univerzális emberi ebben a szakaszban históriailag elvont 
fikció, az embert egészen eltakarják a gazdasági kategóriák, 
melyeknek perszonifikációja.

Az intellektüel, aki etikai döntés következtében áll be 
azok sorába, akiket társadalmi helyzetük, elemi életszükség
leteik és történelmi rétegöntudatuk hajt, kezdettől fogva 
másként áll a sorban, mint a többiek. Az egyes enberek, akik
ből a mélyréteg összetevődik, egész individualitásukban 
szintén nem oldódnak fel a rétegükre rótt történelmi szerep
ben, de ők nem választhattak, az ő szabadságuk az, hogy be
láttak egy szükségességet, ők helyzetük következtében, quasi 
ingyen, készen kaptak egy kolektívumot, az övékét. Az in- 
tellektüelnek azonban keresni kell a maga számára a kollek- 
tívumot; az előbbiekben megtalálja, de valami kívülmarad 
belőle, ha be is áll a sorba: épp az marad kívül, ami ama
zokhoz kergette: az ő összemberi szolidaritását individuáli
san nem realizálhatja, csak a réteg-szolidaritáson, a történel
mi időn keresztül. A mélyréteg épp a legtágabb szolidaritás 
jövőbeli realizálása érdekében, a jelenben nem vállalhat tá- 
gabb szolidaritást, mint amennyit történelmi szituációja szab 
ki rá. Szolidaritása rétegszolidaritás, és nem lehet más, mint 
exkluzív, intranzigensen parancsuralmi.

A történelem rigorózus rétegtusákon keresztül realizálja 
a rétegeződés nélküli, az emberi társadalmat, az emberek kö
zötti békét, de az individuális öntudat, mely már a mai stádi
um tartama alatt anticipálja a történelmi folyamatnak ezt a 
végét, a jelenben is, máris szimultán, „sub spécié aetemitatis” 
és „sub spécié societatis” viszonylik a harchoz. Mindazt, ami 
az időben folyamatos, mindazt, ami el van osztva a történel
mi mára és holnapra és holnaputánra, ő lévén egy személy
ben mai, holnapi és holnaputáni, egyszerre és ma akarja. A 
történelem módszereinek és történelmen túli céljuknak lát
szólagos ellentéte az intellektüelben konkrét ellentmondássá 
válik. Kísértése a szándék, kiugrani a históriai feltételek kö
zül. „Sub spécié societatis” azonban nincs más és nincs na
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gyobb „bűn”, mint nem felismerni a históriai feltételeket, a 
történelmileg szükségszerűt félreérteni, rosszul vagy nem 
elég következetesen tenni. A történelem -  nem az írott, ha
nem a történő történelem -  személytelen, objektív. Nem az 
intenciókat, hanem az effektusokat regisztrálja. Ennek elle
nére az egyes szembenálló közéleti tendenciák között, ha 
mindegyik többé-kevésbé ugyanazokat a harci módszereket 
is alkalmazza, lehet és kell morális különbséget is tenni. Az 
individuum, akiben az emberi szolidaritás tudata és akarata 
elevenné vált, szembe kell hogy forduljon minden olyan 
közéleti tendenciával, mely ellentétbe kerül az általános jó
létet biztosítani képes modem termelőeszközökből fakadó 
lehetőségekkel. Az ő morálja csak annak a rétegnek az olda
lán találhat helyet, mely ezeknek a lehetőségeknek realizálá
sára törekszik. Ezen belül azonban a történelmi cselekvés 
egyetlen etikai normája: nem szabad tévedni annak megíté
lésében, hogy hogyan realizálhatók ezek a lehetőségek. A 
taktika a probléma és semmi más. Minden más norma jó
esetben az individuumnak történelmileg érdektelen magán
ügye, abban az esetben pedig, ha cselekvésben akar mani
fesztálódni, lázadásá válhat, de nem a társadalom, hanem a 
jóratörő erők ellen. A történelem síkján, a cselekedeteknek a 
logikáján a történelmi erők uralkodnak. Aki nem tud részt- 
venni a jóratörés valamely szakaszának a megjárásában, még 
ha azért is nem, mert őmaga szubjektíve előbbre volt a 
történelmileg elkerülhetetlen szakasznál, az effektíve nem 
előbb van, hanem jóesetben csak kihull a sorból, s abban az 
esetben, ha ellene fordul a sornak, nemcsak azzal, aminek a 
nevében teszi ezt, hanem de facto önmagával, épp saját in
tencióival szemben válik hűtlenné.

A disszidens öntudat, amíg kívül marad a közvetlen his
tóriai akción, többé-kevésbé lehet csak disszidens; a réteg 
históriai akciójában azonban a disszidens individuum, füg
getlenül attól, hogy szubjektíve milyen ideál nevében válik 
disszidenssé, nem a jövő heroldjává, hanem csak Coriolánná 
válik. S minden kollektívum a kívülállóval szemben személy
telen, de ez a személytelenség itt pozitíve irgalmatlansággá 
válik, mint irgalmatlan maga a történelem.
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A heves szakaszokkal teli átalakulás tartama alatt -  s ez 
az átalakulás tart nindaddig, míg a rossz nincs mindenütt 
likvidálva és az új termelés nincs minden világgazdasági je
lentőségű területen megorganizálva a küzdelem tartama 
alatt az ember még kevésbé válik láthatóvá, mint azokban az 
időkben, mikor a termelési rendet nem fenyegeti közvetlen 
veszedelem; a küzdelem tartama alatt a rétegekből álló tár
sadalomnak az a szelleme, mely az eleven embert, a fizikai 
és metafizikai lényt fantommá, történelmileg, társadalmilag 
ráadott maszkját egyedüli realitássá teszi, ez a démonikus 
erő utoljára maradéktalanul triumfál. Az individuum, aki a 
jelen kötelezettjének tudja magát, de akinek számára a tár
sadalmilag egyedül számító maszk mögött a fizikai és meta
fizikai emberi lény is vizavít jelent, igazságérzetében bonyo
lultabb, kifinomodottabb, de épp ezért képtelen a történelmi 
feltételek között még a társadalmilag szükségesnek is helye
selni, igazságot tenni; a történelem, mely ezernyi és tízezer
nyi élettel szemben tud közömbösen s vaskosan igazságtalan 
lenni, ilyen áron, de tesz igazságot, történelmi igazságot.

Az individuális lélek, a gonosz rontás verte Don Quijo- 
te-nak hazátlan lelke maradt mindaddig, míg a másik go
nosz rontás, mely határokat von a földön és az emberek kö
zött, meg nem törik. A jó értelemben felfogott nép az egyet
len erő, mely ezt a munkát elvégezheti, melynek eredmé
nyeképp az individuum, az eleven organizmus históriailag is 
reálissá válhat, s elfoglalhatja az emberiség új, igazi törté
nelmében azt a centrális helyet, melyet eladdig a kollektí- 
vumok, az ökonómia és az organizáció problémái foglaltak 
el. A mágikus kollektív burokból kiválik a reális emberiség, 
a konkrét és szabad -  mert a puszta életért való harc kény
szerétől, minden politikai akció szükségétől szabad -  emberi 
személyiség. S mert a történelmet, mely akkor kezdődik, 
már ez a szabad emberi öntudat fogja formálni, az individu
ális öntudat addigi „privát problémái” a szolidáris emberiség 
problémáivá válhatnak. A befutott históriai út végén az indi
viduum realitásként találkozik a próféták korabeli utópikus 
vizavíjával: az emberiséggel.
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Semmiféle szellemi alkotás azontúl, formailag bármily 
zárt és befejezett is, önmagában, az ember nélkül, aki befo
gadja, nem reális. Minden szellemi alkotás egy individuális 
öntudat üzenete a többi öntudatok felé: szóból, képből, kő
ből, hangból megint emberré, lélekké akarnak válni, újra 
életté, életelemmé. Sorsuk minden egyes individuum öntu
datában külön újra és újra eldől.

(1938)
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GOETHE ÉS SHAKESPEARE

III.





A HALÁL ARCAI

„ Legyen zengő, legyen édes, 
Legyen tiszta és fönséges 
Lelkünk jelen öröme. ”

Úmapi egyházi ének

Régi keleti történet meséli el, hogy néminemű hatalmas 
király Indiában mint küzdött fia boldogságáért, a halálnak és 
szenvedésnek kísértő árnyéka ellen. A városban magának 
igen szép palotát rakatta -  beszéli el a legenda középkori ma
gyar fordítója -  és gyermekét a palotába behelyhezteté. Szer- 
ze pedig őmellé nemes ifjakat szolgálatra, és parancsolá őne
kik, hogy a gyermek előtt se kórságot, se vénséget, se halált, 
se pediglen szegénységet ne említenének, se egyebet vala
mit, ki őneki valami szomorúságot hozhatna; de gyönyörű
ségeseket mondanának ő előtte, hogy elméje gyönyörűsé
gekben foglaltatván, semmit a jövendőkről ne gondolhatna. 
A királynak fia pedig a palotában felneveltetvén, bánkódott, 
mivelhogy szabad nem volt néki a palotából kimenni, úgy
hogy sem az étel, sem az ital őneki ízes nem volna. S miko
ron az ő fia szomorúságának híre a király füléhez jutott, íme, 
hamar a város utcáit nemesen ékesítteté és mind az utcákra 
külömb-külömb táncokat szereztete, s azt is megparancsolá, 
hogy semmi olyan fia elé ne bocsáttatnék ki őneki valami
nemű szomorúságot tehetne. Ekképpen a királyfi a palotából 
kibocsáttatván, nagy pompával a városnak utcáin elindula. 
Történet szerint azonban az első sétakocsizás már rosszul 
sikerült, mert a királyfi észrevett egy bélpoklost és egy vak 
embert is. Elcsodálkozva kérdezte kíséretét: miféle holmi az 
ilyen? A szolgák pedig feleiének: Emberek ezek is, mikép
pen mi, és bizony mindenkire szállhatnak e kórságok. Erre a 
királyfi, akit keleten Buddhának, a keresztény legendában 
Jozafátnak hívnak, nagy szomorú kezde lenni és visszafor
dult a palotába. Hol azonban nem lelte felzaklatott lelke 
nyugtát, s másnap, hogy a városban megint elindula, meg- 
görbedt vén emberrel találkozik, akinek -  mint az vén embe
reknél szokás -  arca csupa ránc, nyelve nehezen mozog és a 
járás is nehezére esik. Jozafát megint csak elcsodálkozik
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ezen a csudán, míg meg nem értetik vele, hogy sok eszten
dőknek utána minden embernek ilyen állapotra kell jutnia. A 
végén aztán megtudja az emberi élet harmadik rosszát is: 
nem elég a kórság, nem elég a vénség, még meg is kell halni 
az embereknek. Es a királyfi erre elfordul szívében minden 
gyönyörűségtől és megindul harca a halállal.

Jozafát királyfinak bizonnyal igaza volt, ha a problémát 
úgy fogta fel, hogy a halállal való küzdelemben dől el az élet 
értékének kérdése. Buddha is, Jozafát is eljut a vallásos győ
zelemig, a halál fölött egyetlen lehetséges győzelmi pozíci
óig. Az élet egy, és az élők világa és a holtak világa csak az 
élők világából látszik szakadéktól elválasztottak. Isten az 
élők Istene -  Isten számára nincs halott, tehát nincs ereje a 
halálnak, tehát nincs halál. Annak nincs, aki életet és halált 
egyaránt az örök Istenből néz.

A földön azonban az örök Istennek is története van; a 
vallás történetfölötti Istenből nézi a történeti isteneket, de a 
szellem a történeten keresztül kergeti magát az abszolút felé. 
A vallás örökség a szellem számára, hagyományokban, le
gendákban, szentkönyvekben elhelyezett letét: a szellemé, 
de csak rendeltetésszerűen. Előbb még nagy vándorutak, 
nagy sötétségek és nagy kerülők vannak rá kiróva, mígnem 
nagykorúvá érik és átveheti tulajdonaként a neki rendelt tu
lajdont. A fejlődés fogalma nemcsak azt jelenti, hogy a jövő
ben vár valami a múltnál jobb, hanem jelenti azt is, hogy 
kétezer év csak azért kellhetett, hogy a távolságon át tisztáb
ban és megkívántabb-megbecsültebb valóságként világítson 
fel -  a kétezer év előtti. Mert nemcsak a múlt út a jövőhöz, 
a jövő is út a múlthoz, a múlthoz, mely jelenné akar lenni; 
több tartalommal, átvilágítottabb tartalmakkal olyan jelenné, 
mint amilyen volt a kalendáriumi jelen-volta idejében.

*

A középkori ember nem az embert, a középkori vallásos 
ember Krisztust szerette. Szent Ferenc szent tanítványa azért 
ül ki meztelenül a város piacának közepére, hogy az embe
rek gyalázzák és köpdössék; a megaláztatásban osztozni
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akar Krisztussal, akit szeret. És az emberekről, akik őt köp- 
dösik, szidalmazák, csak annyiban van szó, hogy nem sza
bad haragudnia rájuk. Azoknak a bűne miatt azonban nem 
bánkódik, azokhoz való szeretet nem emészti, olyan módon 
szereti Krisztust, hogy elfelejti az embereket, kikért Krisz
tusa meghalt.

Ennek a középkori vallásosságnak a halál nem lehetett 
probléma, a halál is, ha jól hal meg a hívő, újabb osztozás 
Krisztussal, ki a halál minden félelmét megélte; a probléma 
csak az volt, hogy jól haljon meg az ember. És erről minden 
hívő lélek számára intézményesen is gondoskodott az egy
ház.

Az újkorban azonban az öncélú, önmagáért szeretendő 
ember jelenik meg, az embernek az emberhez való viszonya. 
Az egyház csak Isten intézménye Istenért; az újkori ember 
előtt ezért úgy jelenik meg a kérdés: vagy Istenért vagy em
berért, és csak úgy dönthet az ember mellett, hogy a közép
kori Isten ellen dönt. És ekkor megszületik a halálnak új ar
ca, helyesebben az embernek új arca a halállal szemben. 
Hamlet királyfi arca, ahogy Shakespeare az első újkori em
ber arcát a halálhoz való viszonyában higgadt erővel meglát
ta és megformálta.

Sokat vitatott kérdés, hogy miben rejlik Hamlet tragé
diája. Legáltalánosabban elfogadott a Goethe interpretáció
ja: „ein unzulangliches Wollen durch Veranlassungen zum 
unerláBlichen Sollen erhöht”.* Hogy Goethének igaza volt-e 
ebben a felfogásában? Ez a kérdés éppoly helytelen, mint 
amilyen helytelen volna azt kérdezni, hogy Goethe görögsé
ge-e a görögség, vagy Nietzsche látta helyesebben? Az ilyen 
kérdésfeltevések hibája, hogy a szellem egyes stációit be- 
végzett múltnak tételezik, mely volt és összeomlott, és a fel
adat csak az, felépíteni kutatások, ásatások és filológia által 
olyanná, mint amilyen akkor igazán volt. Azért hibás ez a 
magatartás, mert valójában a szellem történetében nem me
reven felépített és aztán összeomlott stációkkal van dolgunk, 
hanem patakokkal, melyek históriai jelenük ideje után eltűn
nek a szem elől, és láthatatlanul, föld alatti életükkel hatnak

■"Goethe: Shakespeare und kein Ende
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és táplálják az élet kertjeit és erdőit, hogy aztán időnként újra 
és újra felbukkanjanak és nyíltan hassanak.

Ez a felbukkanó „múlt” -  az „antik világ” néven nevezett
-  természetesen másképp jelent meg és más is volt Goethe 
világa számára, mint Nietzschének. Vándorúiról van itt szó: 
a völgyből nézve a megtett útra, utamat látom; tovább érve, 
ha visszanézek, szintén utamat fogom látni, ugyanazt, mint 
az előbb, és mégis, olyan kanyarulatok, fák és elágazások is 
szemembe tűnnek majd, amilyeneket lejjebb még nem lát
tam. Amint az is bizonyos, hogy a halál küszöbéről vissza
nézve megtett életutunkra, sok mindennek összefüggését 
áttekinthetjük, amit -  az élet közeléből -  véletlennek és ért
hetetlennek találunk. Legalábbis, ami a halált illeti, úgy kel
lene hogy legyen -  és itt kezdődik Hamlet drámája.*

A középkori ember dolga rendben volt, ő legalább így 
érezhette. Nem válhatott problémájává, hogy az emberben 
bízhatik-e, hogy az életben bízhatik-e; nem volt szüksége 
erre a bizalomra, hiszen ezt az életet az emberrel együtt re
latívnak érezte, és nem szorult rá a bizalomra, mert megvolt 
az abszolút, amiben feltétlenül bízott: Isten.

De amikor ez a bizalom elvész, akkor már mindenképp 
szükségessé válik, hogy a földi élet bizalomra méltó legyen. 
Ha nem lehet benne bízni, vége mindennek; ha ez az élet, a 
földi élet útja szakadékba vezet -  akkor az embernek nem 
marad más hátra, minthogy visszaforduljon és fenevadként 
marcangolja társait és önmagát. (III. Richárd.) Az emberek
be vethető bizalom problémája mögött azonban a halálhoz 
való viszony problémája lappang. Ezt az önkényesnek hang
zó állítást Hamlet igazolja; a história, melyen keresztül ez 
megmutatkozik, igen egyszerű. Két ember nagyon szerette

* Drámát írok tragédia helyett, mert nincs más tragédia, csak a görög; tragédia 
és dráma között a különbséget abban látom, hogy a tragédia elsősorban az istenek, 
illetve a Sors bűnéről tud, és az emberek bűnét épp a Sors, illetve istenek bűnének tu
lajdonítja, és nem hiszem, hogy az antik tragédia etikai, de hiszem, hogy kozmikus ten
denciájú volt, s csak így lehet megérteni az ethos emberét, Szókratészt, aki nem 
szerette a tragédiákat, mert tőlük jobb meg okosabb se lesz az ember; a dráma azonban 
csak az ember bűnéről tud, és ahogy a tragédia fejlődése végén az istenekkel szö
vetkezik a Sors ellen és a hős istenné küzdi magát, a drámának fejlődése a bűnök fel
fedezése; a dráma hőse mindig kevésbé ártatlanul él a világ bonyolulatában; a modem  
dráma hőse önmagán vérzik el, és nem az istenek végzéséből.
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egymást, és minden okuk megvolt rá: a férfi szép, hős, ne
mes, gyengéd, a nő is szép és meleg szívű. Hamlet látta ezt 
az emberpárt, az ő szüleit szeretetben és hűségben élni, és 
mert őket így látta élni, hitt a szeretetben és hitt a hűségben, 
ami annyit jelent: hogy amily örök és szent erőt tulajdonított 
a középkori ember Istennek, olyan örök és szent erőt tulajdo
nított Hamlet a szeretetnek és hűségnek. De míg az Istenben 
hívő ember úr a tapasztalatok fölött, és semmi sem bizonyít
hat hite ellen, minden csak hite mellett, mert hite tárgya a ta
pasztalati világ felett álló abszolútum, addig Hamlet az em
beri szívben, az élet komolyságában hisz, és mert ember, föl
di élet relatív, az ő bizalmát kemény próbára teszi, ha ezzel 
a relatív valósággal szemben megjelenik valami olyan ab
szolútum, mint amilyen most már a halál, mely többé nem 
átjáróház Isten városának két utcája között, hanem -  Hamlet 
mondja -  a börtön\akó kivégzése.

Az ember nem tud élni, ha az életnek nincs más jelentő
sége, mint a lehetőség korlátozott idejű létezésre, úgyhogy 
Hamlet drámája nem ott kezdődik, ahol az apja szelleme 
megjelenik, hanem amikor az apja meghal. Ha Hamlet anyja 
megmarad özvegynek, Hamlet a halállal megbirkózott vol
na; de ha Hamlet anyja nem is lett volna férjének gyilkosa, 
hanem csak gyorsan elfelejti férjét és boldogan él egy másik, 
egy új emberrel -  Hamlet drámája, a belső, már ettől is meg
indul.

A dráma első pillanattól kezdve azon fordul meg, hogy 
a földi élet tud-e produkálni valami szentet, az ember szíve 
elég komolyan veendő és vehető-e -  dacára a halálnak. Földi 
élet itt, és halál ott: ez az élet kettétörése. Hamlet azonban 
nem Jozafát királyfi, ki korábban nem tudott a halálról; a 
meglepetés az ő számára az, hogy az életnek a halál által 
való kettétörésével szemben az ember szíve és hűsége fel
mondja a szolgálatot, hogy a halál megszakítja az élet foly
tonosságát -  a halotthoz kapcsolódott, hozzá fogadkozott 
embereknek hűségét, belsejét.

Hamlet számára a dráma elkerülése csak úgy vált volna 
lehetségessé, hogy -  mint az ősnépeknél -  a halottat kövesse 
önként a halálba mindenki, aki hűséget, jóban-rosszban való
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közöséget ígér neki az életben, vagy hogy sírig tartó hűség
gel, ha élve is, senki se tudja, ne is akarja a halott helyét pó
tolni. Minden más megoldás: az élet komolyan vehetőségét 
vonja kétségbe, és Hamlet első perctől kezdve ez ellen küzd.

Hamlet lelkének kozmikus és egyben etikai szituációja: 
az emberi szív élet- és halálfölöttiségébe vetett hitet megtar
tani, tisztán az emberi szív erejére támaszkodva. És mindjárt 
kezdetben nyilvánvalóvá válik ez a szituáció; a halál Hamlet 
apjának kísérletében rémlik fel -  a földi élet, „az élet” a má
sik oldalon a maga gyakorlatiasságával, feledékenységével, 
brutális realitás-érzékével Hamlet anyjában, mostohaapjá
ban, a királyi udvarban. És a kettő között, élet és halál hídta- 
lan szakadékába vetetten álló Hamletnek ez az ő követelése: 
a halál ellenére egy maradjon, diadalmas maradjon az egy- 
élet, a léleké, a szereteté, a hűségé -  holtakat, élőket, áldoza
tokat, bűnösöket törvényeknek kell egybetartani, olyanok
nak, melyek felette állnak a testi életnek s testi halálnak -  
mert ha nem, akkor és ezért:

„ Oh, Isten! Isten! mily unott, üres,
Nyomasztó nékem e világi üzlet!
Phi! rút világ! ”

Ekkor még nem is tudja, hogy anyja és mostohaapja az 
ő apjának gyilkosai. Csak azt tudja, hogy az új férjnek egyet
len előnye a halottal szemben, hogy él, azonkívül hitvány, 
csúf és embernek is semmirekellő. De nem az új király fáj 
neki, hanem az anyja, akin a halál így győzhetett, akinél oly 
könnyű volt helyét pótolni annak, ki

„ Élt-halt anyámér \ hogy kímélte még a 
Fúvó szelektül is ...

Szenvedéllyel
Csüggött anyám is férjén, mintha vágyát 
Növelte volna tápja: s ímhol egy 
Hó múlva már -  ...

Csak egy
Rövid hó; még cipője sem szakadt el,
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Melyben atyám testét kisérte ki,
Niobe módra könnyé válva; -  s ím ...

Hamlet egyáltalán nem gondolja, hogy azok a Niobé-köny- 
nyek hamisak voltak, de hogy ennyit érnek a könnyek, hogy 
csak ennyi a megbízhatóság és állandóság -  ez az, ami emész
ti, és amiért az életen nem talál szeretni valót. Mert mit ér 
minden, ha semmi sem egyetlen, helyrepótolhatatlan, 
szent?*

Shakespeare nagyon óvatosan gondoskodik róla, hogy 
ne értsék félre. A dráma elején, mielőtt még Hamlet megje
lenne, az őrt álló katonák arról beszélnek, hogy Hamlet hős 
ember, a világon mindenki ismeri kipróbált bátorságát. És 
még egy helyütt figyelmeztet Shakespeare, hogy Hamlet ha
tározatlanságát ne véljük akaraterő hiányának vagy bátorta
lanságnak; nagyon nyomatékosan hangsúlyozza, hogy mind
erről szó sincs, mert a derék strázsák nagyon megijednek a 
szellemtől, Hamlet pedig percig se habozik, és félénk bará
tait határozottan fenyegeti meg, hogy ne akarják visszatar
tani, mert különben ők is szellemmé válnak kardjától. Ez fél
reérthetetlen beszéd.

Hamlet számára azért kell anyja és mostohaapja bűné
nek megtorlása, mert a megtorlás azt jelenti, hogy az áldozat
-  nem Isten, hanem az áldozat -  keze átnyúlik az élők és hol
tak világa közti szakadékon, és a bosszuló kéz egyben a hol
tak világának kézszorítása is az élet felé, az összetartozás a 
két világ közötti egység szimbóluma. Hamlet nemcsak azért 
tart a halottal, mert az az ő apja, hanem főleg azért, mert 
halott; az igazság a halottaké lett, s ha az élet felmondja a 
szolidaritást az ő volt alattvalóival, volt hőseivel, akkor mi
lyen alapon lehetséges az élettel szolidaritást vállalni? Ah
hoz az embernek ki kellene vetkőzni emberségéből -  és 
Hamlet épp ez ellen küzd, ezt az életet nem akarja megtagad
ni, utolsó percig az ellen ágaskodik, hogy ezt kelljen éreznie

* „Szemlélődései miatt ingadozik kötelessége teljesítésében” -  írja Arany János 
a Hamlet-fordításhoz fűzött jegyzetében, anélkül azonban, hogy épp azt megma
gyarázná, mi e „szemlélődések” tartalma, és anélkül, hogy közelebbről megjelölné, 
miért éra a bosszút „kötelességnek”
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az ebek harmincadjára jutott, a magára hagyatott, a tisztán 
saját természete törvényeire hagyatott földdel szemben. 
Ezért kell neki a halottal szolidaritást válalni.

De ez a pozíció is milyen reménytelen! Csak arra kell 
gondolni, hogyha két-háromszáz évvel előbb történik valami 
olyan az emberrel, mint akkor Hamlettel, hogy a másvilágról 
látogató üzenet ér hozzá bármilyen alakban is, az ember úgy 
érezte volna, hogy csoda történt, és minden szó egyértelmű, 
világos kinyilatkoztatásként érte volna. Ettől a pillanattól 
kezdve egész későbbi életére, annak minden kétségében és 
megpróbáltatásában az üzenet szavai életreszóló táplálék, 
lélekerősítő világosság lett volna. De Hamlet színről színre 
látja a szellemet, nemcsak ő, a barátai is -  utóbbiak többször 
is - ,  és ahelyett, hogy ez az érintés a halál utáni életből erővé 
válna Hamletben, a csoda is csak a bizonytalanságok újabb 
kútfejévé válik. A szellem maga se tud vigasztalót mondani 
a síron túli életről, sőt:

„ ... csak ne voln ’ tilos 
Börtönlakom titkát elmondani:
Olyat fedeznék föl, hogy legkisebb 
Szavára lelked hánytorogna föl

De ily örök jelentés nem való 
Hús-vér füleknek. ”

De mégis, ez a rémületes hír is valami pozitívum. Ben
ne van, hogy élet létezik a halál után, folytonosság, tisztulás. 
De Hamlet ezt nem hallja meg, noha hallja. Sőt: már nem 
tudja azt se, jó vagy gonosz szellem szól-e hozzá. Az a Ham
let tehát, aki beszélt a halál birodalmából való szellemmel, a 
híres nagymonológjában nem tudja, van-e élet a halál után, 
vagy a halál csak pihenő alvás örökléte-e:

„ Meghalni -  elszunnyadni -  és alunni 
Talán álmodni: -  ez a bökkenő;
Mert hogy mi álmok vannak a halálban
Ez visszadöbbent.......................
..........................................Ekkép az öntudat
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Belőlünk mind gyávát csinál,
S  az elszántság természetes színét 
A gondolat halványra betegíti. "

A lét vagy nem-lét kérdése: ez a halálon, az ismeretlen 
tartomány milyenségén, ehhez az itteni élethez való viszo
nyán múlik. Ezt a citátumot sokan úgy értelmezték, hogy itt 
Hamlet önmagát magyarázza meg, és ez igaz is, csakhogy 
nem abban az értelemben, hogy halálfélelme áll cselekedete 
útjába, hanem -  épp a meghallás nélkül történő hallás vilá
gítja ezt meg -  a metafizikai bizonytalanság az, ami itt kife
jeződik. Hiszen Hamlet a kísértet esetében nagyon is meg
mutatta, hogy az ördögtől se fél; de nem félni és cselekedni 
az kettő. Hamlet alakjában az életértékek relatívvá válottsá- 
ga mindent eldöntő élménnyé válik, és monumentális erővel 
jelennek meg konzekvenciái a relatívvá vált életnek. Ham- 
letnek már „nincs a világon se jó, se rossz; gondolkodás teszi 
azzá”. Nincs se jó, se rossz, mert csak a halál brutalitása és 
csak a világi élet brutalitása dönti el mindennek értékét, il
letőleg veszejti el a különbségtevés jogosultságát.

Az az ember, kinek szívében benne él az egy-élet, az 
örökkévalóság, az életen és halálon túli abszolútum akarata, 
az nem vetemedhet cselekedetre, nem dönthet a cselekedet 
mellett, ha nem lát mást, csak a mindent relatívvá tevő halál 
hatalmát, hisz ezzel a hatalommal semmi hatalmasabbat se 
bír szembe-magasztosítani. Hiába látta Hamlet a kísérletet, a 
halálról mégse tud semmit, illetőleg tudása a leikéig nem bír 
leérni, a magábaszállás, a monológ pillanatában Hamlet lel
ke nem tud Hamlet szellemének tudásáról.

Hamletben történik meg az összecsapás a halál és az 
élők világa közt az egy-életért -  és Hamlet ezen a csatán vér
zik el. És súlyosan hull a földre ez a tudat az utolsó szóban, 
amit -  anyja, mostohaapja, Laertes ott fekszik holtan -  ő ha
lála előtt mond. Azt üzeni Fortinbrasnak, hogy ő lesz a ki
rály, mert a „véletlen végzései” így hozták magukkal. „S a 
többi hallgatás.” „A körülmények”, „a véletlen”, és nem pe
dig a holtak és élők világa fölött álló állandó egy-élet tör
vénye által lettek a lettek, és nem is ez a morális egy-élet

151



győz, hanem amint Hamlet utolsó szava elhangzik, harsan 
Fortinbras kürtje és új halottak feje fölött csap át és zúg to
vább a nyers és magára maradt, cél nélküli és megoldhatat
lan kérdéssel terhes, a következő halálig diadalmas értelmet
len élet. A káoszban valaki kérdést emelt és rendet követelt; 
a káosz győz, s mint Hamlet apja s apjának gyilkosai, Ham
let is eltűnik, de az átvilágíthatatlan káosz megmarad.

*

A kérdés azonban elhangzott, és nyilvánvalóvá vált egy 
új fájdalom, egy fájdalom, mely azelőtt nem ért öntudatba. 
És ahogy Boccaccio Dekamerorijámk érzéki, csiklandós tör
téneteit a rettenetes pestistől pusztított város árnyékában me
sélik egymásnak az emberek, a földi életen túli világnak -  
Hamletben élménnyé vált -  teljes elsötétesedése az ember 
szemét a földi élet felé fordítja.

Hamlet addig nézett oda túlra, míg vaksötét lett minden
-  már csak remény sincs, halvány remény se oda belátni, s 
az ember csak olyan valamiért küzdhet, mely győzelemmel 
kecsegteti. Ahogy a velencei festők a színekben tobzód
nak, ahogy ezt az életet bíboros forró szeretettel elárasztják, 
ahogy pogánnyá akarnak lerészegedni -  olyan ez, mintha a 
halállal körülvett városban megcsapolnák a hordókat, és még 
valami: minden forróság, odaadási vágy, amely az ember 
szívében benne sajog és amely azelőtt egy a földi életen kí
vül, felül boltozodó örökkévalóság felé áradt tomyosulón, az 
most a földi életben keres magának medret és edényt, és ezt 
a földi életet táplálja azzal az intenzitással, mely intenzitás
ban benne sír a megilletődött áhítat a mulandóért és a szoli
daritás a mulandóval.

Ez az új életöröm nem a homéroszi antik élet-szeretet, a 
naiv nem-tudása a határok kettős jelentésének. Az antik élet
szeretet nem a mámort, hanem a mértéket és egyensúlyt ta
lálta meg mindenben keresés nélkül, s amikor -  az antik tra
gédia korában -  ezt a mértéket és egyensúlyt, a jelennek ezt 
az ártatlanságát veszély fenyegette, az egyes ember káoszba 
tünése egy egész nép egységes lelkének hatalmából egy ma
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gasabb létformába való költözéssé vált. A görög élet formái 
oly erősek voltak, hogy Szókratészig állták a harcot; addig a 
káosszal szemben az élet, mint egy betegséggel szemben a 
nagy egészség, diadalmas marad; csak Szókratésznél fordul 
meg az értékelés, és az élet lesz a nagy betegség, melynek 
orvossága a halál. De még itt is, Platón vágyában az ideák 
világa után, örök formák víziója lebeg élet és halál vizei fe
lett. Azonban a modem hedonizmus, a mámor, az élet-sze- 
retet helyén az élet-imádat akkor jellenik meg, amikor az 
életet már imádni kell, hogy ki lehessen bírni a halál ár
nyékát. És rövid idő az, amíg ez az imádat sikerül, míg ez a 
vágyott pogányság éltetni tud; mindig magán viseli eredetét, 
azt, hogy aktuálissá a temetőben vált, abban a temetőben, 
ahol Hamlet állt koponyával a kezében.

Mert -  ha kétségbeesetten is -  már Hamletben megszó
lal, tisztán és egyértelműen, a föld szeretete. „E koponyának 
egyszer nyelve volt, szépen tudott dalolni... Egy államférfi 
agya is lehetett, kinél most e szamár sírásó külömb cselszö
vő... és most féreg asszonyságé. Hát csak annyiba került 
táplálni e csontokat, hogy most tekézzenek vele?... Meddig 
áll el az ember rothadás nélkül a földben?” -  Épp ezeknek az 
érzéki részleteknek a halál elleni felelevenítése mutatja a ra
gaszkodást a színekhez, a húshoz, az agyhoz, az élet minden 
gyönyörű jelenségéhez. így nézve Ham letet, nagy összefüg
gések bontakoznak ki a mai ember útjáról.

A halállal való küzdelemnek Hamlet után legközelebbi 
monumentális stációja Beethoven IX. szimfóniája. Ebben a 
szimfóniában egyszerre felzendül minden, ami Hamlet óta 
az ember és a halál között addig történt. Ha az emberi szel
lem Hamletban nem állt volna abban a temetőben reményte
len szemekkel meredve a halálra, és ezért az életre is -  akkor 
sohase lett volna lehetséges az életnek az a részeg imádata, 
az a nagy ostromló öröm vágy, mely a tragikus IX. szimfó
niának lelke. Senki, akinek birtoka az öröm, nem dörömböl 
érte az ég kapuin; csak az éhes ember csap álmában lakomá
kat... „Az örömért vívódó léleknek legnagyszerűbb érte
lemben felfogott küzdelme ez ama ellenséges hatalom súlya 
ellen, mely közénk és a földi boldogság közé áll” -  így értel
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mezi a IX. szimfóniái Wagner. A halállal már csak a zene ve
heti fel a küzdelmet, mert a szó egészen ebből, a halállal el
lenkező életből való; a zenének azonban van egy független
sége a relativitástól, a zene még ma is mágikus, mikor a szó 
már régen nem az. A szó bukott angyal a kilátást vesztett föl
dön; a zene a végtelenbe röpül, az időt az idővel, az érzéket 
az érzékkel semmisítve meg. S amily kétségbevonhatatlan, 
hogy a IX. szimfónia „az örömért vívódó lélek küzdelme ama 
ismeretlen hatalom súlya ellen”, annyira kétségbevonhatat
lan az is, hogy a IX. szimfóniának a IV. tételben történő 
visszatérése az élőszóhoz -  ez a zeneesztétikában sokat vita
tott probléma -  a IX. szimfónia lelkét abszolút erővel jellem
zi. Ahogy a Hamletban a relatívvá vált élet-értékek élménye 
kap monumentális kifejezést, a IX. szimfóniában az öröm
nek tragikus szüksége, nélkülözhetetlensége válik monu
mentális élménnyé. Tragikus szüksége az örömnek: az öröm 
lehet csak a megváltó a már szóba nem foglalható reményte
lenség stációiból. A szenvedély, a vágy minden káosza fel- 
idéződik, és ekkor -  magyarázza Wagner -  „ekkor a nyelv 
tiszta, biztos kifejezésével egy emberi hang száll szembe a 
hangszerek tombolásával, és nem tudjuk, hogy a mester me
rész ötletét vagy nagy naivitását csodáljuk meg, mikor azt 
kiáltatja oda ezzel a hanggal a hangszereknek:

„Barátaim, ne ezeket a hangokat! Hanem hadd kezdjünk 
kedvesebbet és örvendetesebbet!”

Zeneesztétikailag -  ezt muzsikusok mondják -  megma
gyarázhatatlan ez az átmenet az éneklő kórusba. Mert előző
leg, mielőtt az ugrás történik, már tisztán kihangzik az öröm 
himnuszának témája. Ami azonban zeneesztétikailag, az ab
szolút zene szférájában megmagyarázhatatlan, annak okát 
másutt kell keresni. Az első három tétel tiszta instrumentális 
muzsikájából nem organikusan nő ki a beszélő zárótétel, ha
nem éppen: ugrással. Ugrani pedig ott kell, ahol szakadék 
van; halál és élet -  és élet és öröm között. Beethoven öröm
himnusza a kétségbeesés himnusza az örömhöz, és a szó 
azért elevenedhet meg épp ebben a himnuszban, mert a nyel
vet bénító, az értelmetlen halállal értelmetlenné vált élettől, 
az öntudattól egy vad, erőszakos lökéssel fordul el a szem -
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és az ember az elhagyatottság minden szenvedélyével veti rá 
magát a földre, az emberiségre, és az ölelés tomboló vágyá
val ebben az emberiségben keresi lelkének napját, földjét, 
borát. Freudel Freude! A tragikus lélek a tragédia egész ide
je alatt némán küzd és szenved, de a tragédia csúcsán, mikor 
már végiglakta a szenvedés és reménytelenség minden körét, 
akkor -  mint Pallasz Athéné a görög tragédiában -  itt az em
beri hang jelenik meg mentőnek. De ez az emberi hang nem 
a megtalált örömben magára lelt ember derűs éneke, hanem 
öröm utáni jajveszékelése, egy nagy jajkiáltás -  a megint tra
gikussá nőtt ember a halálhoz való viszonyának megoldha
tatlanságát egy új kozekvenciával fejezi ki itt, az öröm felé 
jajongó-ujjongó extázisbán. Ez minden, csak nem az az 
öröm, amelyről abban az úmapi egyházi énekben van szó, 
melyet ennek az írásnak homlokára írtam.

*

A Hamlet-élménynek a IX. szimfónia, az ugrás az extá
zisba természetesen nem egyetlen s nem is legközelebbi 
nyilvánulása. Ami Hamletnél elementáris élmény, vulkani
kus, mindent megrendítő valóság, az nemcsak Hamleté, az 
egy egész korszak életében benne van, anélkül, hogy robba
nást idézne elő.

Az individuum nagysága épp az, hogy benne minden a 
legmagasabb intenzitással válik élménnyé. Egy titok, mely
nek jegyében él mindenki, már nem titok és mégis titok, sőt 
titok marad az után is, hogy valakiből, mint a láva, mindent 
elöntve napvilágra robban. A természet erői az életen belül 
fenntartják a folytonosságot vulkánok és földrengések elle
nére is, és a megaludt láván szőlőskertek és új élet épül. 
Hamlet nélkül nem lehet a dőzsölő Falstaffot megérteni, 
kinek már magától értetődő valóság az, ami Hamletnek lel
ket vakító ég-földindulás.

FalstafT a halállal szembe se száll már; persze, hogy az 
ember és az örökkévalóság egy reménytelen szerelem. Fals- 
taff kezdettől fogva arra rendezkedik be, hogy minden rela
tív, és amit Hamlet a megismerés és keserűség lázadó páto-
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szávai mond, hogy ti. mindnyájan megérdemlünk huszonöt 
botot, az Falstaffnál könnyed, humorisztikus princípiummá 
válik, és a hangsúly úgy változik meg, mintha egy kézle
gyintés és az így is-úgy is előzné meg, és fölényes vállat-vo- 
nás lesz abból, hogy mindnyájan megérdemeljük a huszonöt 
botot; tehát szó se legyen holmiféle idejét múlt komolyság
ról, halhatatlanságról, erkölcsről. Relatív minden, csak a pil
lanat maradt meg, éljen tehát a pillanat.

Beethovennél is csak egy pillanat az extázis, de ez a pil
lanat az örökkévalósággal akar megtelni, hogy ez a pillanat 
az egész életnek értéket, értelmet, felmagasztosító erőt tud
jon adni.

A pillanat jelenik meg Goethenél is a problémák közép
pontjában: a nagy pillanatnak, melyben az ember kiszáll bör
tönéből, börtöne fölé és a mindenség boldog részesévé, edé
nyévé válik, e pillanatnak örökkévalóságot adni, állandóvá 
tenni. Mert az életet a maga egészében, részleteiben egy 
örök értelem katedráiisában elhelyezni: ez a törekvés még 
Hamlet naivitása volt. De a pillanatot, amelynek azt lehetne 
mondani, hogy szállj meg nálam, hisz oly szép vagy -  ezt 
megkeresni, ezt megtartani - ,  és még ezt se bírja az ember. 
Megtalálni még tudja, de megtartani: erről az ifjú Werther 
sokat beszél:

„Micsoda az ember, a dicsőített félisten? Nem épp akkor 
hagyja el ínségére ereje, mikor legjobban kellene? És ha 
örömbe lendül fel vagy szenvedéseibe merül el, nem úgy 
van-e, hogy mind a kettőben akkor kell megállnia, akkor veti 
vissza a tompa hideg öntudatba, amikor a végtelen teljessé
gében magát elveszejteni vágyott.”

„A tompa hideg öntudat” -  ez az új ellenség, és az új 
megváltó: a végtelen, mely a minden ízében eleven, a prici- 
pium individuationis-l föloldó természetben jelenik meg. 
Nem élet és halál az ellentét neve, hanem börtön és végtelen
ség, idő és pillanat, idő és örökkévalóság. Hamlet passzivi
tása a Wertherében támad fel: Werther, a mindent befogadó, 
a mindenségbe szétfolyni vágyó felfedez vágyának egy új 
szimbólumot: a mágikus természetet.

„Igen, most már biztosan tudom, kedvesem! biztosan és
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mindig biztosabban, hogy egy teremtmény létezésének ke
vés a fontossága, egészen kevés... Barátaid becsülnek! 
gyakran szerzel nekik örömet és szíved úgy érzi, hogy nélkü
lük nem élhetne; és mégis, ha íme elmennél, ha ettől a körtől 
megválnál? meddig, meddig éreznék az ürességet, amit a te 
elvesztésed tépne sorsukba? meddig? ... Sokszor szeretném 
szétszagatni mellem és agyamat beütni, hogy ilyen kevés az 
ember az embernek.”

A Werther öngyilkossága és a IX. szinfónia himnusza az 
örömhöz -  a kettő egymás mellett, egymásba fonódva, egy
máshoz kötözve és egymástól menekülve és egymásra szom
jazva -  így áll elénk az új ember, akinek az élet és halál kér
déseire éppúgy felelni kell, mint például Dantenak.

De Dante az öntudatot nem ellenségnek, hanem Vergili- 
usban megtestesítve egyértelmű, abszolút megbízható, égig 
vezető útmutatónak érzi. Ott a szerelem Beatrice-hez, itt a 
szerelem Lotte-hoz; ott a szerelem egy áthasonulás, mely a 
legmagasabb szubsztancia részesévé emeli az embert, itt vi
szont a természetbe kergeti, ahol nem az öntudat, hanem a 
végtelen érzelem, mely az öntudattól különvált, keresi 
megfelelő tárgyát, a végtelent, amely, következetesen, a ha
lálba vezeti az embert -  a szorító halál elől; a káoszba, mert 
az élet formájába nem bírja a lélek a halhatatlan pillanat tar
talmát beletömi, csak megtörni, csak nézni, mint törik össze.

*

Amiről eddig szó volt, az mind úgy jelenik meg, mint az 
egyre fokozódó intenzitással visszatérő, mindig új vonatko
zásokban megelevenedő, legkülönbözőbb arcokkal megjele
nő Hamlet-élmény; anélkül, hogy sikerülne ebből a halál
élményből egy az élethez organikusan visszavezető útra ta
lálni.

Ennek a nagy krízisnek utolsó hatalmas irodalmi szim
bóluma a Werthers Leiden. Halálba küldött Wertherje után 
egy az emberiség életében páratlan jelenség bontakozik elő 
mind világosabban: a Hamlet fölött diadalmas Goethe, a min
den értéket kétségessé tett káoszból a diadalmas kozmosz.
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Az út egyértelmű, és egyenesen hág a magasba a Ham- 
let-stációtól a vak Faust haláláig; a Werther öngyilkos golyó
jának sebével útra kelt s az életet halála pillanatában hatal
masan igenlő Fausttal egy olyan kör záródik le, mely fénylő 
öleléssel védi meg a szeretett föld életét az alakatlan halál 
rejtelmes kísérteteitől, és a földet megint visszaadja az em
bernek, aki elvetette, kétségbeesett felette, mert nem bírt cse
lekedni, hinni, örülni rajta. A halál kérdésére Goethe felelete: 
a klasszikus ember.

Ennek a feleletnek minden részletét megismerendő el 
kell olvasni a Wilhelm Meisters Lehrjahre-i és -  ami ebből a 
szempontból még fontosabb -  a Wanderjahre-t, a West-Östli- 
che Diwan-X, és azonkívül minden Goethe-írta sort... Itt csak
-  mintegy textusként -  részleteket ragadhatok ki, amin ke
resztül az a magatartás meglátsszék, mellyel a hamleti és 
egyrészt a Hamlet utáni világfájdalomból, másrészt extázis- 
ból való kivergődés és új kezdés, univerzum-felépítés lehet
séges volt.

Tor! wer dorthin die Augen blinzelnd richtet,
Sich über Wolken seinesgleichen dichtet;
Er stehe fest und sehe hier sich um;
Dem Tüchtigen ist diese Welt nicht stumm;
Was braucht er in die Ewigkeit zu schweifen!
Was er erkennt la fit sich ergreifen;
Er wandle so den Erdentag ént láng;
Wenn Geister spuken, geh er seinen Gang, 
lm Weiterschreiten find er Qual und Glück,
Er! unbefriedigt jeden Augenblick,

(Faust II. rész)

Bolond, ki túlvilág felé kacsingat -  ezeket a szavakat a 
potrohos Falstaff is mondhatná; Faust szájában azonban pá
tosza van ezeknek a szavaknak, és jelentésük, amit attól kap
nak, hogy az öreg Faust-Goethe mondja ki őket, aki megjár
ta az ember és a világ lelkének minden -  ember számára hoz
záférhető -  örvényes titkát.

Mi az, amit Hamlet, Werther, Faust -  mert a három vér
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rokonsága kétségtelen mi az, amit az idők folytán és bo
lyongásuk alatt megtudtak, hogy egy ilyen igen!-t tudnak 
mondani az életnek, mely előbb kétségbeesésbe, halálba és 
démonok hatalmába kergette őket? Hogyan, milyen erőkből 
került az erő, hogy megöregedve, a halállal szemtől szembe, 
ilyen királyi fennséggel tudnak megállni?

Ja diesem Sinne bin ich ganz ergeben,
Das ist dér Weisheit letzter Schlup:
Nur dér verdiení sich Freiheit wie das Leben,
Dér tagi ich sie erobern mufi.

Zum Augenblicke dürft ich sagen:
Verweile doch, du bist so schön!
Es kann die Spur von meinem Erdentagen 
Nicht in Áonen untergehn!

(Faust II. rész)

Ezekkel a szavakkal hal meg az a Faust, aki útját azzal 
az érzéssel kezdte, hogy „egy kutya se élne így tovább”. Nem 
tudok hamarjában izgatóbb, érdekesebb kérdést, mint azt, 
hogy mi történt itt, s ha ennek a kérdésnek végére járandó, a 
világ végére is kellene menni, nem volna nagy ár a fáradság 
díjáért!

A történelem az idő harca az időtlen, örökkévaló formá
ért, és ebben a harcában -  míg a történelem történelem -  mú
ló formák robbantják szét az előzőket s az újakat megint a 
következők. A történelemnek ez a felfogása: a históriának, 
az időnek abszolút értelmet tulajdonít, valami egyénfölötti, 
sors-szerű hatalmat, mellyel szemben az egyénnek legfőbb 
kötelessége az adott történetfilozófiai pillanatnak megfelelő 
magatartást megtalálni. Ez az a romantikus-modem világér
zés, mely még az öreg Goethét életben találta, anélkül azon
ban, hogy épületét megrendítette volna.

A goethei épület nem a históriára, hanem a természetre 
épült. Ez nem az a természet, melyben az ifjú Werther határ
tépő érzelmi élete tombol, még ha Goethéből nézve jó ösz
tönből borult is az ifjú Werther a természet ölére. A históri
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ai-társadalmi adottságok olyan bonyolultak, és bennük az 
ember olyan kielégületlen a maga rend- és értelem után só- 
várgó belső káoszával, hogy csak a természethez fordulhat, 
ha rend és törvény megismerésére, a káoszból kozmoszba 
vágyódik. Hamlet még túl közel volt a középkorhoz, neki 
még a természet és az ember két egymás mellett haladó ide
gen vagy ellenség; Goethe azonban a természetben egy 
olyan helyet talál, hol rendtartásában és törvényeiben maga 
az abszolút, az örökkévalóság rejtőzik. Csak üres szó a Goe
the panteizmusáról vagy pogányságáról beszélni, éppúgy, 
ahogy ostobaság Goethét krisztianizálni; Goethének van egy 
megismételhetetlenül saját vallása, melynek vonatkozásai 
Spinozával, kereszténységgel és Kelettel nem kétségesek, de 
lényegileg: egész külön, saját, Goethére szabott Gothe-val- 
lás.

Ezt az ő vallását elsősorban a megismerési tendencia jel
lemzi. Ez a megismerési tendencia abban a természetben, 
melynek az ember a legtökéletesebb organizmusa, megtalál
ja a feleletet az ember legmagasabb és legkomplikáltabb kér
déseire is. A természet a legegyértelműbb kifejezője az örök 
teremtési akaratnak, és legfőbb immanens célja az élet. Goe
thének a világba a kanti ismeretelmélet nem vert éket -  a 
Subjekt-Objekt probléma Goethe számára nem lehet prob
léma, mert az ő számára az emberben a kettő egybeesik; az 
emberben odabenn vannak a természet törvényei, és a ter
mészetnek az emberi élet csak egyik nagyszerű alkotása. A 
teremtő az élő teremtésben élvezi önmagát, és az ember ma
gában ezt az istenihez tartozását tudatosítva, kiművelve eljut 
a legmagasabb lehetőségig: hogy töretlenül kifejezze saját 
alakjában az időtlent, az általánost. Az embernek rendelteté
se: önmagának megnevelése, kifejlesztése, istenség képére 
formálása: „Bildung.” Ez a „Bildung” az, ami az embernek 
a halál és élet minden kérdésével szemben nyugalmat és ha- 
lál-élet-fölöttiséget, időtlen létet biztosít.

A „tompa, hideg öntudat” -  az egyetemességre törekvő 
ember legmegbízhatóbb, legfelsőbb útmutatója lesz*; de ez

* DaB dér Mensch bewuBt sei Schwerer Dienste tágliche Bewahmng,
Darauf kommt es überall an. Sonst bedarf es keiner Offenbarung.

(West-Östl. Divan) (West-Östl. Div.)
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az öntudat nem ellenlábasa a természetnek, hanem belőle nő, 
belőle táplálkozik; a nap ragyogásának és a földnek viszonya 
ez: a naptól kapja minden a fényét, de hogy a világosság a 
színekben manifesztálódhassék, hogy önmagát élvezhesse, 
szüksége van az objektumra, mely a sugarakat elnyeli és 
visszaveri; nem ellenségek, hanem egymást kiegészítők, 
egymásra utaltak, egymásban boldogok, mert csak egymás
ban elevenek.

Az emberben vannak egymással küzdő, egymás rontá
sára törő ellentétek; a természet a tökéletesség tanítója abban 
is, hogy minden ellentét egy legmagasabb princípium szol
gálatára lett formálva: ez a goethei megismerés számára a 
legfőbb kinyilatkoztatás, és ezt kell az embernek eltanulni, 
hogy egyéni mivoltában a kozmikus rendet és kerekséget, a 
harmóniát fejezze ki. Ennek egyetlen megvalósítási módja a 
mindig tisztultabb alakká válás, alakítás (Gestaltung). A víz- 
csöpptől a legösszetettebb organizmusig a természet min
denben formára törekszik; az embernek is a szétágazó, sok 
irányba kísértő, kerítő mindenségben formába kell állnia, a 
lét különböző erőiből életet csinálni. A forma azonban kettőt 
jelent: abszolút kifejezését a tartalomnak egyrészt, másrészt 
abszolút szigorú önkorlátozást. Ugyanúgy, mint ahogy az 
ember egyrészt a természet legmagasabb produktuma, a ter
mészet erőinek legszebb -  ami annyit jelent, az ideálnak leg
megfelelőbb, az ideál legkifejezőbb -  formába-állása, a „ter
mészet koronája”, másrészt viszont részese a természetnek, 
és meg kell ismernie a természet korlátozó törvényeit, és ma
gát hálásan, alázatosan és odaadással, a törvények iránti tisz
telettel önként alárendelni a korlátoknak.

Goethe természetfilozófiájának konzekvenciájaként egy 
világbölcsesség kinyilatkoztatásához jut, melyben a prakti
kus cselekedetnek, az ideál hasonmására alakított egyéniség 
tevékeny életének, az etikának olyan központi a jelentősége, 
hogy tőle kap fényt és értelmet, hogy köréje kristályosodik 
egyetlen kerek egészként az emberi élet minden területe.

S ha Hamlet azt kérdezné, jó, de hogyan, ha nincs biza
lom az élethez? -  az öreg Goethének lenne rá felelete: egyé
niség (Persönlichkeit), munka, hála, odaadás és lemondás
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(Entsagung und Beschránkung)... És mindez nem marad 
szó, mert mögöttük példának, megelevenítőnek ott áll a mo
numentális egyéniség, az öreg Goethe, akinél jobban senki 
még nem akarta és nem csinálta meg, hogy a fogalmak ele
ven szemléletből szülessenek.

Egyéniség: nem a világban kell keresni a bizalom tár
gyát, maga az egy-ember szélesedjen és formálódjon világ
gá; a világ csak matéria, amiből ez az egy-ember a minden- 
séggel azonos, a törvényt megvalósító időtlen jelenséggé 
válik. A fontos az, hogy a pozitívumokat válassza ki magá
nak a sokféleségből, és formát adjon nekik -  a Tyche-nek a 
Démon, az esetlegességeknek a karakter. A végtelent a vé
gesben kifejezni a végesben maradva; a principium indivi- 
duationisban a kozmikus princípiumot megnyilatkoztatni.

Munka: ez a tökéletességhez vezető egyetlen út, nem pe
dig az extázis. Mindenkinek van legálább egy olyan képes
sége, ami kellő odaadással kifejlesztve értéket produkálhat, 
alkothat, és csak az alkotó, a teremtő, a nála magasabbnak 
szolgálatában élő ember élete érték, de az: érték.* És itt kö
vetkezik a goethei világkép következményeiben súlyos és 
egyben felemelő paradoxiája: az egyéniség akkor éri el a 
maga teljességét, ha önmagát egészen megtagadva az általá
nosban, az egyetemesnek él.

Hála: nincs a világon szekta, vallás, filozófia, mely en
nek az érzésnek hasonlóan nagy jelentőséget tulajdonítana; 
még az antik embernél sincs ennek az a jelentősége, mint 
Goethénél. Ehhez az a feltétlen, osztatlan világ-szem kellett, 
amivé a Goethe szeme élesedett. Nála minden a szemen ke
resztül váU csak világossá, és a szem csak jelent ismer. A há
la érzése csak a mindig egészen jelenben élőnek válhat eny- 
nyire élet-elemmé; mert a tisztán jelenben-élő nem emlék
szik előzményre, a megtett útra nem néz vissza, ajándékként 
élvez minden jót. És így kap a pillanat is új jelentőséget az 
öreg Goethénél: az érzéki világ nem szorul egy túlvilági er
kölcsi korrektúrára, a pillanat maga az örökkévalóság, a ter
mészetben benn a metafizika, a föld maga a mennyország,

* Wilhelm Meisters útja: a határozatlan általánosból a konkréthoz és a konkré
ton, egy megtanult mesterségen keresztül egy konkrét, tartalmas egyetemességbe.
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ha az egyéniség le nem húzza a káoszba. És mikor az öreg 
Goethe számot ad élete útjáról (Dichtung und Wahrheit), egy 
nagy köszönet ez a világ minden dolga, minden valaha élt 
szép és nagy iránt, és köszönet a démonnak, mely őt vezette 
és félrevezetve is előre vezette: úgy nézi önmagát, mint vala
mi szobrot, mely egy nagy művész keze munkája.

„Szívetekben él és hat tovább. Induljatok, induljatok 
vissza az életbe! Vigyetek ki magatokkal szent komolyságot; 
mert a komolyság a szent, csak ő az, ami az életet örökkéva
lósággá teszi.” ( Wilhelm Meisters Lehrjahre.)

Goethe ott haladta túl a modem embert, ahol a forma 
mindenhatóságát nemcsak megérezte, hanem megcsinálta, 
és az életre igent mondott (odaadás); igent mondott arra az 
életre, melynek legfőbb parancsául a lemondási ismerte 
meg:

J h r  glücklichen Augen 
Was je ihr gesehen,
Es sei wie es wolle,
Es war doch so schön! ”

*

De Jozafát királyfi találkozott a beteg emberrel, a nyo
morék öreg emberrel, és a halott fenoménjével, és az ő lel
kének szomorúságából idegenül néz a szép világra. Előtte 
még hosszú út van; Goethe önmagának felelt, és az emberi 
szellem nagyságának dicsőségére csodálatos világot épített. 
Talán lesz még ez a világ egyszer mindnyájunk világa; de ma 
csak tudunk róla, csak elszédít és áhítatot kelt, mintha egy 
idegen, ismeretlen messzi istennek gyönyörű templomába 
tévedtünk volna; épülést, tanulságot, gyönyörűséget sokat 
hordhatunk innen magunkkal, de az egész, a maga egészé
ben ma még: misztérium.* Szemünk előtt történik, sorról 
sorra olvashatjuk, hogy épült; megérteni mégse tudjuk, ho

* Csak a Wanderjahre-beli Makarie-re kell gondolni, aki a naprendszerrel 
titokzatos összefüggésben él; Gundolf a nagy Goethe-tanulmányában épp Goethe ter
mészet-filozófiájáról mond keveset, ami nélkül azonban -  érzésem szerint -  nem lehet 
Goethét áttekinteni.
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gyan élhetett egy ember száz év előtt ezen a földön, akinek 
annyi adni valója, olyan ereje, akkora szíve volt, hogy a vilá
got nem érezte megváltásra szorulónak. A nagy titkok közül 
való ez, és senki se akarja történetfilozófiai teóriákkal lapos 
megfejtését adni.

Mert Goethével egyidőben ott éltek a romantikusok, 
akik majdnem mind öngyilkossággal, megőrüléssel és pusz
tulással feleltek az életre; nem azért, mert „érzékenyebbek” 
vagy „nemesebb” emberek voltak Goethénél; tudomásul kell 
venni, hogy egyelőre a goethei élet, a maga egészében kívül 
esik a mi élmény-lehetőségeinken.

Dosztojevszkij úgy jött hozzánk a romantikusok után és 
a romantikusokból az ő nagy kérdéseivel és feleleteivel, 
mintha Goethe nem is lett volna.

Dosztojevszkij az élet és halál, az öntudat és élet, a ter
mészet és lélek szakadékától széttépett ember életében aktu
álissá teszi a rég felejtett, a romantikusoknál már csak esz
tétikai jelentőségűvé vált csodát. A szellem nála eljut a maga 
legvégső határáig, ahonnan csak a megsemmisülésbe nyílik 
sivár kilátás, vagy pedig ugrásnak kell történni a csodába.

Hamlet és Iván Karamazov vérrokonsága nyilvánvaló; 
mind a kettőnek közös kérdése, hogy van-e egy törvény élők 
és halottak fölött, mely a két világot egy igazság szárnya alá 
helyezi? Az élet brutalitása az egyetlen hatalom-e -  aki bírja, 
marja - ,  vagy a halhatatlan halál fölött áll-e egy halhatatlan 
Isten? Ez azonban az a kérdés, mely Iván Kamarazovnál már 
háttérbe szorul a másik kérdéssel szemben: az ember bol
dogsághoz való jussa ez a kérdés, mely a hamletinek egye
nes konzekvenciája.

Iván és Dimitri az örömbe szerelmesek, örülni akarnak, 
minden idegszálukkal ragaszkodnak az élethez, az örömök 
egyetlen forrásához -  „Wollust ist dem Wurm gegeben” -  ci- 
tálódik a regényben, és Dimitri nagyon szereti Schillert -  az 
öröm a nagy pozitívum és az egyetlen, a szenvedés pedig... 
Dimitri akarna, de nem bír, érzi, nem bírna a föld alól him
nuszt énekelni az Úrhoz, Iván pedig fellázad a szenvedés té
nye ellen, mondván, az egész megváltást tartsa meg magá
nak a megváltó, ha csak egy csöpp vér is szükséges hozzá,
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ha csak egy gyermek könnye is... És Aljosa, a kedves, jó, 
tiszta, hódoló és forró gyermek szívszorongva várja, hogy 
csoda történjék; Isten vagy ördög kísérti-e, nem tudja, mi
ként Hamlet sem tudta, hogy jó vagy rossz szellem-e az apja 
szelleme, de megrendül, kétségbeesik, mikor drága holt mes
terének felbomló teste bűzzel tölti be a szobát...

Dosztojevszkijből is csak textusokat ragadhatok ki itt, 
mint amilyen az, hogy a félkegyelmű, aki arról beszél, hogy 
a szépség fogja megváltani a világot -  a Hymne an die Freu- 
de költője helyeselt volna - ,  a félkegyelmű a természetben 
megállva kiterjeszti a karjait, és sír, sír...

Mi történik itt? Rettenetes szomj az öröm után, és rette
netes képtelenség az örömre. Rettenetes szeretet a földhöz, 
és rettenetes képtelenség a földet megölelni, ahol -  mint Iván 
Karamazov meséli el -  gyerekek halnak kínhalált a tábornok 
vadászkutyáinak fogaitól széttépve. És ha Goethe még Ham- 
letnek kielégítő feleletet adhatott volna, Hamlet dédunokája: 
Iván csak gúnynak és tűrhetetlen „Billdungs-philister”-ség- 
nek érezte volna a feleletet.

Mert Ivannak a kérdésére ember nem felelhet. Ahogy 
Miskin ott a svájci hegyek között, a kék tó és a kék ég látá
sára sírva fakad, mert egyedül érzi magát -  a természet nem 
segíthet rajta, ő se segíthet magán, valami kettőjüknél hatal
masabb Vigasztalónak kell jönni. Általában: a segítségre 
képtelenség együtt élmény Dosztojevszkij szereplőinél az 
örömre képtelenséggel. A szent életű Starec is földre veti 
magát Dimitri előtt, a jövendő szenvedései előtt -  de leven
ni róla egyetlen szenvedést sem tud. Az emberi lélek a maga 
hatalmának teljességében jelenik meg: egymás szívébe lát
nak a Dosztojevszkij emberei, úgy cserélik egymással szí
vüket, mint a kereszteket Rogosin és Miskin -  és így is, így 
se terem segítség egyik kezében a másik számára. Iván meg
őrül, Miskin lelke sötétségbe vész, mindenki sír, mindenki 
vergődik, pedig minden, amit ember magától és másoktól 
kaphat, az övék. Már maga az ember is csak egyetlen para
doxon lett; soha még jobban nem szomjazott örömre, és soha 
még nagyobb képessége a szenvedésre, igen, olyan dolgok 
illetik ma szenvedéssel a dosztojevszkiji embert, amik mel
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lett más korok emberei nyugodtan mentek el -  és örömszom- 
jával együtt nő, még mindig nő a szenvedés-képessége, és se 
magán, se máson segíteni nem tud -  és ezért kell eljönni a 
csodának, és ezért nem tudhatta Dosztojevszkij a Karama- 
zov testvéreket befejezni.

*

A történelemnek megvalósító, megelevenítő és betelje
sítő erejét a keresztény vallás húsvétja fejezi ki. Krisztus 
fenékig kóstolja a halál minden rémületességét -  a teljes ma
gányosság, földtől-elhagyottság és égbe-még-nem-érkezett- 
ség: Uram, uram -  föld és ég Ura - ,  mért hagytál el enge- 
met? És ennek utána jön a győzelem ünnepe, ez az út a halá
lon vett győzelem ünnepéhez, a feltámadáshoz.

„Elméne Mária Magdolna hirdetvén a tanítványoknak, 
hogy ő látta az Urat”, de Tamás nem hitte, hogy valaki feltá
madhat halottaiból. Azután nyolcadnapra, mikor a tanítvá
nyok, Tamás is köztük, együtt voltak, megjelent Jézus ismét. 
„Békesség nektek!” -  mondta. És Tamásnak odatartotta a ke
zét és oldalát, hogy az ujjaival meggyőződjön a szegek he
lyéről, a sebekről, és ne legyen hitetlen, hanem hívő. És Ta
más szégyenült-rémültén kiált: Én Uram Istenem!...

Mihozzánk nem jön el, hogy bizonyságot tegyen halál
ból való feltámadásáról. És ülünk a sötétben, mint ülhettek a 
tanítványok, tanácstalanul, kétségbeesetten a keresztrefe- 
szítés estején. De a tanítványoknak abban a sötétségben is 
volt legalább egy vigaszuk: szerették egymást és nem féltek 
a haláltól, mert nem félhetünk attól a haláltól, mely sorskö
zösséget teremt majd közöttünk és aközött, aki vérét adta 
értünk.

( 1925)
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IV.

NÉMETEK





SILESIUS

Angelus Silesius XVII. századbeli német misztikus ver
seit kapja itt szép fordításban az olvasó.* A Testvér köszönet
tel fogadta el Gáspár Endre munkáját, és reméljük, hogy az 
olvasó osztani fogja örömünket az értékes ajándék felett. 
Hogy az olvasó számára Angelus Silesius költészetének 
megértését megkönnyítsük, helyénvaló lesz néhány elöljáró 
szó.

A kereszténységnek kezdettől fogva kettős tendenciája: 
egyrészt a világnak Isten képére való átformálása, másrészt 
a világnak mint a Gonosz birodalmának megvetése; ez utób
binak végső konzekvenciája, hogy az egyes ember, lelke üd
vét megmentendő, elmenekül a világból. A miszticizmus is 
bizonyos értelemben hátatfordítás a világnak, és az emberi 
léleknek, az egyénnek abszolút erővel való önmaga felé for
dulását jelenti. A misztikus azonban nem azért teszi ezt, mint 
az anachoréta, aki gyűlöli a világot, a testi életet, és egyik ol
dalon az Istent és a másikon az ördögöt látja; a misztikus 
számára a dolgokban, a helyekben, a cselekedetekben, a szer
tartásokban nincs semmi önerejű jó vagy rossz: ninden csak 
edény, melynek tartalmát a lélek, az egyéni ember lelkének 
korsója adja meg. Az egész világ minden jó és rossz, víg és 
bánatos dolgával csupa ilyen edény, és a léleken múlik, a 
szubjektum tökéletességén, hogy jó vagy rossz világban él-e. 
A miszticizmus a modem individuális öntudat leghatalma
sabb megnyilatkozása. Nem egy rajtam kívül való Isten, ha
nem én, az egyes ember vagyok lelkem erejénél fogva: min
denható. Ami rossznak látszik, a megvilágosodott számára 
az se rossz, s Belzebub addig él, míg bennem él; ha bennem 
minden világos lesz, akkor m i n d e n  dologban meg fogom 
találni a rejtett ablakot, melyen keresztül Istenre látok, aki
nek nem szolgája, hanem bajtársa, megváltója, fia legyek, 
mint ahogy ő az enyém. Ilyen módon minden ellentét, min
den szakadék csak látszat: a léleknek magasságában minden 
rangkülönbség megszűnik.

* Gáspár Endre fordítása Angelus Silesius „Cherubi vándor”-ából. (Testvér, 1925/3.)
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Angelus Silesius a misztikának már késői hajtása. Pol
gári neve Johann Scheffler, életének első felében orvos volt, 
és ma azt szokták róla mondani, hogy ő az első monista. S ha 
ezt úgy értjük, hogy az ő számára már Isten is csak szimbó
lum, mint ahogy minden fogalommá merevedett valóság: ak
kor ő csakugyan az első monista. Az ő számára egyetlen va
lóság a lélek, és nem a világ, hanem a néző szem minősége 
az, melytől a föld, Isten, ember sorsa függ. Az egyetlen 
nagyhatalom már csak a szubjektivitás, és ez a szubjektivitás 
mindig mélyebb magányba vonja be a lelket. És ezzel egy 
nagy kerülő után a kereszténység egyik ősi irányához tér visz- 
sza Angelus Silesius: a manicheizmushoz. Mert ha minden a 
szubjektumtól függ, akkor ez azt jelenti, hogy csak a szub
jektumnak van lelke, és az egész világ c s a k  üres edény, ön
álló létezés, élet nélkül, úgyannyira, hogy m i n d e n  szub- 
jektum-fölötti, tehát Isten is magára hagyja az embert, épp 
ezt a szubjektumot. Az egész világ pedig -  mint a manicheu- 
soknál -  a szubjektum eltűnésével maga is semmibe tűnik, 
de nem egy boldog Nirvanába, hanem megváltatlanul, mint 
„fekete ravatal” marad magára a mélységben.

A modem ember épp ennek a szubjektivitásnak végső 
konzekvenciáján nyög. A modem ember és a modem vallás: 
a Starec Zoszima Aljosája, akit mestere nem enged önlelké- 
be visszahúzódni, hanem kiküldi a világba. A mai ember szá
mára nincs egyéni megváltás, és ha volna, akkor is -  mint 
Iván Karamazov -  visszautasítaná, mert az objektív világ a 
probléma, és nem az egyéni üdvösség kérdése. így készül 
egy új szintézis: a szubjektivitás és az objektív világ között.

Angelus Silesius kétsoros, epigramma élességű versei 
tökéletesen kifejezik a bensőséget, mely beléjük öltözött. 
Élesek és világosak, meglepők az egymással rímelő szavak, 
és mikor az ember, mint ismerőst, meg akarja tartani a szóba 
kihegyezett gondolatot, észreveszi, hogy végtelenbe kilőtt 
nyíl egy-egy ilyen két sor. És a kétsoros formában benne van 
a misztikus lényeges törekvése: összeérő rövid két karral a 
mindenséget átfogni.

( 1925)
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PESTALOZZI

(Elkésett megjegyzések a Pestalozzi-ünnepségek 
alkalmából)

Jobb is talán, hogy ezek a megjegyzések kicsit elkéstek; 
az ilyen jubiláris ünnepségek annyi külsőséggel, felületes
séggel és lármával járnak, hogy az őszintén komoly és ezért 
csendesebb gondolat hangja könnyen elvész a szavak zúgá
sában. Az átlagos újságolvasó is megtudta az elmúlt hetek
ben, hogy Pestalozzi heroikus életű pedagógus volt, s a ne
velés és tanítás tudománya mai napig eloldozhatatlan lekö
telezettje neki, de sehol arról szó nem esett -  pedig az alka
lom nagyon is kínálkozott rá - ,  hogy voltaképpen hol állunk 
és hogyan állunk ma a nevelés problémája szempontjából. 
Becsületesen és alaposan végiggondolva -  valakinek, akinek 
hangja nem hangzik el -  ki kellett volna mondani épp ez ün
nepségek kulisszái közt a való szót: „dicsérjük őt, mert fana
tikus volt, mert minden teóriáját gyakorlatban élte, mert 
hasznos útmutatásokat hagyott ránk és valljuk meg egyben, 
hogy noha ilyen nemes ősre hivatkozhatik az embernevelés 
tudománya, a modem nevelés az elképzelhető legteljesebb 
zsákutcába jutott, sőt egyszerűen nincs modem nevelés, mert 
amit így neveznek, az egyrészt puszta civilizatorikus idő
in ítás, másrészt ismereteknek objektív közlése és terjesz
tése”. Aki igazat beszélt volna, csak így beszélhetett volna. 
És hozzá kellett volna még azt is tennie: „a legnagyobb baj 
pedig az, hogy mi ab ovo nem is hiszünk a nevelés lehetősé
gében”.

Már a nagy Bildungs-Romanban, a Wilhelm Meisterben 
élővé válik a nevelési hitnek ez az elvesztése, élővé válik, de 
még nem ejt kétségbe, mert a polgári életnek akkor még szi
lárd, a maguk jogosultsága felől nyugodt formái óvják a té
velygő egyént; nem a nevelés, hanem az élet lesz a jó nevelő, 
és a toronyból inkább csak kommentálják, mint előidézik e 
nevelésnek eredményeit. Az élet azonban az egyénnel szem
ben nem a szemlélődés, hanem a cselekvés követelményé
vel lép fel. Ahogy a gyerek az apjához kérdést intézett, az 
apa felelőssé vált azért, amit felelt, és azért is, hogyha a fele
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lősség alól úgy akarna kibújni, hogy nem felel a kérdésre. A 
legmodernebb polgári felvilágosultság a megoldásnak utób
bi formáját választotta: a gyermek egyéniségére bízza, a gyer
mek választására hagyja a világnézeti kérdéseket. A meg- 
okolás: a gyermek szabadságának és egyéniségének tiszte
lete. A való ok azonban más, a mondott megokolás ennek a 
nyomorúságos való oknak cifra takarója. Ha a modem em
bernek volna valamiféle hite bármiben, de feltétlen hite -  ak
kor minden erővel, habozás nélkül befolyásolni akarná gyer
mekét, derekasan egyoldalúan, önmagához való bátorsággal.

Senkinek nem juthat ma eszébe a középkort ideálnak 
odaállítani, hacsak nem hamis esztétikai kuruzslás a kiindu
lópontja; de példának jó a középkor arra, hogy brutalitásig 
volt bátorsága a neveléshez, és bármily elriasztó is ez a bru
talitás, az eredete egy gazdagság, melyből a modem ember 
kiszegényedett. A középkori embernek volt a tarisznyájában 
valami, amit képmutatás nélkül, habozás nélkül merhetett 
útravalónak adni gyermeke számára; a modem ember csak 
ismereteket tud adni, és a szabadság, melyben gyermekére 
bízza, hogy mit fog ez ismeretekkel tenni, az a sivatag sza
badsága.

A Kant-féle formális etika és „az élet”, mint legfőbb ta
nítómester: egyáltalán nem két ellentétes, inkább egy tőről 
fakadt, csak különböző pátoszú, két princípium. Az egyik is, 
a másik is a konkrét tennivalókra nézve teljesen tanács nél
kül hagyja a kérdezőt. Az egyik abszolút követelmény nevé
ben, a másik abszolút követelmény-nélküliség nevében: pe
dagógiai szempontból egyik is, másik is a pedagógia tulaj
donképpeni feladatát magáról másra tolja: a kategorikus im- 
peratívusra, illetve az életre. Az individuumnak nincs hite és 
nincs bátorsága a másik individuumnak azt mondani: erre 
menj.

Minden valóságos pedagógiának feltétele, hogy a peda
gógus egy ideál bán szeresse és vezesse tanítványát olykép
pen, mint a keresztény nem az ő esetlegességében, hanem 
Krisztusba« szerette az ő felebarátját. A pedagógia tehát nem 
tudományos kérdés, legalább a végső fokon nem az, sőt; 
ahogy a teológia, mint tudomány a vallásos érzés krízisének 
vagy hanyatlásának szimptómája, a pedagógia is, mint tudo
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mány, akkor jelenik meg, mikor már a „tanító” nem hisz köz
vetlenül a maga igazságában. (Pedagógia alatt itt természe
tesen nem a tanítás technikája stb., hanem az ember nevelése 
értendő.) Egy társadalom, mely mint a mai polgári társada
lom, elvesztette és a történelem folyamán megtagadta ideál
jait, az emberré nevelésnek problémáját nem oldhatja meg; 
ebből következik, hogy ebben az értelemben tagadja is a ne
velést, mint lehetőséget, s amit nevelés címen ad, az csak 
gyakorlati vagy absztrakt ismeretek, némi tapasztalati vilá
got járt okosság továbbadása. Csak olyan korokban él a pe
dagógia, mint valóság, melyben univerzális célok is élnek; a 
polgári társadalom azonban tisztára partikuláris és rég meg
szűnt akarni célokat, csak önmagáért küzd, nem azért, mert 
hisz a saját létének értelmében, rendeltetésében, hanem mert 
ereje van hozzá. így áll elő a helyzet: a nevelés mint társa
dalmi funkció lehetetlenné vált, és mint individuális, társa
dalmon kívüli, gyakran asszociális jelenség lehetséges csak. 
Mert ahhoz, hogy szociális lehessen, nem a pedagógiának, 
hanem a szociális kereteknek kellene megváltozni.

(1927)

KLEIST*

Mikor 34 éves korában Heinrich von Kleist megöli ma
gát, az öngyilkosság körülményei némi feltűnést keltenek. 
Tieck tíz évvel később kiadja az elhalt költő munkáit, de alig 
valaki figyel fel az ismeretlen halott nevére és írásaira. A na
turalizmusnak és az expresszionizmusnak kellett jönni, hogy 
Kleist érdekessé váljon. És ebben az új perspektívában 
Kleist mint a mai legjobbaknak őse, példás hérosz és példát
lanul nagy költő intronizáltatott.

Megindult az irodalomtörténeti értékelések revíziója. 
Kleist maga is egész életében tudta, hogy hol a norma, mely 
az ő élete tartalmaira ítéletet mond, és ezért akarta a kortárs
nak félelmes Goethe „homlokáról letépni a babért”. Többről 
volt szó, mint alantas irodalmi féltékenységről, becsvágy

*A költő születésének 150 éves évfordulójára
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ról: Kleist viszonya Goethéhez a káoszé, melyet taszít és 
mégis imádatra kényszerít a kozmosz. Goethét és Kleistot 
egy szellemeden érték-összehasonlítás révén viszonyba hoz
ni -  amint ezt a modemek tették -  az eredeti mély értelmű 
antagonizmusnak ellaposítása. Mint minden valódi egyéni
ségben, úgy Goethe és Kleist életében és élete eredményé
ben vagy eredménytelenségében általános törvények mani
fesztálódnak. Az egyéniség sorsa csak annyiban érdekes, 
amennyiben ennek az általánosnak leolvasható írásjeleit vi
seli magán, akár a megsemmisülés, a pusztulás, akár a betel
jesülés, a célt-érés az, ami a törvény beteljesedésének mani- 
fesztációja. Az egyéniség pusztulva vagy boldogulva, min
dig törvénykinyilatkoztató. Az egyéni, esetleges élet vélet
lenjeinek helyes összegezéséből a szükséges jön ki, mint 
végső summa.

*

Kleistről tudjuk, hogy a Goethével való mély értelmű 
versenye közben Geschichte meiner Seele címen készült egy 
goethei Wahrheit und Dichtung-xa. A kézirat elveszett, de 
nem valószínű, hogy Kleistnak valaha is sikerült volna a 
goethei Wahrheit und Dichtung módján a saját életét, mint 
egy őstörvény monumentális emanációját az anyagban, ob
jektív tudatossággal áttekinteni. Kleist másutt kereste töre
dékes életének titkát. „ Die Hölle gab mir meine halben Ta- 
lente, dér Hímmel schenkt dem Menschen ein ganzes oder 
gar keines

*

Goethéről tudjuk, hogy Shakespeare mellett kicsinek 
érezte magát, s valószínű, hogy Shakespeare is keveselte a 
maga talentumát. Az emberi nagyság teljesítőképessége 
mindig mögötte marad a feladat nagyságának, mert a nagy
ság mindig a feladattal és nem a relatív mértékkel -  kortár
sak stb. -  méri magát. De Goethének a konzekvenciája: a 
produktív magatartás Shakespeare-rel szemben és tehetsége
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nagyságának kérdése lényegesen nem foglalkoztatja. Ami 
foglalkoztatja, az a rendelkezésre álló „talentum” megvaló
sítása, a kapottnak maximálisan megfelelő szolgálat teljesí
tése. A többi nem az ő dolga. Az elérhetőn keresztül megy az 
elérhetetlen irányába, és az elérhető területén tehetett min
den lépésért hálára kötelezetten indul a következő lépés 
megtételére. Sejtelmes, titkos egyetértésben saját élete tör
vényével, teljesíti élete törvényét élete éveinek munkájával. 
Szabályteremtő heroikus élet. Hogyan lehetséges az ilyes
mi?

Goethének se adatott lelkileg homogénabb közösség az 
emberi társadalomban, mint Kleistnak. Költő és az ő közös
sége Goethe számára is éppoly kevéssé volt költő és az ő kö
zössége, mint Kleistnak. Az Itáliából hazatért Goethe, és 
Goethe a Schiller halála után, ha a weimari udvarban excel- 
lenciás úr is, a weimari udvarban szellemileg legalább annyi
ra izolált magános, mint Kleist Párizsban vagy berlini szer
kesztő korában. De nem úgy magános, mint Kleist, mert elő
ször -  s ez a legfontosabb -  Goethe mitikus életereje egy a 
természethez való közvetlen és tudatosan kiépített viszony
ból táplálkozik -  ez abban is megnyilvánul, hogy minden 
nagy magányosságai idején költészet helyett természettudo
mánnyal foglalkozik; s másodszor -  épp az előbbi életérzés
ből következően -  mindenütt nagy természeti és metafizikai 
(az ő számára a kettő egy törvénynek csak két megjelenése) 
törvényeket tud, melyeknek az individualista Goethe akarat
tal engedelmeskedik, melyekhez hozzáhasonul.

*

Kleist számára a természet nem pótolhatta a hiányzó 
emberi közösséget. Éppoly kevéssé, mint ahogy Euripidész 
számára nem pótolhatta. A természet csak annyiban jön még 
számba, mint emberi affektusok hasonlata, de ember és ter
mészet között minden organikus viszony éppúgy megszűnt, 
mint költő és népe között. Kleist egzisztenciája az első fatá
lis testet-öltése a paradoxiának: költő, akinek nincs népe, 
nincs organikus valahovátartozandósága. És a fatális csaku
gyan fátummá lett, mert a paradoxiát teljessé tette, hogy ez a
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költő mindennél inkább dráma-költő volt. Shakespeare után 
szigorúan véve nem is születhetett más, csak könyvdráma -  
az igazi dráma egy közösség hősét tételezi fel, tehát egy kö
zösséget, mely a drámai hősben a magáéra ismer -  ez a kö
zösség megszűnvén, a dráma könyvdrámává degenerálódik, 
individuális sorsélmények, dramatizált líra, extrém etikai 
problémák megjelenítőinek megjelenítésévé. Ha Aiszkhü- 
losz azt íratja sírjára, hogy ő is ott volt Maratonnál, s ha az 
Antigoné költőjét hadvezérnek választják: ebből a költő és a 
közösség természetes és szükséges viszonya tetszik csak 
meg.

A költő, aki csak költő, modem jelenség, mely az emberi 
közösségek megszűnésének következménye. A vérbeli drá
ma-költő közösség nélkül, mely a témát és célt megadja: em
ber, aki alól kihúzták a földet, akitől elvették a teret, mely 
rendeltetésének színteréül szolgálhatott volna. A megszűnő 
közösség idejében több lesz a költő, mint az eleven közösség 
korában, mert eleven közösség nélkül nem létezik cseleke
detre, értelmes világi működésre való lehetőség, csak indivi
duális, és individuális érdekszférákba visszaszorított, beha
tárolt eredmények. A „szépirodalom”-ban kompenzálja ma
gát a közösségtelen, de cselekvéshez hajtott szubjektivitás. 
Költészet, mint magatartás, mint életmunka -  ha a költő nem 
áll benne egy eleven közösségben, csak monománikus őrjön
gés, melynek nincs foganatja, légüres térbe beleteremtett 
meredt alakok életeinek nemzése.

Kleist élet-eleme a cselekvés, és élményei dramatikus 
formában jelennek meg; a cselekvés anyaga: a porosz jun
kerek, akikhez születése szerint tartozott, a katonáskodást 
adhatták csak neki, vagy hogy államhivatalnok legyen; meg
próbálta mindkettőt, és messzire űződött mind a két lehe
tőségtől.

*

Kleist-Berud-Heinrich-W ilhelm von Kleist -  százötven 
év előtt, 1777. okt. 18-án született. A családban tradíció volt, 
hogy a férfiak katonatisztek lesznek. A 22 éves Kleist nem
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leli kedvét a tradícióban, és a katonai életpályát a szabad, 
szellemi pályával cseréli fel. Ebben az időben olyan, mint 
valami lapos német professzor. Kicsit nagyképű és kiállha- 
tatlanul oktató még akkor is, ha a menyasszonyához szerel
mes leveleket ír. Bildung... Bildung... ez az örök refrén, míg 
egyszerre megváltozik a kép. A fiatal Kleist megismerkedik 
Kant filozófiájával -  gorombán félreérti Kantot, de végtele
nül jellemző rá, hogy így érti félre - ,  azt olvassa ki belőle, 
hogy látszatok világában élünk, és az igazság megismerhe- 
tetlen. Másokat szerelem, halálesetek, szerencsétlenségek 
ráznak meg olyan erővel, mint Kleistet a kanti filozófia. A 
Marienbadi elégia öreg Goethéjének pátoszával jajdul fel 
ekkor a fiatal Kleist: „ Mein einziges und höchstes Ziel -  írja
-  ist gesunken, ich habé keines mehr. ” A fiatal porosz junker 
úgy hitt a Bildung-bán, mint paraszt a nyomtatott betűben, és 
Kleist most máris lemond hivataláról, nem bírja tovább, és 
arról álmodik, hogy mint paraszt, valahol egy svájci faluban 
éldegéljen. A menyasszonya okosabb, és nem megy bele eb
be az új tervbe. A porosz junker, akiből Rousseau tanítványa 
lett, minden kapcsolatot, mely közte és kasztja közt még ele
ven, ezzel eltépett. És nem talált -  nem is találhatott -  egy 
osztályt vagy kasztot, mely őt a magáéként befogadhatta vol
na, vagy melynek létalapját ő a magáévá tudta volna tenni.

*

Ami ezután Kleist külső és belső életében következik: 
minden csak a mindig súlyosbodó konzekvenciája ennek a 
magába-szakadt, és magára szakadt, kizárt és magába-zárt 
individualitásnak. Kortársai, a romantikusok és ő közte ke
vés a hasonlatosság, de a sorsuk közös. A költészet, ha nem 
táplálkozik és nem táplálja a költőt egy eleven közösség élet
erejével, akkor önmagában nem teremthet levegőt, teret és 
igazolást az élethez. Goethe a természet és nem kevésbé a 
praktikus tevékenység révén tudta tartani magát, a romanti
kusok vallással vegyített esztétikával kísérelték meg egzisz
tenciájuk szörnyű absztrakcióját elviselni, s a legnagyobbak
nak, akiknek -  mert legnagyobbak voltak -  legtisztább volt
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a tekintetük és legmélyebb a szenvedésük: a legnagyobbak
nak, mint Hölderlin, meg kellett őrülni, vagy mint Kleistnak, 
öngyilkossá kellett lenni. Akik ebből a generációból életben 
maradtak, ha mint Novalis, nem haltak meg fiatalon, azok a 
puszta költészet Jeere Unendlichkeit”-)di elől a katolicizmus 
fiktívvé vált, de legalább fikcióként létező közösségébe me
nekültek.

*

Kétségtelen, hogy német költők között senki annyira 
drámaköltő nem volt, mint Kleist. És mégis: Kleistnak 
egyetlen drámája sincs, mely egészében éppoly tökéletes 
volna, mint részleteiben.

Legegységesebb, mert egységesen, következetesen dé
monikus, a Penthesilea. A Kátchen von Heilbronn álomszép 
ragyogásába kínosan hasít be a fogatlan boszorkány, Kuni
gunda. A Prinz von Homburgot, ezt a drámát, mely a német 
irodalom nagy, talán egyetlen tragédiája lehetne -  mert örök 
erők mérkőznek benne: a törvény és a démonától elragadott 
ember - ,  a Prinz von Homburgot visszamenően diszkreditál- 
ja a befejezés. Ha Kleistnál tudatos szándék volt a tragikus 
konfliktusnak a shakespeare-i Téli meséhez hasonló, mese
szerű megoldása, feloldása, ez se változtat a tényen, hogy 
neki nem sikerült. De aligha tudatos szándék mozgatta, in
kább arra kell gondolnunk, hogy nem tudhatta másképp. 
Ugyanaz a Kleist, aki a Michael Kohlhaasbm  lélegzetelál
lító nagyszerűséggel merészel legeslegvégig vezetni egyet
len világ-víziót: a lélektelenségtől megszállott világ vízióját, 
a Prinz von Homburgná\ visszahőköl, mert ott a törvény po
zitív elismerését kellett volna demonstrálnia. A Familie 
Schroffensteinbm  is nem a Rómeó-Júlia-szerelem, hanem a 
gyűlölet az uralkodó motívum. Az antik tragédiaköltő isten 
oldaláról nézte a sorsot; Kleistnak a démonikus indulatok 
hatalmán túl nincs evidens bizonyossága. Ezért válik a keze 
majdnem mindig nagyon bizonytalanná, ha a befejezéshez, 
konklúzióhoz közeledik. „ Verwirrung dér G e f ü h l e ezzel 
jellemezte és utasította el magától Goethe a kleisti irodalmat.
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Kleist mindenütt téma után kutat. A lovagkor, a görög 
mitológia, a német történelem egymást kergetik nála, de 
mind e témák nem tudták és nem tudhatták helyettesíteni az 
egyetlen szükséges témát: azt, amelyik egy eleven közösség 
életéből nő ki. A Hermannschlacht vad gyűlölete, nemzeti
sége se egy közösség életérzéséből nő ki, hanem egy közös
ség utáni vágyból, a vágyból, hogy határok és kötöttség te
remjen. A Hermannschlacht-ot a gyűlölet teszi naggyá, és 
nem a patriotizmus. A Kleist gyűlölete számára Napóleon 
éppúgy mítosz, mint Ady szerelme számára Párizs. A Kleist 
francia-gyűlölete! Ugyanaz a Kleist, aki a franciákat gyűlöl
te, még Boulogne-ban önként jelentkezett a francia expedí- 
ciós seregbe Anglia ellen. „ Unser aller Verderben lauert 
über dem Meere” -  írja akkor. A titáni indulatok objektumot 
keresnek, a priori az indulatok vannak, és a világhoz való 
objektív, kontemplatív viszonynak, mely Shakespeare-t 
olyan egyedülállóan szélessé teszi, Kleistnál nyoma sincs. A 
Moliére vígjátékába, ebbe a Plautustól származó könnyű ko
médiába gyúrja be legmélyebb problémáit; az Amphitryon- 
ban sajátságos, szándékos vaksággal a téma és az ő monda
nivalói közötti diszkrepanciát nem látja, s ezáltal misztérium 
és blaszfémia között lebeg ez a szertelenségében is nagysze
rű alkotás. G undolf Kleist-könyve -  melynek egyebek mel
lett legnagyobb értéke Kleist nyelvének analízise -  a Kleist 
Zerbrochene Krug-]át kizárólag technikai kísérletnek és tel
jesítménynek tartja. Ebben aligha van igaza, és alapos ana
lízis kimutathatná a Michael Kohlhaas és e között a vígjáték 
közötti közös élménygyökereket. De ha Gundolf azt hangsú
lyozza, hogy Kleistnál a művészi „Können” akarata szinte 
egyenlő erejű a „Müssen”-nel -  ebben biztosan igaza van. A 
technikával való küzdés, a flaubert-i heroikus tökéletest-aka- 
rás a formában hozzátartozik a közösségtelen, világtalan köl- 
tő-Kleist képéhez. A technika, mint a tartalomtól különvált, 
sőt centrális probléma a renaissance szülötte, jellegzetesen 
azé a koré, melyben a művészet megszűnik népművészet 
lenni. A költőnek magának kell megteremteni az anyagot, 
melyen keresztül kifejezhesse magát.

Az obfektum hiánya a szubjektivitás példátlan intenzivi- 
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tású gazdasága mellett: ez a titka annak, hogy Kleist nagysá
ga az alkotásban nem érte el önmagát.

A Róbert Guiscardnak kellett volna Kleist Faustjává 
lenni. Kleist pozitív hős-vízióját kellett volna valóvá válta
nia, mint Aiszkhüloszét a Prométheusz. Kleist hosszú-hosz- 
szú évekig viaskodott érte, és a ránk maradt töredék tanúság 
az erő nagyszerűsége mellett, mely ott vívódott önmagával 
és az anyaggal. És szenvedélyes erőfeszítések után Kleistnak 
be kellett látnia, hogy lehetetlent akar, és ekkor tűzbe dobja 
kéziratát. Nem a tehetsége nagyságán múlt, hogy így történt. 
Absztrakt hős nem lehetséges. Don Quijote absztrakt hős, de 
nem lehet dráma hőse, épp mert absztrakt, és absztrakt azért, 
mert nem egy közösség, hanem csak egy extrém individuali
tás képviselője.

Mikor Kleist a Guiscard kéziratát elégeti, a sokat szen
vedett ember megrendültségében profétikus szavakat talál. 
Azt írja a nővéréhez intézett levelében: „Ich trete vor einem 
zurück, dér noch nicht da ist und beuge mich ein Jahrtau- 
send im voraus vor seinem Geiste

(1927)

NIETZSCHE

(Dr. Bibó István Nietzsche-tanulmánya.
Modem Könyvtár)

A Nietzschével foglalkozó munkák két csoportba skatu
lyázhatok. Fő sajátsága mindkettőnek: nem tudják elviselni 
Nietzschét. Tantae mobis erat! Szánakoznak, s egyszersmind 
megbocsátanak ezzel a sóhajtással.

Az „intellektuel” idegrendszer dermesztő hideget érez 
Nietzsche labirintusában. Múltak milliós éveinek sejthetet- 
lensége, és jövendők évmillióinak szédülete fojtogat ottan a 
súlyával. Merész és kíváncsi, aki egyszer oda betette a lábát: 
vagy megtanul táncolni, szívén ezzel a földrevágó, örökké
való tragikummal, vagy pedig elpusztul (Weininger).

Lombroso Egyház-babérozta tanítványai valami, a pa
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tológia lapjaira tartozó paroxizmussal magyarázzák Nietz
sche hideglelést okozó kinyilvánulásait.

Abban igazuk is van, hogy örökrésze nem az az állati és 
refektóriumi egészség volt, amelynek hevülete az igaz, hasi 
hivatástól soha el nem tévelyedik. Ősei, a XVI. század kez
detétől, kemény nyakú, buzgó protestáns papok voltak, 
őbenne pedig öntudatának alkonyáig uralkodó elem volt egy 
öröklött vallás-komplexum.

S ha Nietzsche gondolat-életének rejtelmét bontogatjuk, 
akkor épp erre a komplexumra kell bízni próbálkozásunkat, 
amint ez harcban áll az egészségre sóvár, vakmerővé szelle
mesült, célkereső akarattal. Szikkadhatatlan egészség ösztö
nének, és a benne, körülötte aláhanyatló, nirvánás kornak an- 
tipódusai nyitják meg problémáját. Ez a végtelenbe lendülő, 
szenzibilis, asszociációs, erőktől zsúfolt idegrendszer: vala
mi különfajta egészség.

A nietzscheisták másik csoportja csupa jóindulatú és el
ismerő ember. Ám éppen ezeknek annyi kellemetlen és meg
semmisítő igazságot vág oda Nietzsche, hogy a magukévá 
tevés ellen tiltakozik a természetük. Szükség van arra, hogy 
megnyugtassák magukat a fájdalmas ítélet ellenében. Való
ban, tudtommal mindmáig nincs is vele foglalkozó egyetlen 
munka sem, amelyben megvolna a bátorság Nietzsche filo
zófiáját az alkotó szubjektumnak mentő-körülményes bele- 
kavarása nélkül értékelni. Az az ostoba szempontjuk, hogy 
Nietzschénél nincs összefoglaló, egységes bölcseleti szin
tézis: ez teljesen tarthatatlan.

Mostanában a magyar Nietzsche-irodalom is megszapo
rodott. (Ami nem jelent okvetlenül fejlődést.) Dr. Bibó Ist
ván tanulmányáról van szó. Népszerűsége valószínű, és 
hogy alaposan elősegíti Nietzsche meg nem ismerését, az bi
zonyos.

Ennek az életnek az alkotómunkáját dr. Bibó úgy fogja 
fel, hogy az tulajdonképpen az első jelentős műnek, a Die 
Geburt dér Tragödie-nek mind unalmasabbá váló ismétel
getése. Ez a tanulmány „fölhívta ugyan figyelmünket bizo
nyos problémákra, és belátjuk azt is, hogy a pesszimizmus és 
optimizmus problémáját előbb-utóbb végérvényesen meg 
kell oldani, de ez az egész”.
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íme, dr. Bibó csak ennyit nyert abból a munkából, mely 
a művészetnek és a klasszikus filológiának a görög termé
szet érett megértését hozta a goethei maskara-görögösködés 
helyébe, és amely a dionüszoszi görögség mámorának finom 
analízise mellett beláthatatlan lehetőségek csíráival a Tart 
pour Tart pipogya rímfaragásának a kivégzése.

A doktor úr hihetetlen egyszerűséggel megy el Nietz
sche szellemi vérrokonai és kútforrásai mellett. (A ciniku
sok, Carlyle, Emerson, Goethe elő sem fordulnak írásában.) 
Ellenben pályafutásáról ilyen szavai vannak: „Nietzsche 
mind gyorsabban megy a lejtőn lefelé. A Korszerűtlen elmél
kedések után következő művei -  Menschliches, Allzu- 
menschliches (1878)... Alsó sprach Zarathustra (1883)... és 
Dér Fali Wagner (1888) -  csupán nagyobb mozzanatai a 
mind rohamosabbá váló tragikai folyamatnak.”

Nietzsche „beleérzelgi magát egyes gondolatkörökbe”... 
„belső szépség érvényesül akkor is, ha tökéletlenebb for
mában jut kifejezésre. (Például: Aiszkhülosznál!)” . „A Zara- 
thustrábán is folyton szemünkbe ötlik a csináltság, az író 
öntudatossága és virtuozitása.” ... A Zarathustra képei „túl- 
ságig szimbolikusak” ... A Zarathustrát dr. Bibó eo ipso leej
ti az igazibb költői magaslatokról: „Nietzsche extrém gon
dolatai nagyon közel állanak a nagyközönség, a nagy tömeg 
bizonyos rétegeinek gondolkodásához...”

Ezek után minden súlyosabb kijelentés nélkül megelég
szem ezzel az üzenettel: Annak a dr. Bibó Istvánnak, akinek 
az eszéből Nietzsche egész sereg könyve csak az idézett köz
helyeket tudta kiönállósítani, s aki végül úgy rakja fel a tetőt 
a munkájára, hogy „nem tudjuk elfelejteni Nietzschének, 
hogy magasabb ideáljainkat megsértette” -  annak nem volt 
joga Nietzschéről írni.

A bajor fürdőhelyek meredek és veszedelmes hegyei 
előtt vannak táblák, melyek így szólnak rá a szelekótya 
nagyközönségre:

Nur für Hochpassanten!

( 1916)
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HAECKER

(Theodor Haecker: Christentum und Kultur, 
München: Josef Kösel-Friedrich Pustet, 1927.)

A könyv írója, aki Kierkegaard műveinek németre fordí
tásával és kommentálásával immár rászolgált az érdemes 
kultúrmunkás nevére, másrészt a könyv címe várakozást 
kelthetett az olvasóban. Hisz nemcsak a civilizációnak és 
kereszténységnek, de a kultúrának és a kereszténységnek a 
kereszténység szempontjából nézett viszonya is évezredes 
probléma, melyet az egyházatyáktól a reformációs szekta
mozgalmak, némely szerzetesrendek, szentek és profán gon
dolkodók egész az újabb időkig, Tolsztojig, a legkülönbö
zőbb konzekvenciákig jutva tárgyaltak.

Theodor Haecker, időnként túlságosan is, de mindig be
csületesen, Kierkegaard tanítványaként tanított -  az időn
ként túlságosan megjegyzés egyébként a stílusra vonatkozik, 
mely a kierkegaard-i írásmódnak bántó megismétlése - ,  an
nak a Kierkegaard-nak volt tanítványa, aki Pascal óta leg
mélyebben értette és értelmezte a kereszténységet. Kierke
gaard számára a kereszténység, helyesebben a keresztény 
vallás tisztára benső valóság volt, és csak élete végén lép fel 
a bensőség vallása nevében, hogy szilaj szenvedéllyel meg
védje a kereszténységet a keresztény egyháztól, a keresz
ténységet a papjaitól. Haeckertől azt várta volna az ember, 
hogyha Christentum und Kultur címen könyvet ad ki, akkor 
ebben a könyvben a szubjektivitás és objektiválódott lélek, 
tehát kultúra és intézmények problémájáról lesz szó. És ehe
lyett egy szolid, elismerésre méltó tudással, helyenként a jó 
iskolát eláruló gondolat-virtuozitással megírt esszé-sorozatot 
kap az ember, mely esszék a római katolikus egyház védel
mében és dicsőségére íródtak. Az Isten előtt való magányos
ság, a csak-egyéni üdvözülés vagy elkárhozás keresztényé
nek, Kierkegaard-nak a tanítványa, Haecker ki is mondja: ő 
római katolikus lett, ő hisz az egyedül üdvözítő anyaszent- 
egyházban, sőt -  ezt is kifejezetten leírja -  ő hisz a római pá
pa csalhatatlanságában is. A szerző egyházi megtéréséről,
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annak közelebbi, személyi, lelki okairól nem mond semmit 
Haecker könyve. Tolakodó szemtelenség volna ennek a 
megtérésnek lelki őszinteségében kételkedni, s egyébként is, 
önmagában ez a kérdés általános érdeklődést meg sem ér
demel.

De általános figyelemre érdemes ebben a megtérésben, 
hogy Kierkegaard kozekvenciájaként történt. Kierkegaard- 
nak egyrészt semmi köze hozzá, hogy milyen konzekvenci
ákhoz vezet el embereket -  mindenki végső fokon önmagát 
vezeti - ,  másrészt szerfölött érdekes, hogy az újabb Európa 
szellemi történetében milyen gyakoriak a Haeckeréhez ha
sonló meglepő konzekvenciák. Csak Dosztojevszkij nevére 
kell gondolni, aki forradalmárok nevelője lett -  ő, a mélyen 
konzervatív és egyházhű orosz nacionalista s a Doszto
jevszkij esetének párja, Kierkegaard, a bensőség és egyház- 
talan kereszténység kérlelhetetlen, szigorú költő-filozófusa, 
akit -  nem Haecker esetében először, s nemcsak a katolikus 
egyház -  különböző objektív vallási intézmények és érdek
körök kezdenek nyakukba venni, mint a sajátjukét. A törté
net régi: az egyháznak mindenkor megvolt a hozzávaló ru
galmassága, hogy halott ellenségeit, mikor azok már nem 
tiltakozhattak ellene, a maga barátaivá avassa fel.

Az egyetlen vallásos zseni talán, aki ezt a sorsot elkerül
te és el fogja kerülni: Tolsztoj. Az ok egyszerű: Tolsztoj val
lásossága az emberiség szociális kérdéseiből indult el s 
azután vált metafizikaivá, és ezt a racionális alapját pillanat
ra sem tagadta meg. Kierkegaard az egyéni lélekből indult 
el, és az egyéni lélek maradt neki alfa és ómega, s míg ő ma
ga ezt a heroikus meddőséget állni tudta és termékennyé tud
ta tenni kinyilatkoztatás-erejű megismerésekkel -  mégis há
zat csak önmagának épített, s nincs, nem lehet tanítvány, ki 
az egyszerit megismételhesse.

Épp ez a szomorú Haecker esetében: ez a tanítvány a 
mesterének, ha az élne, lelkiismeret-furdalást jelentene, két
séget az iránt, hogy szabad volt-e egyáltalán tanítania, ha 
ilyen tanítványi félreértések, ha ilyen konzekvenciák lehet
ségesek?

Haecker Kierkegaard-ról szóló esszéjében azt tanácsol- 
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ja: „nicht so sehr an das Zeitliche und Zufállige in ihm sich 
zuhalten, an das, was er selber ein »Korrektiv« nennt, das 
nur fúr den Augenblick passt” . Haecker itt nyilvánvalóan 
Kierkegaard ostoros egyházellenes írásaira gondol. Anélkül, 
hogy ehelyütt azt a kérdést firtatnánk, hogy ami az akkori 
„pillanat” volt, mennyiben nem az ma -  ma, az egyházaknak 
a világháborúban és társadalmi harcokban betöltött szerepe 
után - ,  mégis nehéz egy közel 300 oldalas könyvet, mely 
végeredményben egyházi propagandát csinál, nehéz azt vé
gigolvasni, ha abban az egyház minden problémájáról mint 
legszubtilisabb lelki kérdésekről van szó, és egy betű se ar
ról, hogy az egyház egyben társadalmi valóság is, tehát eb
ből a szempontból is megvédelmezendő, vagy legalábbis ér
telmezendő. Amíg valaki a szobájában egyedül imádkozik, 
addig -  talán -  csakugyan magánügy, hogyan és miként ne
vezi és imádja istenét; de ha valaki egy nemcsak egyéni, ha
nem kétségtelenül társadalmi valóságot is képviselő szerve
zet tagjának áll be, akkor nem járja, hogy csak a lélekről be
széljen.

Haeckerről már múltja miatt is fel kell tételezni a teljes 
jóhiszeműséget. De mit gondoljon az elfogulatlan mai em
ber, ha -  az egyébként érdekes, Newman kardinálisról szóló 
tanulmányában -  Haecker ilyen mondatra vetemedik: „...wer 
möchte bestreiten wollen, dass es ein Akt dér Vorsehung ist, 
dass dér grösste, edelste und erfolgreichste Apologet des Ka- 
tholizismus dér neueren Zeiten gerade ein Englander ist? 
Politisch und wirtschaftlich habén heute die beiden angel- 
sachsischen Reiche, England u. Amerika... die Hauptverant- 
wortung gegenüber den göttlichen Ansprüchen des Chris- 
tentums und dér Katholischen Kirche. Es ist ein Akt dér 
Vorsehung, meine ich...”

A gondviselés -  és az angol és amerikai kapitalisták! S 
közöttük Kierkegaard tanítványa, mint a gondviselés szán
dékaiba beavatott házasságközvetítő! Ide kell eljutni, ebbe a 
megszégyenítő zsákutcába, ha valaki ma kereszténységről 
beszél, és úgy teszi ezt, hogy közben nem beszél profán dol
gokról, mint pl. társadalomról és közönséges empirikus em
beri szenvedésről. Kereszténység és kultúra: ez a két foga
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lom nagy és megoldatlan problémára mutat, de nem abszt
rakt filozófiai, hanem konkrét szubjektív és konkrét társa
dalmi problémára. Haecker könyve erről semmit sem mond, 
s könyvének címében kereszténységet ír, de könyvében csak 
katolicizmusról beszél.

(1928)
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V.

FRANCIÁK





MONTAIGNE

(Prométheusz rossz szabadsága)

1. Montaigne, az emigráns

„A világon az a legnagyobb dolog, ha tudunk egyedül 
lenni”. -  Az első kereszteshadjáratokban részt vevő lovag 
nyilván nem érthette meg Montaigne-nek ezt a tételét. A lo
vag egy közösség tagjának érezte magát, hitt a közösség cél
jaiban, osztotta a közösség vágyait. Hite szerint a lélek és az 
Abszolútum között az egyház misztikus ereje a közvetítő. 
Számára „a világon a legnagyobb dolog” ez az emberfeletti 
mágikus hatalom volt, amelynek szolgálatában feláldozta 
magát. A lovag, aki a Szent Föld meghódítására vállalkozott, 
éppoly problémamentesen élte életét, mint az oltárokat díszí
tő festő. Csupán a cselekvés praktikus problémáival kellett 
szembenéznie, nem pedig az egyéni lét metafizikus problé
máival. A dicsőség, amelyre a lovag vágyik, nem abban az 
egyéni tettben rejlik, amelyet mint a közösség önálló tagja 
végrehajt, hanem a minden lovag számára kijelölt égi külde
tés győzelmes betöltésében. A festő sem törekedett saját ma
ga kifejezésére, a világ előtt névtelen maradt, ahogyan szá
mára is érdektelenek voltak az egyéni eltérések, s eltűntek az 
egyetemes alázat mágikus aktusában: a Láthatatlan imáda
tában.

De később addig ismeretlen differenciálódás bontako
zott ki a most már szignált vásznakon, miközben a kora kö
zépkor fényes csillagai, a transzcendentális realitások, lassan 
homályba borultak. Mint az Ezeregyéjszaka meséiben, az 
utas csak akkor érhet soha nem látott, csodálatos tájakra, ha 
az ég beborul: viharok és hajótörések árán. A sivatagban el
tévedt embert a szomjúság halálos fenyegetése hajtja a rejtett 
forrás felfedezésére. És az ember, aki mit sem tudott önma
gáról, útjának egy kritikus pontján, létezésének kérdésével 
találkozik szembe, miként Oidipusz találkozott a szfinxszel. 
A szfinx rejtvényeket ad fel és felfalja azt, aki nem tud vála
szolni. Az ember számára létfontosságú, hogy válaszolni
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tudjon azokra a kérdésekre, amelyeknek addig még a léte
zését sem sejtette. És az ember reszket, megtorpan a rejtvé
nyek láttán. A rejtvény pedig nem más, mint saját maga. 
„Aki a harcmezőn, fegyverrel a kézben hal meg, az nem ta
nulmányozza a halált, nem érzi és nem fogja fel, a harc tüze 
ragadja m agával” -  írja Montaigne, aki két szembenálló tá
bor közé szorulva, saját maga tanulmányozásán kívül nem 
talál más emberhez méltó elfoglaltságot. Ha azonosulni tu
dott volna a harcoló felek valamelyikével, ha el tudta volna 
fogadni egyik vagy másik csoport céljait és módszereit, ak
kor róla is el lehetne mondani, hogy „a harc tüze ragadta 
m agával”... De mivel nem így volt, saját hazájában az emig
ráns sorsot választotta: belső emigrációba vonult. De vajon 
valóban választás-e ez?

Az csak látszat, hogy az ember maga választja egyedüli 
célnak az önmegismerést, a befeléfordulást, a belső világ 
megfigyelését és gondját. Az „amor fati” nem azt jelenti, 
hogy az ember választ, hanem azt, hogy elfogadja sorsát. 
Nem téveszti meg önmagát, nem akarja lehunyni a szemét, 
éppen ellenkezőleg, tágra nyitja, hogy jól lásson: így és 
csakis ebben az értelemben választ.

Nietzsche Szókratésszel kapcsolatban arról beszél, hogy 
az ember csak katasztrófák idején, a hanyatló korokban kor
látozza figyelmét szubjektumára: amikor egy megelőző tör
ténelmi korszak romjai még frissek, miként Szent Ágoston 
idejében, vagy amikor a közeledő katasztrófák előérzete elu
ralkodik az emberen, miként ezt Rousseau-nál, Kierkegaard- 
nál vagy Dosztojevszkijnél tapasztaljuk. Erre a visszavonu
lásra mindig az a pesszimista érzés készteti, amely a külső 
világgal szembeni tehetetlenségből fakad. Montaigne ezt így 
határozta meg: „ Fordíthatjuk tekintetünket bárhová is, min
den összeomlik körülöttünk, a hatalmas országokban..., 
amelyeket ismerünk, nézzétek, mindenütt a változás és a 
rombolás fenyegetését fogjátok találni. ” Mindez önmagában 
még nem magyarázza meg, miért válik az ember még saját 
hazájában is emigránssá. De ez a diagnózis a világról szoro
san kapcsolódik ahhoz a meggyőződéshez, mely szerint min
den erőfeszítés hiábavaló, a világ folyását nem lehet megvál
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toztatni a szív és az ész receptjei szerint. „A legtöbb dolog a 
világon saját magától történik meg... az események sovány 
tanúi értékünknek és tehetségünknek. ”

Montaigne-től kiindulva, íme ez az, ami egyedülálló bi
zonyító értékkel bír. Még nála is, pedig tőle, temperamentu
mánál fogva, távol állt az élet bárminő tragikus felfogása. 
Epikureuszi derűje mögött mégis ott a tragikus gyökere min
den olyan magatartásnak, amely a szubjektivitás felé fordul. 
Nem véletlen, hogy a görög filozófus, akit a magány dicsére
tére idéz, a katasztrófák allegóriáját használja: „Lássa el ma
gát az ember olyan munícióval, amely a vizen is megmarad, 
s amellyel úszva menekülhet, ha hajótörést szenved. ”

A világegyetemet szubjektív tényezőkre redukáló egyén 
alapélménye az egyetemes katasztrófa érzése és annak felis
merése, hogy az ember képtelen elhárítani ezt a katasztrófát. 
Mégha mindez a legerőteljesebb és legelszántabb egyéniség
ben testesül is meg, mint amilyen Montaigne derűje, akkor is 
reménytelenséget takar. Ereje és elszántsága abból fakad, 
hogy többé már nincs remény, hogy végleg elvonult a világ 
dolgaitól, a reménytelenség állapotába. Ereje a lemondásból 
táplálkozik, erényének szülője a nyomorúság. Ámor fati... 
„Tudatlanul és hanyagul hagyom, hogy a világ általános 
törvénye alakítson... Tudásom nem változtatja meg a világ 
folyását, a törvény nem változik meg az én kedvemért, őrült
ség ezt remélni. ”

2. Az élet formája -  az Élet ellen

A tájak nem mozdulatlanok. Az ember szüntelen tevé
kenységével anyagában változtatja meg a tájat. És nem csak 
anyagában.

A természetet minden korban másként látjuk, minden 
korszak otthagy valamit a tájon saját leikéből, a következő 
korszakoknak. A szem nemcsak felfogó szerv, tekintete 
olyasmit is érzékel, amely nélküle rejtve maradna: a szem al
kot. Az isten soha többé nem látja viszont azt a világot, ame
lyet a teremtés pillanatában látott. Azóta a világ megtelt tör
ténelemmel, jelentéssel, emlékkel, és még a Föld legérintet
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lenebb vidéke is megragadja fantáziánkat. Ha más nem, ak
kor az a ritka jelenség, hogy az egymást követő korok sem
milyen nyomot nem hagytak a tájon. Amikor a derék Ecker- 
mann, Dante ürügyén, „tehetségről” beszél, Goethe kijavítja: 
„ Tehetség? Nem. Természet. ” Ez a helyesbítés érvényes 
minden olyan műre, amely az emberi szellem valamelyik 
szakaszának mitikus képviselőjévé vált. Ezek a művek -  pél
dául Montaigne művei -  osztoznak a természet privilégiu
mában: jelentőségük változik, és bizonyos értelemben soha
sem befejezettek. Az egymást követő különböző korszako
kat más és más kinyilatkoztatásokkal lepik meg.

„ A világon az a legnagyobb dolog, ha tudunk egyedül 
lenni. ” -  A  magatartás, amelyet ez az axióma kifejez, nem 
kevésbé idegen a keresztesvitéznek, mint a világháború utáni 
években, az egyetemes remények éveiben lett. Az ember, aki 
túlélte a nagy háborút, azt hitte, hogy végérvényesen kilépett 
a Fichte által megfogalmazott „főbűnök korszakából”. Úgy 
tűnt, a jövő az ember igazságának kora lesz, vagy legalábbis 
annak kezdete. Az ésszerű testvériség elvének majdnem sike
rült érvényre jutnia az ellentétek dúlta világban... Az elmúlt 
történelmi korszaknak ebben a várakozásában a különbözés
re és a nem-közösségire irányuló minden törekvés, az indi
viduum mindennemű kultusza anakronisztikus volt, a lélek 
minden egyedi problémája irreálisnak számított.

A keresztények primitív közössége is hevesen hitt ab
ban, hogy az emberek „ még fogják látni az Ember fiát, amint 
hatalmasan és dicsőségesen megjelenik az égen... ez a gene
ráció még el sem távozik, amikor ez bekövetkezik” \ a kö
zösség hitte, hogy „ nincs messze az idő”. A  kereszténység, az 
egyházban és a szektákban, túlélte ugyan ezeket a „hamis 
jóslatokat”, de mégsem maradt meg a réginek -  mert tudott 
olyan erő maradni, amely visszautasít minden földi értéket, 
akárcsak abban az időben, amikor mindenki a f e n y e g e t ő  
nagy ítéletre készült.

Az emberiség világháború utáni ünnepélyes nagy neki
lendülése, mohó vágya, hogy lezárja számláit és utat enged
jen az egyetemes szolidaritásnak, nem torpant meg. Akkor 
sem, ha az ember ahelyett, hogy elért volna „az igazságtétel
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beteljesedéséig”, ahelyett, hogy a szabadság útjára lépett 
volna, zsákutcába került, és ismét elhomályosodtak az egye
temes testvériségbe vetett remények. Ha más formában is, de 
ma is ugyanazok az elvek harcolnak egymással, mint az 
ezeréves remények korában. Pszichológiai szempontból 
mégis van eltérés a múlt és a jelen között. Az Evangéliumok 
jegyese minden pillanatban eljöhet. Aki őt várja, az minden 
pillanatban az ő érkezését hiszi. Talán egész életében elfog
lalja magát azzal, hogy felkészül a jegyes méltó fogadására. 
De csak a vallásos magatartás képes erre az állandó vára
kozásra. A racionális várakozás, amely az indukción alapul, 
mindig csak földi tényezőkkel számol, és éppen ezért még a 
legmerészebb képzelet sem kockáztatja meg azt a követ
keztetést, hogy hamarosan leomlanak a gyűlölet Jerikójának 
falai, és győzedelmeskednek az emberiség testvéri egyesü
lésének a vágyai. A világ többé nem színháza az utópista 
képzelet teremtő aktusának, hanem börtöne. A börtön nem 
ad elegendő tartalmat az élethez, mert nem tűz ki olyan fel
adatokat, amelyek alkalmasak az egész ember betöltésére. 
És az „én” önnön tudatára ébred, mert beteg. A megváltás ál
ma: a testvéri „mi” megvalósításának útja, ha rá is találunk, 
a poklon keresztül vezet, és a végcél a messzibe vész, távoli 
idők ködébe. Hiányoznak a cselekvés adekvát feltételei -  
„ az ember arra született, hogy cselekedjen ”, ezt Montaigne 
is jól tudta; a „mit tegyünk?” kérdéseit immár a lelki élet, a 
„lét” kérdése helyettesíti.

Éppen Nietzsche felől közelítve értjük meg: a hellén de
rű leleplezte dionüszoszi tragikumát. A mai ember keserű
sége új szempontot ad Montaigne emigrációjának, és minden 
belső emigrációnak a megértéséhez. „A világon az a legna
gyobb dolog, ha tudunk egyedül lenni. ” Ez a mondat ma 
egészen másként hangzik, mint a háború utáni időkben. Az 
elmúlt évek tapasztalatai adták meg az új értelmezés kulcsát: 
a mai emberéhez hasonló vágy szülte ezt a mondatot. Annak 
az embernek a vágya, akit megfosztottak annak a lehetősé
gétől, hogy objektiválja etikus törekvéseit.

így jön létre a rossz szabadság állapota. A külső élet tel
jes egészében terméketlen pazarlás; az élet legértékesebb és
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legfontosabb közegének, az időnek a pocsékolása. A rossz 
szabadság veszélyeivel és kockázatával szemben -  amely 
Kierkegaard szavaival: „a konklúzió nélküli mozgalmas 
élet ” -  íme a montaigne-i magatartás: meg kell teremteni a 
jó szabadságot azáltal, hogy saját életünknek, melyet csak 
egyszer élünk, határozott formát adunk, s a belső élet inten
zitásával kárpótoljuk lelkünket az extenzív fejlődés lehető
ségének a hiányáért.

3. A forma rejtélye

A társadalom és a természet mozgását irányító törvé
nyek nem veszik figyelembe az etika és az esztétika követel
ményeit. Az ember, aki nem elégszik meg a puszta léttel, 
hanem egyedi szellemi feladatokat tűz maga elé, arra kény
szerül, hogy túl a társadalmi helyzetéből következő kere
teken, túl a kötelező formákon, egyéni vágyainak megfelelő 
kifejezést találjon az életben. Montaigne ezt az epikureuszi 
szerénységben találta meg: „ Nem vagyok alkalmas arra, 
hogy bármi értékeset csináljak, legyen az jó avagy rossz, 
nem vágyom másra, csak az elmúlásra. ” Pascal viszont ezt a 
kifejezést a keresztényi szenvedélyében találta meg. Bármi 
legyen is a forma, amelyet az ember meg akar valósítani, 
minthogy önállóan akar formát adni az életének, részese az 
emberi szellem titáni akaratának: hogy teremtményből te
remtővé legyen, alakítottból alakítóvá váljon.

Mint az emberi szellem mindegyik cselekedetét, ezt a 
választást is a halál tudata ösztönzi, a halálé, amely minden 
formát szétrombol. A halál szempontjából minden egyéni 
vonás, minden forma csupán azon eltérések közé tartozik, 
amelyeket az Ős-szabály, azaz a fáradhatatlan halál igazít ki 
azzal, hogy megszünteti őket. A Szabály szempontjából a 
nagy Pán birodalma, az élet birodalma nem más, mint a fel
foghatatlan és szeszélyes halál birodalma. A halál szempont
jából minden, ami ma létezik, érdektelenné teszi azt, ami 
tegnap volt: a feledés folyamatos.

Ezzel szemben az emberi szellem azt a szükségszerüsé-
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get igazolja, hogy organikus egészet kell felépítenünk, az 
életet építészeti elvek szerint kell szerveznünk, pontosan 
azért, mert az élet természetes tendenciája a feledés, a szét
esés az időben. A szellem számára a fizikai halál nem vala
mi nagy, látványos cezúra. De az már számít, hogy az élet, a 
„nagy” halálon innen, alattomosan, feltűnés nélkül kis halá
lokban morzsolódik szét.

Ha nem avatkozik közbe a szellem és a lélek, ha a ma 
csupán átmenet a holnapba és a holnaputánba, akkor az élet 
steril önfogyasztássá, célnélküli utazássá süllyed. A szellem 
és a lélek erőfeszítése kell ahhoz, hogy a szétszórt kalandok 
mechanikus egymásutánja, órák, napok szervezetlen folyása 
organikus testté szerveződő tényezők együttesévé, szemé
lyes, teljes és tartalmas életté váljon. A szellem és a lélek 
küzd a személyes, teljes és tartalmas élet létrehozásáért: e 
harc során az ember -  sikerrel vagy sikertelenül, rendelke
zésre álló erői szerint -  életének egyedi tartalmából kimun
kálja azt a védő pajzsot, amely lehetővé teszi a lét folytonos
ságát: az élet formáját.

Prométheusz elrabolta a tüzet az égről. Ha lehetősége 
adódik, bármelyik isten képes lett volna hasonló tettre: eset
leg valamely olümposzi szerelmi vagy hatalmi intrika folyo
mányaképpen. Nem az teszi titánná Prométheuszt, hogy a 
szent tűz elrablásával hasznot hajtott az embereknek. De az 
sem, amire csak Prométheusz képes. Hanem az, hogy maka
csul kitartott, a sziklához láncolva, miközben keselyű tépte a 
máját. A magatartás, amelyet választott, az életforma, ame
lyet saját maga alakított ki, Zeusz hatalmának kihívása; ez 
teszi őt a szellem titánjává. Nem akarja hogy elfelejtsék, és 
ő sem akar felejteni: leláncolva, magányos szikláján azt 
kiáltja: „jelen”, de közben egy pillanatra sem tagadja meg 
múltját. Enélkül -  a végsőkig megőrzött prométheuszi forma 
nélkül -  nemcsak a tüzet hozhatta volna el az égről, de akár 
a halhatatlanság italát is, mégsem lenne titán. Titáninak len
ni: hűség önmagunkhoz, ahhoz a formához, amely nemcsak 
a szenvedésnél erősebb, de amely olyannyira feltétele az élet 
akarásának, hogy még az életösztönnél is erősebb. Az életet 
meg lehet semmisíteni, de a prométheuszi forma, amely el
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választhatatlan az élet tartalmától, nem bomlik fel semmiféle 
végzetes hatalom nyomására: érintetlen marad. A hőstett, 
amely túléli az embert, a hűség, amely nem törik meg a kín
zás hatására: ez a prométheuszi mítosz, a kannibáli rend el
len támadó szellem mítosza. A kannibáli rend, amely minden 
életet elpusztít, támadás a haladó természet ellen, és az életet 
a kaland szintjére szállítja le.

A hűséges tanítvány, aki „életét adná” Mesteréért, aki 
kardot ránt Mestere védelmére, aki az első hívásra habozás 
nélkül elhagy mindent és mindenkit, és követi Mesterét -  há
romszor tagadja meg Mesterét. Amikor a kakas szól, ráébred 
tettére és sír. De ezek a könnyek a reménytelenség köny- 
nyei, ahogyan a háromszoros árulás is a reményét vesztett 
ember árulása: ezek a könnyek annak az embernek a köny- 
nyei, aki elvesztette hitét. Aki így sír, saját magát és Mesterét 
is siratja. A hit nélküli hűség nem áll ellent a kísértésnek. 
Péter önfeláldozása, rajongása kaland, amelyet nem lehet 
folytatni. Péternek -  profánul szólva -  isteni lehetőség ada
tott, és története itt még nem ért véget, mert elárult, meggya
lázott Mestere szörnyű kínhalált halt, majd dicsőségesen 
feltámadott, és többször megjelent a hűtlennek, hogy meg
erősítse hitét és a hittel hűségét -  de ez a körülmény mit sem 
változtat azon, hogy a hűség önmagában nem tudta meg
menteni a hűségest a hűtlenség veszedelmétől.

A szellem győzelmének mítosza csak azt a veszélyt is
meri, amelyet Zeusz jelentett Prométheusznak, és csak azt az 
ellentétet, amely Zeusz és a titán között feszül. A titánban 
nincsen konfliktus; a harc a titán és ellensége között dől el, 
és ez a harc a titán számára külsődleges. A lázadót, aki nem 
kevésbé lázad ugyan az ókor titánjánál, de aki mégsem érke
zik el a hűség prométheuszi kinyilatkoztatásához, mert ha 
szenvedélyesen akarja is a hűséget, nem jut el a hitig -  ezt a 
lázadót, aki kívül és belül is harcol, az ókori mítosz nem 
ismeri.

Világos és egyenes út vezet a „hittől” a „hűség” gyakor
lati győzelméig. Ezek a fogalmak a valóságban éppen olyan 
közel vannak egymáshoz, mint például az etimológiában, 
ami a nyelv bölcsességére vall. Mégis, amikor a hit nem pri
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mitív állapot, amikor a szellemnek szüksége van a hűségre, 
hogy eljusson a hithez, és megtalálhassa a neki megfelelő 
formát, kétségessé válik, hogy vajon a cél felé vezető úton 
halad-e, vagy pedig mind messzebbre téved a kalandok labi
rintusában. Mivel a szellem nem a hitből ered, a szellem 
törekvései új mítoszt hoznak létre. De ez a mítosz korántsem 
a szellem diadalának antik mítosza, hanem a föld, az ég és a 
hitért önönmaga ellen harcoló szellem mítosza. Ennek a 
mítosznak a ma embere ad formát, a műalkotásokban és a 
mindennapi életben.

4. Az áldozat törvénye

Prométheusz eldobta magától a szabadságot, de nem ab
ban a pillanatban veszítette el, amikor a sziklához láncolták. 
Akkor adta fel szabadságát, amikor lázadt, és az élet meg
számlálhatatlan lehetőségét egyetlen cselekedetnek rendelte 
alá, amikor életének egész pátoszát egyetlen akaratnak ve
tette alá. A hűség, amellyel kitartott az általa kialakított élet
forma mellett, elzárta előle mindazt a megszámlálhatatlan 
egyéb lehetőséget, amely mind idegen volt a választott for
mától.

A forma egyik funkciója az, hogy erődítmény, a másik 
pedig az, hogy törvényekkel, elvekkel és tilalmakkal szigo
rúan korlátozza az egyént. Az olümposzi udvar bármely fri
vol élvhajhászának vagy bármely békés halandónak is több a 
szabadsága, mint a titánnak, aki az istenek ellen lázad. Ép
pen azért lázadó, mert feláldozza a szabadságot, azaz a meg
számlálhatatlan lehetőség közötti választást, azért az egy le
hetőségért, amelyet megvalósít. Amikor állandóan lemond a 
szabadságok sokaságáról, saját szabadságára ébred, saját 
protestáló szabadsága válik nyilvánvalóvá.

Nincsen olyan szellemi tett, amely ne az érték ideájából 
származna. A cél a megszámlálhatatlan és konklúzió nélküli 
lehetőségek káoszának átalakítása rendszerezett értékek koz
moszává. A szellem nem lehet mentes a lázadástól. A nagy 
ázsiai vallások, amikor nem hajlandók semminek sem érté
ket tulajdonítani, ami evilági, nem tesznek mást, mint ezzel
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is az értékek új hierarchiáját követelik. Az a felfogás, amely 
mindent, ami evilági, illuzórikusnak vél, megfosztja az érté
kétől a szenvedélyt, az erőt, a célkitűzést, csak azért, hogy 
önmagát a legmagasabbrendűnek, egyetlen értéknek mondja 
ki. A szellem implicite lázadás, még akkor is, ha franciszká- 
nus szelídséget ölt magára. A legmagasabb érték koncepci
ójának, az értékek hierarchiájának, a magától való rendnek a 
szembeszegülését képviseli az „istenek” rendjével szemben. 
Ugyanígy lázadás Hamlet lidércnyomása, a hit nélküli Pro
métheuszé, aki nem kevésbé hatalmas, mint maga Promé
theusz.

Mert nemcsak az alakít ki önálló életformát, aki erődít
ményt épít magának; az élet stabil formáinak következetes 
visszautasítása is életforma: a nomádé, aki nomád marad, és 
elpusztul, mivel a letelepedés számára hazugság, a feltétlen 
hűség elvének elárulása. Ezért érzi Hamlet, hogy a feltétlen 
hűség megfosztotta a szeretettől és a barátságtól, a lét meg
számlálhatatlan lehetőségének megvalósításától, az élet zárt 
formáinak élvezetétől. Ez a feltétlen hűség tiltakozik a fele
dés ellen, a kaland ellen, a halál ellen, a hitért.*

Az életformává vált védelemnélküliség, a megmásítha- 
tatlanul polémikus élet -  ez Hamlet szabadsága, a hit nélküli 
Prométheuszé: ez a rossz szabadság. Rossz, mert szabaddá

♦Goethe Hamlet-magyarázata: „Ein unzulángliches Wollen durch Veranlassun- 
gen zum unerlásslichen Sollen erhöht” -  ez a hamleti tragédia magyarázata kívülről, a 
győztes Fortinbras szemszögéből, és nem Hamletéból. Hamlet, mielőtt megtudja, hogy 
apja gyilkosság áldozata lett, aláveti magát a halálnak. Ez az egyetlen lehetőség, hogy 
harcoljon a feledés és a halál ellen, hogy küzdjön az emberi kapcsolatok értékébe vetett 
hitért, végsősorban az életért. Ha a halálról van szó, a lázadó szellem magatartása 
közelebb van a primitív emberéhez, mint a civilizált emberéhez. Hamlet számára a 
hűség hűséget jelent a szó barbár értelmében. A primitív temetési rítus szerint az élők 
követik a halottat a sírba. Hamlet, aki hinni szeretne az élet értékében, aki imádja az 
életet, lázad az ellen, amit a „természet bölcsességének”, az „élet jogának”, „vigasz
nak” hívnak.

Szenvedéllyel
Csüggött anyám is férjén, mintha vágyát
Növelte volna tápja:
Ebben a pillanatban nem tud másra gondolni, mint arra, hogy Niobé könnyei 

hamisak lehetnek. Bármennyire igazak is, többé nincs értékük -  ha ez az „istenek” ren
delése, nem tudja komolyan venni Ophéliát, sem az életet, sem saját magát.
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teszi ugyan a hőst, mégsem ad neki lehetőséget arra, hogy 
feláldozza ezt a szabadságot, és ezzel eleget tegyen az áldo
zat törvényének. Megvéd a hazugságtól, makacsul, s oly 
spontánul, mint ahogyan a szenny és a piszok fáradhatatlanul 
újra éled az élet minden szintjén. De az erő, amelyet harccal 
szerzünk vissza, akár Midasz aranya: nem ehető. Csak erő, 
amely nem válik eszközzé, szabadság, rossz szabadság, mi
vel az, aki ezt az erőt megszerezte, nem találja a hitet, amely 
meg tudná szabadítani az erőtől.

Hazugság, kompromisszum nem férkőzhet hozzá. Hű 
önmagához, halála órájában is harcol. így pusztul el a titán a 
rossz szabadságban. Meghal és halála -  ahogyan Montaigne 
kívánta: „ nem mond olyat, amit élete már nem mondott vol
na ki világosan ” Kétségbeesetten hal meg, ahogyan életé
ben is visszautasította az olcsó vigaszokat. „ A többi, néma 
csend”, mert az maradt, ami volt, és nem lett azzá, amivé 
akart lenni, ami lehetett volna, és amivé lenni kellett volna.

A rossz szabadság tragikus: a hős a szabadságáért áldo
zott mindent, ami benne jó volt, és nem talált olyan oltárt, 
amelynél hazugság nélkül feláldozhatná szabadságát. A hit 
nélküli Prométheusznál erősebb a halál, amely az életet ka
landdá süllyeszti. Vannak olyan prométheuszi hibák, ame
lyek győzelmekkel érnek fel, de vannak olyan győzelmek, 
amelyekkel semmilyen hiba nem egyenértékű.

5. Erős és a következetes magatartás

Az ókori kultúrára, a kereszténységre és a reneszánszra 
egyaránt jellemző: a bölcs, a szent és a humanista mind ta
nítványokat, hívőket akar magának, hogy élete követendő 
példa legyen. A hit nélküli Prométheusz mítoszának legelső 
megtestesülésével megszakad azoknak a reprezentatív hő
söknek a sora, akik megvalósítják a szabályokat. Hamlet, ez 
az új Jákob, éjszaka harcol a titokzatos angyallal, de a harc 
nem hajnalig tart, hanem a halálig. Haláláig nem adja meg 
magát, de hiába, mert az angyal nem áldja meg. Ettől kezdve 
az életforma többé nem az általános érvényű szabály meg
valósítása, hanem kizárólagossá, egyénivé és oszthatatlanná
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válik, éppúgy, mint az átok. A hős vért verejtékezik az olaj
fák hegyén, körülötte mindenki napfényben fürdik, de neki 
mégcsak istene sincsen, aki előtt térdet hajtson. Magányos 
az életben és a halálban, egymaga felelős mindkettőért. 
Egyetlen törvénye: minden törvény következetes tagadása, 
és ez az egyetlen lehetősége, hogy következetes maradjon. 
Ami lényeg benne, az rendhagyó, és a hűség egyetlen lehe
tősége: makacsul ki kell tartania rendhagyóságában, parti
zánnak kell maradnia.

Az emberi lét, ha nem találkozik kollektív cselekvéssel, 
vagy ha túlhaladja az egyéni cselekvést, vagy ha képes ma
gába szívni ezt, olyan vitatkozó létté válik, amelyben a külső 
világ és önmaga harcol egymással. Ahol a szellemet nem 
táplálja közvetlen kollektív cselekvés, ott a szellem szükség
szerűen az egyéni lét kétségbeesett tiltakozásának formáját 
ölti magára. Azok a magatartások, amelyek nélkülöznek 
mindenféle egyetemes vágyat és reményt, csupán az önké
nyes és kizárólagos hatalom magatartásai. Ezekkel szemben, 
paradox módon, éppen a rendhagyó, az elszigetelt, a szub
jektív elem képviseli az egyetemes emberi elvét. És ha ez az 
egyetemes emberi elv -  hogy elkerülje a többi magatartás 
zsákutcáját -  korlátozott szellemként a totális szabadságot 
választja, akkor egy másik zsákutca fenyegeti: mert zsák
utcát jelez az áthatolhatatlan fal, és zsákutca az olyan út, 
amely nem folytatódik, de a maga módján az az út is zsákut
ca, amelyen a végtelenségig haladhatunk, amely sehová sem 
torkollik.

A hindu költemény szerint a kérők a hercegnő előtt ked
vesének arcát és alakját vették fel, de a hercegnő mégis felis
merte az igazit, mert az, lévén isten, az egyetlen volt, akinek 
a lába nem érintette a földet. A hindu mesében a külső jel 
szolgáltatja az abszolút bizonyosságot. Nala és Damayant 
egymásra találnak. A hamleti mítoszban viszont a történet 
csak ezután a választás után kezdődik. Mert itt minden el
határozás, minden választás után ez az első kérdés: vajon az 
igazit választotta-e? A külső jel nem volt-e visszaélés, csel
szövés?

A kétségek ellenére, mégis mindig választanunk kell. A
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kérőket fel kell áldozni az egyetlen kérő kedvéért, hogy az 
embert összekapcsolhassuk a választás jelével. Minden 
egyéni létezésnek életszükséglete ez: az életforma kérdései, 
amelyek korlátozzák az ember szabadságát, ezért redukálód
nak a hit kérdéseire. A kételkedés nem fogadhat el más kö
vetkezetes magatartást, csak a makacs kitartást a kételkedés
ben. Csak akkor tűri az egymásra találást, ha azt újbóli el
válás követi. Semmilyen törekvés sem tudja kárpótolni az 
emberi létet a kétely elkerülhetetlen és halandó logikájáért, a 
rossz szabadság állapotáért.

Az élet egyedi formája olyan, mint az Ezeregyéjszaka 
meséiben a szegény halász hálójába akadt palack: mindenha
tó szellemet zár magába. De az egyénnek -  az Ezeregyéjsza- 
ka halászával ellentétben -  nincs hatalma arra, hogy kiszaba
dítsa foglyát.

„ A világon az a legnagyobb dolog, ha tudunk egyedül 
lenni. ” -  Igen, de csak akkor, ha a lemondást azért vállaljuk, 
hogy megvalósítsuk a szellem törekvéseit, s nem azért, hogy 
hazugságból és lustaságból eláruljuk a szellemet. Az ember 
akkor kapaszkodik korlátlan egyéni szabadságába, amikor 
feláldozva szabadságát, bálványimádásra redukálódik, ha 
nem talál egyetemes lehetőséget szabadsága feláldozására. 
És ez a korlátlan egyéni szabadság nem más, mint paradox 
rabszolgaság. Amikor kitart következetes magatartása mel
lett, Erőst imádja, a gyanútlan, spontán istent, az egyesítőt, 
Erőst, aki jelen van a Golgotán, a kereszt lábánál, és min
denütt ott van, ahol az ember annyira szereti az élet értékeit, 
hogy képes meghalni értük. A halál így válik győzelemmé, 
az egyetlen lehetséges győzelemmé.

(1939)

201



FRANCÉ

1. Anatole Francé halálára

„Mert most a Szó olyan legyen, 
Mint a Hegyen 
Krisztus Szava:
Évezredek hője, hava.”

Ady Endre

E z t  követeli a szótól az ember, a mosti ember, kinek 
lelke a világháború poklát megjárta, ki ebben a pokolban a 
gondolat és az emberi ügyesség minden reményteljes művét, 
melyet még nemrég mint büszke létrákat feszített égnek, 
most összetörve, segítő erő nélkül látja heverni. Megismé
telni többé az áltatást nem lehet; az ész, a kultúra, a civilizá
ció úgy elsüllyedt a pokol megnyílott torkában, mintha sose 
hágott volna fel rajtuk az önnagyságától megmámorosodott 
ember; ezért többé azokkal a reményekkel nem lehet biztat
ni, nem lehet vigasztalni, még csak el se csitítani mélységből 
feltörő kiáltásomat. Ha nem tudtok szavatokkal többet adni, 
mint épp csak egy pohár vizet az eltikkadtnak -  ellököm ke
zeteket poharastul, mert nem könnyebbséget, nem felejtést 
akarok; aki a kétségbeesésnek azt a fenekét érte el, mint a 
mosti ember -  mondja Ady Endre - ,  az már nem lehet fogé
kony szép szavak iránt, annak csak pusztulás a sorsa, és le
gyen ez a sorsa, ha valami végleges, teljes, hiánytalan segít
séget nem tud kapni. Nem kell semmi, ami percnyi, mit ér a 
percnyi, ha ez a pokol örökkévaló? Évezredek hője, hava 
érlelje, edzze meg a szót olyan erőssé, egyszerűvé és feltét
len igazzá, mint a Hegyen Krisztus Szava. Vagyis: „minden, 
amiben hittünk, oda van”; s ha nincs valami, amiért még 
meghalni is érdemes, nem kell, nem lehet tovább élni. Van 
egy stáció az ember életében, ahonnan már nem bír bizony
talanra elindulni, és hitet akar.

Hitet? -  kérdi a szkeptikus, aki szintén azon a stáción 
akadt el, mint amelyikből a hitkereső kivágyódik. Nézz hátra
-  mondja a szkeptikus - ,  nézd meg, hogy emberáldozatot 
követelő istenektől a keresztrefeszített Istenig hány hit van
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mögöttünk, mért gondolhatnád, hogy az, amelyikre te ráta
lálsz, az is nem éppolyan, időben elomló tévedés, mint a töb
bi volt, mely mind magát a hitnek hitte? Te vissza akarsz va
lahová menni, amin a szellem már túl van. Ne, ne mondd, 
hogy tovább akarsz menni, előbbre, ezt csak hiszed, de nem 
úgy van. Könnyen rájöhetsz, hogy igazam van, nézd meg az 
emberiség történetét, és figyeld meg, hogy milyen kedves, 
de haszontalan és nagyképü lények vagyunk, és főleg osto
bák. Ahelyett, hogy szabaddá tennénk magunkat, mindig 
bálványokat teremtünk, mindig szolgálunk -  fantomoknak. 
Ez a valami, aminek szolgálunk, lehet az én elképzelt legsze
mélyesebb érdekem, vagy hősi rögeszme -  mindig azzal a 
gondolattal cselekszem, hogy ezt vagy azt megtéve, elérek 
valamit, amit kívánatosnak tartok. Szóval: sose a közvetlen 
jelen -  mert egy jelen, mely önmagában önmagának elég, 
nem késztet cselekedetre - , mindig valami elképzelt távoli 
után futok, legközönségesebb cselekedeteink is valami nem
létezőre irányulnak azzal a reménnyel, hogy cselekedeteim
nek bizonyos sora a nem-létezőt létezővé, az én elképzelé
semet valósággá változtassa. Ilyenformán nem a hit a kérdés, 
mert a hit csak egy új rabszolgatartó fantom valami régi 
helyett; az a kérdés, hogy ne legyen minden csak eszköz, és 
ne merüljön ki életünk abban, hogy mindig újabb és újabb 
eszközöket keresünk elképzeléseink, ideáljaink megtestesí
téséhez. Hit helyett az elfogulatlanságot kell keresni, az el
képzelésektől való szabadulást, ez az egyetlen mód a fan
taszták birodalmából a bölcsek epikuroszi kertjébe kerülni. 
Minden baj abból ered, hogy az elképzelések különbözők, és 
különböző módon különböző, egymással összeütköző esz
közökkel törekednek az emberek -  ki-ki a maga elképze
lésének -  életet adni, valóságot. Nézd csak, a legjózanabb, 
legrealisztikusabb ember is éppúgy valami irreális érdeké
ben áldoz, mint -  mondjuk -  az aszkéta is isteni elragadtatás
ban akar részesülni, és megfosztja magát a jelen elragadó le
hetőségétől, a gazdag pénz-ember pedig átvirrasztja éjjelét -  
szolgálatában az ő fantomjának, a még nagyobb gazdagság 
szükségességének meggyőződésében.

Anatole France-t a szkepticizmus vezette a szocializ
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mushoz. Kedvenc költője az a Lucretius Carus, aki De natu- 
ra rerum című költeményében azt tanítja, hogy a világra 
semmi annyi rosszat nem hozott, mint az embereknek ter
mészetfölötti lényekben, az istenekben való hite. Az embe
rek büntető vagy gonosz istenekről való elképzelése idézi fel 
a rettenetes halálfélelmet, a háborúságot benn az emberben 
és világában, holott ez az előttünk levő, pillanatnyi világ 
mértékletesen élvezve, egymás iránt pedig okosságból is jó
akarattal eltelve, minden nagy indulatot, szenvedélyt kerül
ve, elégedetté tehetné a balga, túlvilági rémképektől ijesztett 
embert. Ez a Lucretius Carus őrizte meg tudvalévőén leg
szebben és legteljesebben annak az Epikurosznak a filozó
fiáját, akinek kertjében Anatole Francé oly szívesen sétálga
tott, mintha otthon lett volna benne. A föld enni ad, a virágok 
szépek, az ételek jóízűek, jó a napsütésben ülni és édes a 
kedves csókja -  örülj barátom, és ne engedd örömed el
rontani. De vajon mi az, ami elrontja az élet, a látható és 
megfogható jó fölött való örömet? A balgaság és a büszke
ség. A balgaság azért, mert fél a kezét nyújtani a sok jó után, 
vagy mert elrontja a másik örömét a saját telhetetlenségével, 
vagyis a mértéktelenség; a büszkeség pedig azért, mert az 
ember Bábel tornyot akar, holott a Bábel vágya csak bajt 
szül, elégedetlenséget, viszályt. Tehát: ne k ö v e t e l j e t e k  
e g y m á s t ó l  e r é n y e k e t ,  a m i k n e k  ú g y  s i n c s  s e n k i  
a b i r t o k á b a n ,  é r t s é t e k  e g y m á s t ,  és  a k k o r  m e g -  
b o c s á t t o k  e g y m á s n a k .

France-ról a halála alkalmából mindenfelé írtak, és ami 
a mindenfelével együtt jár: mindenfélét. Azt is, hogy forra
dalmár, hogy a proletariátus költője volt. És bizonyos érte
lemben ez igaz is, de sokféleképpen lehet valami igaz. Ana
tole France-nak a megértéséhez Anatole Francé útját kell vé
gigjárnunk, és akkor fogunk csak rájönni, hogy milyen sok
féleképpen, milyen különböző tartalmakkal lehet egy egy
szerű igen-t kimondani.

Anatole Francé elvitathatatlanul ellensége volt a mai tár
sadalmi rendnek és a proletariátus mellé állt határozott igen
nel. Vajon szabad-e úgy értelmezni a nagy szkeptikus útját, 
hogy az igen volt a végső állomás, a pont, amelyben minden 
tagadás igenléssé duzzadt?
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Anatole Francé a histórián nevelte szellemét. Egyfor
mán otthonos volt Görögországban, a középkorban, a francia 
forradalomban és a mai világban -  akinek ennyi otthona van, 
az mindenütt csak idegen. Az emberiség történelmét lehet a 
bűnök, lehet a tragédiák sorozatának látni, lehet egyetlen 
nagy erőfeszítésnek, a megvalósulni akaró eszme küzdelme
ként felfogni -  mindegyik felfogás azonban egy álláspontot 
feltételez, ahonnan az eseményeket nézem, egy bizonyos 
rendszert, amiben az összefüggéseket meglelhetem. Anatole 
Francé azonban nem értelmet keres -  ő az értelemről már rég 
lemondott - ,  a történelem az ő számára épp azért terrénum, 
mert sehol annyira nem látszik minden relatív értékűnek, 
mint épp a történelemben. A történelemből -  az csak esemé
nyek időrendbeli feljegyzése -  csupán események láthatók 
meg; aki többet is akar belőle, mint ezt, annak már úgy kell 
indulnia keresésre, hogy -  bármily paradoxul is hangzik -  
előre tudja, mit fog találni benne. Ez az, amit a priori szem
léletnek vagy hitnek szoktak nevezni, és amit a szkeptikus -  
aki mindent meg tud érteni -  még ha olyan nagy szellem is, 
mint Anatole Francé volt -  sosem fog megérteni tudni.

Ami a szkeptikust a hittől elválasztja, az az értékelés 
kérdése. A szkeptikus egy fájdalmas-megbékült mosoly 
mögé invitálja a világot, és szereti a bölcsességet azért, mert 
elviselhetőbbé teszi az életet. Ha valaki még oly szerencsét
len is, és Szókratész gondolataival tudja szemlélni szeren
csétlenségét - ,  akkor ez a szerencsétlenség mindjárt valami 
más lesz, már nem marad az, mint ami volt, mikor csak a 
szenvedés ellen lázadó ember természetes ösztönével reagált 
ellene. A nyers, szellemtelen szkepticizmustól épp az külön
bözteti meg az Anatole France-ét, hogy abszolút kifinomult, 
és a matériával szemben éppoly kétkedő, mint a szellemmel 
szemben. De épp ebből következik az értékkülönbségek tel
jes megszűnése.

Innen van France-nak az a bizonyos derűje is, amit té
vesen pogány derűnek szoktak tartani; valójában ennek sem
mi köze az antikhoz, és eredete abszolút modem: amint a 
cselekedetek nem az etikán, hanem az esztétikán keresztül 
jelennek meg, és az élet kérdései metafizikai helyett pszi
chológiai kérdésekké válnak, megszűnik a komolyság is,
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mert csak az érték tudatában, csak az értékek rangsorától 
válhat a világ komolyan vehetővé. És ugyancsak innen ered 
az elégedettség érézése is, mert a szkeptikus körül az az 
illúzió terjed el, hogy a hitnélküliség a tévelygések végét 
jelenti, most már bizonyos idillikus fölényérzéssel lehet a vi
lágra nézni, mely még nem szabad és tovább is szolgálja fan
tomjait.

Hogy lehetséges ezen az úton a szocializmushoz jutni? -  
A szocializmus az emberiség történelmére hivatkozik, de a 
szocializmus számára a történelem az, ami az istenhívő szá
mára a gondviselés. A történelem kérlelhetetlenül halad az 
ellentéteken keresztül a végső egység felé -  és a marxista 
hiszi, hogy a munkásság fogja a harcok történetét az embe
riség életében lezárni és elkezdeni az emberiség, a kénysze
rűségek fölött úrrá lett egységes emberiség igazi történetét. 
Hol lehetne ebben az elméletben egy csekélyke rés is a 
szkeptikus számára hajlékul? Erre a kérdésre csak a szkep
ticizmusnak az előbbi, általános jellemzésnél konkretebb 
vizsgálata adhat választ.

A szkepticizmus nem egyértelmű magatartás, és nem
csak megjelenési formái különböznek, hanem tendenciái, 
vagyis értéke is. Egyet m i n d e n  szkepticizmusról el lehet 
mondani: azt, hogy nem világszemlélet, hanem elméleti 
megjelenése a világszemlélet-nélküliségnek. Mindig két 
korszak között jelenik meg: egy összeomló és egy új világ
kép között, s ezért gyakran nem egyéb, mint a keletkező új 
világkép előfutára, de nem mindig az. A renaissance huma
nistáinak szkepszise például egyrészt szintén ürességnek a 
szimptómája, annak az ürességnek, mely a katolikus világ
kép összeomlása nyomán maradt vissza -  csakhogy az üres
ség se egyértelmű, mert az emberiség szellemi életében egy 
üresség annyit jelenthet, hogy egy kor számára megszűnt a 
maga fejlesztésének további lehetősége, tehát nem lehet lé- 
pésről-lépésre már tovább menni, i 11 nincs tovább, és akkor 
ugrani kell -  ez az ugrás n e m  egy pillanat alatt történik, s 
miközben történik, csak az látszik, hogy az ugró elvesztette 
lába alól a földet, és csak aztán derül ki, hogy ennek a leve
gőben kapálódzásnak épp az a tartalma, hogy új föld fog
lalása történik.
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Ilyenkor a tagadás fölér az állítással, a n em  ilyenkor 
több erőt foglalhat magában, mint az i gen ,  mégha az, aki a 
nem-et mondja, új igen-ét még nem is tudja. Ez a szkepszis 
akkor termékeny, élettől duzzadó, teremtő, tele reménnyel és 
akarattal szalad a nagy, erős, önmagukban megálló létfor
mák után. Ez a szkepszis nem annyira intellektuális, mint 
inkább praktikus; cselekedetekben fog megnyilvánulni. A 
nagy angol és francia szkeptikusok végső konzekvenciája 
históriailag a francia forradalom volt.

Egy-egy óriási egyéniség kivételével -  mint például 
Goethe, a német idealista filozófusok, Tolsztoj, Dosztojevsz
kij -  az európai emberiség egészen a világháború kitöréséig 
ennek a szellemnek az örököse volt; ennek a szellemnek ere
deti aktivitása azonban az idők folyamán teljesen elsikkadt, 
és a lefejezett királyból, a szabadság, egyenlőség és test
vériség jelszavából és a kötelezővé tett Ész-vallásból csak a 
nagy csömör maradt vissza, az ideáloktól való elfordulás, a 
kiábrándulás.

A marxizmus ezt úgy értelmezi, hogy a polgárság szá
mára a saját győzelmének birtokában feleslegessé, érdekte
lenekké váltak forradalmi korából való eszméi -  minden
esetre a francia forradalom minden tanúsága a polgári szkep
ticizmus malmára hajtott vizet. Tehát: próbáltunk az egyház 
kedves leánya lenni, próbáltuk a reformációt is, a guillotine-t 
is, Pascal is francia volt, Renan is -  a világ pedig mégse vál
tozott, az egyenlőség, szabadság és testvériség jelszavából 
szabadkereskedelem lett; okos ember rezignál, s ha olyan jó 
és nagy szíve van, mint az öreg France-nak volt, akkor azon
kívül, hogy rezignált, ő meghatottan, de titkolt mosollyal né
zi a szeretetreméltó kedves, bolond rajongókat, akik még 
nem jutottak el a dezillúzióig: szegények, vagy még ez se 
biztos, talán irigylésre méltók...

Francé derűje az öregemberé, aki fiatalkorára néz vissza, 
az öreg, a nagyon öreg, a nagyon kulturált, mindent meg
próbált européeré, s főleg franciáé; érdekes és nagyon tanul
ságos kísérlet volna a Francé öregjeit az öreg Goethe árnyé
kában megmutatni, és akkor világosan kiderülne, hogy Fran
cé -  minden emberi kedvessége és művészi nagysága mellett 
is -  egy útját vesztett, kimerült, értékeit fölélt emberiségnek
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vagy osztálynak a reprezentánsa, egy szellemé, melynek már 
se hite, se ereje a célkitűzésekre, de még a kétségbeesésre 
sem, mert ehhez is erő kell. Az egész nagy, tragikus és fele
lősségteljes életből nem marad meg más, mint a szemlélődés 
öröme, az esztétikailag hangsúlyozott élmény-lehetőségek 
és az erotika. És a szocializmus?

Minden emberi probléma az ember erkölcsi szabadságá
nak a kérdésében gyökerezik. Ha ezt az erkölcsi szabadságot 
létezőnek tartom, akkor nem a megértés a probléma, hanem 
az értékelés. S ha az értékelés a fontos, akkor a szeretet nem
csak az élet megkönnyítésére, hanem az ember jobbítására is 
van; tehát kemény lehet, mint a koporsó, és erős, mint a ha
lál, és mégis szeretet marad. És nem a szenvedések mennyi
ségének a csökkentése lesz a legértékesebb cél, hanem a 
szenvedések értelmének a tudata, és a törekvés: erkölcsileg 
megfelelő belső magatartáshoz jutni a mások és magam 
szenvedésével szemben.

Summázva: két magatartás van, az egyik a bűnben, a 
másik a szenvedésben látja a legfőbb rosszat. Az egyiknek a 
puszta, meztelen élet csak eszköz valaminek a megvalósítá
sára; a másik számára az elmúló, meztelen élettel kezdődik 
és vele együtt szűnik meg minden cél.

A modem szocializmus más célkitűzésekkel, de a pol
gárság materialista szellemében, az értékekről való polgári 
ideológiákkal indul útjára, s eddigi útja folyamán mindin
kább keresztül-kasul itatódott a polgárság ideológiáival. A 
XVIII. és XIX. század felvilágosult racionalista szelleme 
mindenütt, minden állásfoglalásában visszatükröződik; a 
vallással, az autoritás gondolatával, a metafizikával, az eti
kával szemben egyaránt.

A filozófusok eddig csak interpretálták a világot, de mi 
meg akarjuk változtatni -  mondja Marx; ez az a pont, ame
lyiken a szocializmus elhagyja a polgári ideológiákat és a 
puszta negatívumok helyett új vallásnak, új világképnek a 
kezdete akar lenni. A szocializmus két forrásból merített: az 
egyik a klasszikus német filozófia, a másik a racionális 
felvilágosultság szelleme, és ez a kettősség egyelőre áthidal- 
hatatlanul megvan a praxisban és teoretikusai között egy
aránt.
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Hogy Anatole Francé hol kapcsolódhatott be a szocializ
musba, az ezek után nyilvánvaló. A szkeptikus mindig észre 
fogja venni a fennálló rosszat, s hogy a társadalom rossz és 
igazságtalan, azt a polgárság, a mai polgárság is tudja már, a 
mai polgárságnak sincs hite létezésének igazságában; a fran
cia forradalom polgársága még hihette, hogy osztályérdekei 
az emberiség érdekei; a mai polgárságnak azonban nincs 
már pátosza, és ennek a gondolatsornak a végén a szkeptikus 
gondolkodó számára feltétlenül és egyetlenül a szocializmus 
áll. A szocializmus sem hisz az egyén szabadságában, és 
nem egy jobb emberiségtől, hanem termelési szükségektől 
várja a földnek testi és lelki nyomortól való megszabadítását. 
A szocializmus a modem ateisztikus racionalizmusnak leg- 
konkrétebb teoretikus kifejezése, s a szkeptikus számára az 
egyetlen igenelhető szándék; a polgári szellemnek utolsó 
nagy eredménye, s mint ilyen, létrehozójának szükségszerü 
megsemmisítője.

Anatole Francé nagy szellemét a szocializmus első fá
zisa vonzhatta csak -  a második fázis az, melyben az emberi 
szellem ma, a világháború után van, mikor már a szkepszis 
sem tud újat mondani, mert már nincs semmi, ami épen ma
radt, csak egy valami ép, benn az emberi lélekben: a vágy 
szolgálni valaminek, amitől értelmet nyer az élet. A szolgá- 
lás pedig ne azt jelentse, hogy minden eszközzé válik végte
lenül. És erre csak hit adhat feleletet, mert csak a hit oldhat
ja meg a szkepticizmus problémáit. A h i t b e n  m e g s z ű 
n i k  a s z o l g á l á s  é s s z e r ű t l e n  l e n n i ,  m e r t  a k i  
s z o l g á l ,  és  a k i n e k  s z o l g á l o k : egy. Az emberi szel
lem, tehát a szocializmus is döntő állomásra ért, s ki fog de
rülni, hogy a szocializmus, mint szellemi tartalom, valami
nek a vége, vagy valami újnak a kezdete-e? Az azonban bi
zonyos: Anatole France-szal nem kezdődik, hanem lezáró
dik egy korszak, ti. a reflexív, az esztétikai kultúra korszaka. 
Francé ma már nem táplálék a szellem számára, mert a kétel
kedéssel a szellem jóllakott -  most inni kíván, a bizonyossá
got szomjazza, a Szót, mely olyan legyen, mint a hegyen 
Krisztus szava.
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2. Epikurosz elhervadt kertje

„ Anatole Francé n 'est, au fond, 
que le premier des amateurs. ”

Jules Renard: Journal 
1908.

Tizenhat éves koromban, ha egy éjszakát meg egy napot 
kellett volna gyalogolnom azért, hogy hozzájuthassak Ana
tole Francé, az időben fordításban sűrűn megjelenő könyvei 
közül egyhez, nem haboztam volna egy percig se, hogy neki
vágjak az országúinak. S akkoriban -  1914 körül -  sokan 
voltak így, s nemcsak tizenhat évesek. Aki mifelénk szabad
gondolkodó, lázadozó ember, progresszív polgár vagy szoci
alista volt, az mind egy-egy France-könyvnek mint a haladás 
ügye egy-egy nyert csatájának, mint a maga személyes élete 
szerencsés eseményének örült. Lúdláb királyné, Epikurosz 
kertje, A fehér kövön, A pártütő angyalok, Az istenek szom
jaznak,, A pingvinek szigete -  ezekben a könyvekben, Francé
ban semmi sem emlékeztetett a sámsoni gesztusú forradal
márra, aki hasztalan kínban markolgatja a társadalom épüle
tének oszlopait. Ellentétben Sámsonnal, aki nemcsak Jeho- 
vát, hanem Dágont, a filiszteusok istenét is komolyan veszi, 
Francé ugyanazzal az iróniával tekintett az uralkodó rend fé
lelmes isteneire, mint más mitológiák időktől betemetett 
szörnyetegeire. A hisztorikus fölényes higgadtságával és a 
szellemi grand-seigneur mosolygó gráciájával mozgott a 
monstruózus társadalom labirintusában, s mert ő volt a cice- 
rone: a szolgaság, a babonák és hivatalos hazugságok ember
evő bálványai minden, még létező hatalmuk ellenére komi
kusán időszerűtleneknek tűntek fel. Nagyon közelinek lát
szott az a holnapi nap, mikor már csak panoptikumi kiállítási 
tárgyak lesznek; materiális hatalmuk nem élheti túl erkölcsi 
és szellemi presztízsüknek france-i vidám sírba tételét.

A feudális középkor a maga rendi tagozottságában me
rev hierarchikus épületként jelenik meg. Létföltétele a ter
melési mód változatlansága, bizonyos mozdulatlanság, s 
minthogy megakadályozni az erők fejlődését ez a rend sem

210



tudja, mesterséges határt szab mind a termelőerők fejlődé
sének, mind az emberi szellem hódító törekvéseinek. A kul
túra, mely ennek a rendileg organizált, féken tartott, stabil 
termelési módnak felépítménye, minden szellemi megnyil
vánulást szabályoknak, kész szimbólumoknak, konstans ki
fejezési formáknak és módoknak vet alá. Egy-egy kultúrtör
téneti periódus stílusa nem más, mint meghatározott szelle
mi ceremoniále: kész szimbólumoknak, kifejezési formák
nak és módoknak organikus összessége.

A fejlődő termelőerők idővel mégis szétvetik a szűkké 
vált feudális burkot. Amilyen mértékben a fejlődő termelő
erők hordozója, a polgárság szétveti a feudális burkot, s le
veti magáról maradványait; amilyen mértékben megereszti a 
fékeket, hogy szabad tért nyisson a saját hódító erőinek, 
olyan mértékben szűnik meg a fejlődő polgári kultúrában 
minden stílusegység. A rendi tagozottságnak megfelelő kol
lektívák helyét individuumokra atomizált társadalom, a sza
bad verseny társadalma foglalja el. A más kultúrtörténeti pe
riódusokat jellemző stílus diktatórikus hatalma bomlásnak 
indul, a stílus helyét az egyre gyorsabb ütemben változó di
vatok önkénye foglalja el.

A formáknak és a stílusoknak ez az anarchikus felbom
lása a francia nyelvet már annyira készen, kidolgozottan ta
lálta, hogy ami máshol mindenütt széthullt, feloszlott, a fran
cia nyelv által, a francia nyelvben tovább élt, megmaradt egy 
bizonyos tradicionális stílus, mely magában egy szellemi 
magatartást is jelent, sőt diktál. Ez esetben azonban a tra
díció nem szükségképpen korlátoltság, nem szükségképpen 
a szellem mumifikálása. A németeknél, akiknek hiányoztak 
a nagy forradalmi tradícióik, a szellemiekben megnyilatkozó 
erőnek és világosságnak előfeltétele az „originalitás”\ a 
franciáknál azonban épp ellenkezőleg, a szellemiekben rejlő 
erőnek és világosságnak biztosítéka azoknak a tradícióknak 
a folytonossága és annak a stílusnak a folytatása, melyet 
Montaigne, Voltaire és Diderot nevével tisztel az emberiség 
története.

Francé szellemének elegáns tiszteletlensége példátlan
nak, rendkívül forradalminak hatott, különösen ott, ahol,
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mint Magyarországon, a német befolyás dominált. Ugyanez 
a szellem azonban Francé hazájában a francia szellem legne
mesebb és régi nagy tradícióinak szerves folytatásaként, any- 
nyira szerves folytatásaként jelent meg, hogy még a francia 
Akadémiának se lehetett kitérnie az elől, hogy tagjául vá
lassza Anatole France-ot.

Míg a feudális társadalomnak létföltétele a stabilitás, az 
architektonikus mozdulatlanság, a polgári társadalomnak, a 
kapitalista termelési módnak életeleme a korlátokat megdön
tő dinamizmus.

„A burzsoázia korszakát minden előbbitől megkülön
bözteti a termelés szakadatlan forrongása, az összes társa
dalmi viszzonynak szakadatlan átalakulása, az örök bizony
talanság és mozgás ” -  állapítja meg a Kommunista Kiált
vány, és ezért van igaza a romantika történetírójának, Ottó 
Walzelnek abban, hogy mi maiak szellemben nagyobb távol
ságra hagytuk magunk mögött Goethe korát, mint Goethe 
kora a két évrezred előtti antik világot. De a marxi megálla
pításhoz, hogy a polgárság a saját „ alig százéves osztályural
ma alatt tömegesebb és hatalmasabb termelőerőket hívott 
életre, mint valamennyi előtte való nemzedék együttvéve ” -  
ami azt jelenti, hogy ez az egyetlen évszázad a földgolyóbis 
képén mélyrehatóbb változásokat idézett elő, mint az egész 
előtte zajló történelem összes évezredei együttvéve - ,  ehhez 
a megállapításhoz hozzátehetjük, hogy e rövid korszakon 
belül is a társadalomnak, tudományoknak és művészetek
nek olyan szakadatlan forrongása, viharos átalakulása tart, 
hogy egy-egy nemzedék egész történelmi korszakok kezde
tét és végét éri meg.

A történelmi tempó, a történelem tempója állandóan 
gyorsul. Némely esztendőknek eseményekben való gazdag
sága, történelmi jelentősége nagyobb, mint a polgárság előt
ti múltban némely századoknak. A kapitalista társadalom 
szerkezetéből következik a fejlődés, az élet tempójának 
ugyanaz a mérhetetlen meggyorsítása, mint amit a vonat, 
gőzhajó, repülőgép jelent a térbeli gyorsaság fokozásában. A 
történelmi élmények oly sebességgel következnek egymás
ra, hogy egy-egy nemzedék élményanyaga pusztán mennyi
ségileg is szédületesen nagy.
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A történelmi látóhatárnak ez a szemmel követhető tágu
lása az élmények és élmények értékelésének szakadatlan re
vízióját, a perspektíváknak folytonos eltolódását, átalakulá
sát hozza magával.

Még negyedszázad se telt el Anatole Francé halála óta. 
Negyedszázad, mely az élőkkel együtt kemény, a legkemé
nyebb próbára tette az egykori kortársakat, a XX. század 
nagy halottjait is. Még az első világháború után Henri Bar- 
busse, a Clarté megalakítására felszólító kiáltványában arra 
hívja fel a haladó, szabad szellemeket, hogy „ tanuljanak és 
vegyenek példát a francia irodalomnak mindenekfölött cso
dálatraméltó és mindeneknél tiszteletreméltóbb mesterétől, 
Anatole France-tól”. Ezt jelentette ő még egy Henri Bar- 
busse-nek is, még az első világháború után is, még az első 
világháború idején bekövetkezett soviniszta eltévelyedései 
ellenére is.

S ma? Egy-egy France-könyv, melyet annak idején úgy 
faltál, mintha neked írták volna, melyben a te forradalmi 
akaratodra, vágyaidra és reményeidre ismertél -  ma, negyed
század után újból élmény, de ezúttal egy meglepetés miatt, 
hogy rövid negyedszázad alatt valami ennyire múlttá válhat. 
Meglepetten kérded, alig fogod fel, mi volt az, amivel annak 
idején annyira megfogott a francia szónak ez a ragyogóan 
nagy mestere. Min múlik, hogy tapasztalatainkkal, kérdé
seinkkel, fájdalmainkkal és reményeinkkel, egész életérzé
sünkkel úgy kinőttünk a france-i szellem világából, amint a 
gyermek kinövi ruháit? A ruha szép, finom, ma is szép, ma 
is finom, ez nem vitatható -  de kinőttük.

A kérdés, mint általában az irodalmi problémák, túlha
ladja az irodalomtörténet külön kereteit. A kérdés ezt a másik 
kérdést jelenti: mi történt azokkal, azokban s azoknak a vilá
gában, kiknek annak idején Francé nemcsak időrendben, de 
szellemiekben, lelkiekben is kortársa volt? Erre felelünk, ha 
sikerül választ találnunk a kérdésre, hogy mért nem kortárs 
ma már annak a France-nak a szelleme, kit feltétlen meg
illet, hogy legalábbis az 1914-es világháborúig a francia, 
tehát európai szellemi elit élenjáró, legkifejezőbb reprezen
tánsát tiszteljük benne.
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1844. Francé születési éve. A francia romantika már ha
lott -  de azok közül a halottak közül való, akiknek a nyomai 
maradandóak. Retorikájától, deklamálási hajlamaitól a fran
cia szellem még sokáig, egészen máig se szabadult meg.

A francia romantikával Koblenz, illetőleg a visszatérő 
ellenforradalmi feudálisok bosszút álltak a nagy francia for
radalom szellemén; a racionális és materialista enciklopédis- 
ták, a raison kultusza helyett a nagy érzelmek, az antik erény 
helyett a katolicizmus, a forradalom optimizmusa helyett az 
elégikus „ m aid u siéc le” árad el színpadon, versben, regény
ben és történetírásban. A francia kispolgár, kinek a restaurá
cióval alaposan inába szállt egykori forradalmisága, a vi
comte Chateaubriand mélabúját a magáénak érzi. A thermi- 
dor, a napóleoni háborúk és a restauráció révén uralomra ju
tott, szemérmetlenül kapzsi új uralkodó osztály, a nagybur
zsoázia, a financiális burzsoázia „ kiábrándította” a kispol
gárt, a „franqais m oyen”-t a forradalomból. A jelennel való 
elégedetlenségét gótikus templomok misztikumában, az eg
zotikum és a szubjektivitás kultuszában éli ki. Imádja a nagy 
szavakat, mennél hangzatosabbak, mennél kevésbé van kö
zük a konkrét társadalmi praxishoz, annál inkább. Madame 
de Staélnek könnyű dolga van. Friedrich Schiller népszerűvé 
válik a romantika Franciaországában.

De a romantika, melyben a deposszedált múlt és a kap
zsi bankároktól pusztulással fenyegetett kispolgár egyaránt a 
maga hangulatának kifejezését találja meg, a romantika mint 
uralkodó áramlat csak addig lehetséges, míg a kispolgárt a 
polgári társadalom egyetlen következetes forradalmi osztá
lya, az ipari proletariátus nem ragadja ismét magával forra
dalmi akcióba. A kispolgár még ez akció idején is, az utolsó 
pillanatig Lamartine-nal azt reméli, hogy „ a különböző osztá
lyok közötti ellentét csak félreértés” -  de mikor ráébred, 
hogy nem félreértésről, hanem a tőke és a munka élethalál
harcáról van szó -  és ezt az események Franciaországban 
már 48-ban nyilvánvalóvá teszik - ,  akkor megint véresen ak
tuálissá válik az érdeklődés a közönséges realitás iránt -
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mind a veszedelmes szövetséges, a forradalmi proletariátus, 
mind az ellenség, a fináncarisztokrácia miatt. A kispolgár 
számára a szabadság és az igazság diadala abban a pillanat
ban teljes, mikor a hatalmasok neki is helyet adnak a terített 
asztalnál.

1848-cal a francia polgárság a maga egészében végleg 
befejezi forradalmi pályafutását -  befejezi Cavaignacnak, a 
francia proletariátus első, de nem utolsó nagyszabású hóhé
rának működésével.

A francia polgár átadja magát az élet élvezetének, sza
badversenyez, ipart fejleszt, bankokat alapít, részvényeket 
vásárol, épít és vagyont gyűjt. Az új uralkodó osztály beren
dezkedik.

Anatole Francé ifjúsága épp a nagy polgári prosperitás, 
a második császárság idejére esik. Francé ifjúságának évei a 
francia polgárság széles rétegei gyors meggazdagodásának 
korszaka. Francé ifjúságának éveiben épül fel a modem 
Franciaország, vasutaival, bankpalotáival, a mai Párizs szé
les boulevard-jaival. A francia polgár képzeletét már nem a 
gótikus templomok, hanem a börze, az időnként kipattanó 
nagy korrupciós afférek és a Palais d ’Industrie csodái foglal
koztatják, és persze a szenzációk, mint az első tenger alatti 
kábel, mely Dovert összeköti Calais-vel. Mintha egy új 
aranykor hajnala hasadna, polgári aranykoré, mintha az 
egykor fiatal forradalmi polgárságnak, a XVI. századbeli 
nagy Francis Baconnak álma öltene testet. Mindaz, ami ed
dig volt, nem érvényes, az igazi élet, az igazi tudomány most 
kezdődik „finis scientiarum a nemine adhuc bene posibus 
est ” Az emberiség most ért célt -  mert a polgár beérkezett... 
És napról napra gazdagabb és kellemesebb az élet, s a párizsi 
világkiállítás rá a tanú, mit tud az uralkodó polgárság terem
teni. „Efficaciter operri ad sublevanda vitae humanae in- 
commoda. ”

A XIX. századbeli francia polgár mintha éppúgy hinne 
megint a haladás és a tudomány határtalan lehetőségeiben, 
mint Bacon korában. Ámde épp ez a rendkívül érdekes: a 
polgár, aki gyakorlatban szédületesen gazdagodik, palotákat 
épít, gigantikus börzespekulációkat bonyolít le, aki előtt a
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napról napra fejlődő természettudomány és a technika ál
mokat felülmúló perspektívákat nyit meg, a polgár, aki az 
élet javait két kézzel markolja, habzsolja -  a polgár ezzel 
egyidejűleg felfedezi Schopenhauert, buddhizmust importál, 
és egy olyan irodalmat termel, mely minden, csak nem élet
igenlő.

Leconte de Lisle 1852-ben a Poémes antiques elősza
vában programként tűzi ki: „Az embernek a szemlélődő és 
tudós életbe kell menekülnie mint a nyugalomnak és a tisz
tulásnak valamely szentélyébe. ” De ez már nem a roman
tikus menekülés a rousseau-i szubjektivizmusba, ez már nem 
az érzelmek kultusza, hanem a tudásé, mivelhogy a század a 
pozitivizmus, a tudomány százada. Mert a proklamáció így 
folytatódik: „A művészetnek és a tudománynak tehát arra 
kell törekedni, szorosan egyesüljenek, sőt hogy összeolvad
janak. ” Ez az, amit később Zola kísérel meg a naturalista 
regényben, de Leconte de Lisle-nél -  mint a pamasszistáknál 
általában -  nyoma sincs még a zolai harcos aktivitásnak, sőt 
az uralkodó hangulat a nirvána kultusza, a halál, „az élettől 
megzavart pihenés ” dicsérete.

A másik oldalon Balzac óriási alakja birkózik a világgal, 
mint az ótestamentumbeli Jákob az angyallal; a szándék: 
megfesteni egyetlen monumentális eposzban, kifejezni az át- 
foghatatlanul sokrétű élet minden titkát, a társadalmat, mely 
mint sors, mint démonikus hatalom fölébe nőtt az egyénnek.

A fiatal Francé közelebb áll a pamasszistákhoz, kö
zelebb még a romantikusokhoz is, mint ahhoz a polgári iro
dalomhoz, melynek a polgári valóság analízise a problémá
ja. Más ritmusban, de vajon nem írhatta volna-e meg akár 
vicomte Chateaubriand is France-nak ezt a vallomását? -  „A 
múlt a mi egyetlen sétányunk, az egyetlen hely, ahol megsza
badulhatunk a mindennapi kellemetlenségeinktől, nyava
lyáinktól, önmagunktól. A jelen sivár és zavaros, a jövő  
rejtve előttünk. A világ minden gazdasága, minden ragyo
gása, minden bája a múltban él. Es ezt a gyerekek éppoly jól 
tudják, mint az aggastyánok. ” (La vie en fleur)

A romantika volt az, mely újra felfedezte a történelmet, 
s a romantikának ez a legtermékenyebb tedenciája talál
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France-ban a maga mesterére, de egy olyan mesterre, aki 
Voltaire, Pierre Bayle és Diderot iskolájában nevelkedett.

A romantika érdeklődését a történelem iránt nem a jelen 
jobb megértésének szándéka vezeti. A romantika elfordul a 
jelentől. Ami a történelemben megigézi, az a teremtő képze
let lehetősége, a kaland, a „ couleur locale ”, az egzotikum 
esztétikai érdekessége, az emóció ígérete. A romantikának a 
történelem érzelmi és esztétikai objektum. A múlt csak szép 
ürügy arra, hogy a szubjektivitás korlátlanul kitombolhassa 
magát, míg a jelen realitás e szubjektivitásnak korlátot szab, 
kontrollálja. Chateaubriand-tól Flaubert Salammbó)á\g a tör
ténelem csak instrumentum, hangszer, a látszólagos objek
tivitás, az „ impassibilité” a lírikus kerülő útja, hogy hang
szerhez jusson.

Francé a történelmet nihilisztikusan értékeli, magát a 
történelmet mint események folyamatát s azt a tudományt is, 
melynek tárgya az események megrögzítése és interpretálá
sa: a történetírást. Az ő Coignard abbéja meséli el mosolyog
va az ifjú perzsa herceg históriáját, aki trónra lépése napján 
azzal bízza meg birodalma akadémikusait, hogy írják meg az 
emberiség történetét. Húsz év elteltével tevekaraván érkezik 
a palota elé, hozzák az emberiség egyetemes történetét hat
ezer teleírt kötet képében. A királynak birodalma ügyeit kell 
intéznie, nem ér rá ennyi könyvet elolvasni, megkéri hát a 
bölcseit, kurtítsák meg a nagy történelem könyveit. Újabb 
húsz év után megjelennek az akadémikusok az emberiség 
történetének ezerötszáz kötetre rövidített kiadásával. A meg
öregedett királynak ez is sok, újabb rövidítést követel. Me
gint eltelik tíz év, az eredmény már csak ötszáz kötet, továb
bi öt év után egyetlenegy vastag könyv. A jó király azonban 
már haldoklik, és az akadémia titkára is közel van már a ha
lálhoz. Sóhajt az öreg király, hogy meg kell halnia anélkül, 
hogy megismerte volna az emberiség történetét. Az akadé
mia titkára erre az eredetileg hatezer kötetet egy mondatba 
rövidítve közli a királlyal, mint az emberiség egész történel
mének összefoglalását: „Születtek, szenvedtek, meghaltak. ”

Anatole Francé történelemszemlélete csak annyiban kü
lönbözik Coignard abbé akadémiai titkárának történelem- 
szemléletétől, hogy a történelem az ő számára esztétikai ob
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jektum. Ez Francé közössége a polgári romantikával. E kö
zösség ellenére Francé számára a halálraítélt feudalizmus és 
a jelen társadalmi valóságából kiutat nem találó kispolgár
nak költészete, a romantika még csak nem is kísértés. O se 
szereti a jelent, ő se hisz a jelenben, ámde nem hisz a múlt
ban sem. Ő a históriai öntudat jegyében különválasztja ma
gát, nem érzelmes, hanem gondolkodó szemlélővé válik a je
lennel és saját magával szemben, históriai öntudata erejénél 
fogva anticipálja a jelennel szemben is a historikus szemlé
lődő álláspontját.

A romantikának nagy illúziója a múlt; France-nak nin
csenek illúziói -  az ő históriai öntudata racionális, kritikus, 
intellektuális. Históriai öntudatában annak a polgárságnak 
életérzése jut kifejezésre, mely mint osztály a maga alkotó 
történelmi szerepének befejezése előtt áll, mely már nem 
hisz magában -  és ez a magában való hitetlensége úgy jele
nik meg, hogy tagad mindent, ami hit, mintha fölötte állna a 
processzusnak, minden processzusnak, mindennek.

Ez a magyarázata annak a paradoxonnak is, hogy a nagy 
polgári prosperitás és a pesszimisztikus filozófia együtt, egy
szerre jelenik meg. Francé írja Maupassant-ról szóló ragyo
gó elmélkedésében: „Az irodalom közel egy század óta elfe
lejtette a nevetést... ” Keserű lett, látható vagy láthatatlan ár
nyékok ülik meg, baljós sejtelmek vagy kétségbeesés: Veru- 
lami Bacontól Flaubert Bouvard és Pécuchet-jéig az út a pol
gárság szellemének szükségszerű, elkerülhetetlen útja.

Elkerülhetetlen ez az út a reménytől, mely az egész em
beriséget vette szárnyára, a teljes dezillúzióig. A polgári kul
túrának gyógyíthatatlan betegsége az ellentmondás a polgár
ság uralmának társadalmi létfeltételei és az eszmék között, 
melyeket, mikor még a felszabadulásáért küzdött, ugyanaz a 
polgárság hívott életre. Az ellentmondás kezdettől fogva csí
rájában jelen van, a polgárság első diadalaiban már meg
nyilvánul, s a polgári társadalom fejlődése folyamán egyre 
szembeszökőbb, egyre veszedelmesebb, egyre végzetesebb. 
A szabadság, egyenlőség, testvériség, a humanizmus eszméi 
megvalósulásának előfeltétele annak a polgári rendnek a 
pusztulása, mely egykor ez eszmék nevében állt az emberi
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ség élén, s ez eszmék zászlaját kibontva győzött. A polgári 
szellem épp ezért válik romantikusból cinikussá, amikor a 
társadalmi ellentétek fejlődése megfosztja a polgárságot 
minden szellemi és morális presztízsétől. Paul Bourget, 
Huysmans, Lemaitre -  Francé legközelebbi barátai, pálya
társai -  a klerikalizmusnak vagy a legostobább nacionalista 
reakciónak a karjaiban végzik útjukat. Francé túl nagy ah
hoz, hogy tartósan akárcsak megkísértsék is ilyen megoldá
sok. Túl nagy, és túlságosan hisztorikus szemmel nézi a 
múlttal együtt a jelent is. És túl francia -  a legjobb, a vol- 
taire-i, a diderot-i értelemben túl francia - ,  őt megóvja ettől 
a nagy francia stílus öröksége.

Anatole Francé szkepszise a polgári romantika és a ci
nizmus között foglal helyet. Individualizmus ez, melyet már 
nem köt össze a közösséggel a dinamikus történelmi akarat, 
csak passzív megértés és ironikus részvét: Epikurosz kert
jének őszi virágai. És maga Coignard abbé, Epikurosznak és 
Assisi Szent Ferencnek ez az egykor csodálatos látszatú ve- 
gyüléke, ebben a perspektívában nem is olyan csodálatos.

Az élet tartalma a nézés és az elmélkedés örömeire redu
kálódik: a harc, a szenvedély mámora, a lelkesedés a célért 
csak a kívülálló szemlélőnek ironikus mosolyával találkozik. 
Ezért keresi Francé előszeretettel a történelemnek azokat a 
korszakait, melyek határt jelentenek vég és kezdet között: a 
késői római császárságot, a kereszténység kezdetének korát, 
a XVIII. századot...

*

De miért, miként vezethetett France-nak, az esztétának 
útja a szocializmushoz?

Azok, akik Párizsból a XX. század elején Európa irodal
mának képét formálják, kivétel nélkül mind szemtanúi vol
tak a történelemben új korszakot jelentő eseménynek: a pári
zsi kommünnek.

A történelem iróniája az ironikus France-szal szemben: 
Francé egyik legszebb novellájában, a Judai helytartóban, 
megírja, miként megy el vakon, felületesen valaki a történe
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lem mellett, ha a történelem a jelenben, közvetlenül a szeme 
előtt, sőt az ő részvételével játszódik le.

Ez történik magával France-szal is, aki nem veszi észre 
a kommün jelentőségét, az esemény nagyságát, melyet Marx 
így definiál: „ Valójában a munkásosztály kormánya volt, a 
termelő osztály kizsákmányolok ellen folytatott harcának 
eredménye, a végre megtalált politikai forma, melyben a 
munka felszabadítását keresztül lehetett vinni. ”

Francé maga huszonhét éves, tehát érett férfiként éri 
meg a párizsi kommün kikiáltását s azt a polgárháborúkban 
gazdag Franciaország történelmében is példátlan fehér ter
rort, mely a kommün bukását követi. A párizsi kommün él
ményének, a Daumier megörökítette fehér terror emlékének 
része volt benne, hogy a XIX. század második felében a 
francia irodalomra is hatni kezd az orosz realista irodalom, 
különösen Gogol, a Franciaországban élő Turgenyev és 
Tolsztoj.

Eddig egyáltalán nem méltányolt, de rendkívül érdekes, 
rendkívül szembeszökő tény, hogy nemcsak Francé, hanem 
az egész XX. század eleji francia polgári elit tagjainak szel
lemi életében nem a kommün, hanem a Dreyfíis-ügy vált 
szellemi magatartásukat, pályájukat közvetlenül és elhatá- 
rozóan befolyásoló élménnyé. A kommünt tárgyaló francia 
irodalom még ma is hasonlíthatatlanul szegényebb, mint az 
a könyvtárakra rúgó irodalmi produkció, mely az ártatlanul 
vádolt katonatiszt ügyével foglalkozik. Mintha a humánus, 
liberális entellektüelek mint valami kivételt, természeti ka
tasztrófát igyekeznének elfelejteni a kommünt s a megtorlat- 
lanul maradt kommünárok tízezreinek halálhörgését. Túl 
barbár, túl elementáris a kép ahhoz, hogy helyet kaphasson a 
hullahegyeken felépült, de békésen virágzó harmadik köz
társaság polgári elitjének világképében.

Francé esztéta, mindenekelőtt esztéta, és nem szerette 
Zolát. Azt írja róla a La vie littéraire-ben: „ Nem tud a szavak 
szépségéről, mint ahogy nem ismeri a dolgok szépségét. 
Nincs ízlése, és én kezdem hinni, hogy az ízlés hiánya az a 
bűn, melyről a Szentírás szól, a legnagyobb bűn, az egyetlen, 
mely nem nyerhet bocsánatot. ” Nem lehet eléggé hangsú
lyozni, hogy ami France-ot és Francé generációját Zolával az
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élen politikai akcióba sodorja, az eredetileg nem általános 
politikai célkitűzés, hanem küzdelem egy személy ellen el
követett igazságtalanság jóvátételéért, Dreyfus kapitány 
megmentéséért. Mint iskolai olvasókönyvek optimista ol
vasmányaiban, az ármány elnyerte büntetését, és az igazta- 
lanul vádolt üldözött férfiú a végén kapitányból őrnaggyá 
lett. Falieres köztársasági elnök jóvoltából még alezredessé 
is válhatna, ha ezt ő maga nemes szerénységgel vissza nem 
utasítaná, s be nem érné azzal, hogy gomblyukába tűzheti a 
becsületrend szalagját. A harmadik köztársaságban tehát tá
volról sincs minden rendben, de a harmadik köztársaság ke
retein belül politikai harccal és jóakarattal többé-kevésbé 
rendbe lehet hozni mindent. Nem a kommünárok falának li- 
dércnyomásos emléke, hanem az igazság győzelme, az igaz
ság kiharcolt győzelmének tudata követi további útján ezt a 
generációt.

Személy szerint magától France-tól éppoly távol állt 
minden naivitás, akár a Candide halhatatlan mesterétől. De 
Francé magáévá tette annak a francia polgári elitnek refor
mer optimizmusát, mellyel együtt indult a Dreyfus-pör har
caiba. „Az igazság haladása az emberiség életében nem vak 
erők eredménye, hanem egy tudatos erőfeszítésé, egy mindig 
magasabb eszmének mindig magasztosabb eszmény felé tö
rekvő erőfeszítése ” -  hirdette Jaurés, s a történelem újra drá
maian szimbolikus volt, mikor ennek a reformer optimizmus
nak ez a legnagyobb politikai képviselője a reformer opti
mizmus illúziói összeomlásának dátumán, az 1914-es impe
rialista háború kitörésekor véres fejjel holtan zuhant a Café 
Croissant márványasztalára.

Francé, a szkeptikus, és Jaurés, az idealista, az ironikus 
Francé és a patetikus Jaurés, az esztéta és a néptribun -  a tör
ténelmi nihilista és a forradalmár ama fajtája, aki hiszi, hogy 
a harmadik köztársaság reformok útján, békésen bele fog 
nőni a szocializmusba -  egymást világítják meg, és ketten 
együtt a Panama-botránynak, a Dreyfus-ügynek, a II. inter- 
nacionálé liberális szocializmusának azt a korát, melyet ge- 
nerózus illúziókban talán csak a felvilágosultság hatalmában 
hívő enciklopédisták múltak fölül. A demokratikus Európá
ban Jaurés, sőt egy Eduard Bemstein is még prófétának szá
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mit, mikor a cári Oroszországban a francia kommíin nagy 
tradícióinak jegyében indult el, él, harcol és szervez Lenin.

*

Hogy vezethetett France-nak, az esztétának útja a szoci
alizmushoz? -  A kérdés ebben a formában helytelen. Francé 
útja nem a szocializmushoz, hanem a jaurési szocializmus
hoz vezetett. Francé szocializmusa elválaszthatatlan szelle
mének életadó lényegétől: a szkepszistől. Maga a szkepszis 
lényegesen különböző szellemi magatartásoknak lehet egyik 
megnyilvánulása. Francé szkepszisének semmi közössége 
azzal a szenvedélyes kétkedéssel, melyben Pascal épp a hit 
szükséges korrelátumát látta. Francé szkepszise az ő hiszto- 
ricizmusából ered, földi eredetű, és épp azok ellen az abszo
lutisták, azok ellen a vallási és filozófiai rendszerek ellen 
irányul, melyek a kézzelfogható földi javak értékét prob
lematikussá tehetnék. Francé a politikában is fél a nagy hí
vőktől, félti tőlük a békét, a douceur de la vie-t. Francé maga 
írja a Coignard abbé nézeteiről szóló bevezetőjében:

„ Robespierre tisztelte Rousseau emlékét. Robespierre 
Coignard abbét alávaló embernek tartotta volna... Robes
pierre olyan optimista volt, aki hisz az erényben. Az ef
fajta államférfiak annyi szerencsétlenséget zúdítanak az 
emberiségre, hogy többet már nem is lehet. ”

S aztán egy mondat, mely Machiavellire emlékeztet:

„Ha valaki az emberek kormányzásával foglalkozik, 
nem szabad elfelejtenie, hogy rossz majmokkal van dolga. 
Ez a föltétele annak, hogy humánus és jóakaratú politikus 
legyen. A forradalom bolondsága volt, hogy az erény 
birodalmát akarta a földön megvalósítani... ”

Francé végső következtetése, hogy az egyetlen szeretni
való végső érték a meglevő valóság élvezete. Míg a platóni 
szkepszis abszolút ideákból kiindulva relatívnak nyilvánítja 
a földi javak értékét, a france-i szkepszis a földi javak érté
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kének védelmében lebecsül, s mint kártevő démont kiűz 
minden olyan ideát és ideált, mely föltétien követelésekkel 
lép föl, és nem alkuszik. Francé derűje mögött a remények
kel való leszámolás lappang. A nagy reményekkel minden
korra leszámolt. A nagy remények az ő számára a hübriszt 
jelentik, mert az élet, melyet mások misztikusnak vagy tra
gikusnak, rossznak vagy jónak látnak, Francé számára látvá
nyosság, s az egyetlen lehetséges szociális probléma ezzel az 
élettel kapcsolatban, hogy miként lehetne kevésbé vaddá, 
csúnya és ostoba szenvedésektől mentessé tenni. Francé de
rűje: a tragédia lehetősége ellen a követelések szerénységé
ben, a mértékletes okosságban biztos ellenszerre talált re- 
zignációnak a visszfénye.

S talán itt lelhető meg az igazolása Jules Renard megál
lapításának, mely szerint Anatole Francé végül is csak dilet
táns, ha a legkülönb dilettáns is. A dilettáns nem teszi föl éle
tét egy célra, egy igazságra, egy műre, halálosan komolyan 
semmit se vesz, csak többé-kevésbé komolyan játszik. A di
lettáns Francé otthonos az antik Athénben, otthonos Ale
xandriában, a középkorban, a XVIII. század szalonjaiban, a 
francia forradalomban és a harmadik köztársaság parlament
jében. Akinek ennyi otthona van, az sehol sincs otthon, az 
mindig szemlélődő sétáló, s az iróniája azé az emberé, aki 
maga egészen sehol se kötötte le, sehol se kötelezte el magát.

Francé szocializmusa nem ellentéte, hanem közvetlen 
kisugárzása a france-i szkepszisnek, a polémiának egyik for
mája. Látja, hogy ami emberi, az a polgárinak, ami igazság, 
az az érvényes törvényeknek, ami szabadság, az a szabad 
versenynek ellentéte. Ha cinikus lett volna, a cinizmus visz- 
szavezette volna a polgársághoz, sőt kezdettől fogva mint af
féle modem Falstaffot ott tartotta volna a polgárságnál. Ő az 
a polgár, aki belátta, hogy a polgár világa elvesztette tör
ténelmi létjogosultságát. Iróniája, mellyel a saját osztályát 
nézi, lehetségessé tette számára a találkozást azzal a refor- 
misztikus szocializmussal, mely a rossz kigyomlálását, de a 
nagy katasztrófa, a teljes polgári katasztrófa elkerülhetősé
gét is ígérte.

A XX. század elején úgy látták, hogy ami jön, az nem 
probléma, a probléma csak az, hogy a rossz, ami van, eltűn
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jön, átalakuljon. De hogy épp a rossz halálra érése, a polgári 
termelési rend fenyegető összeomlása a rosszabbat szülheti, 
az apokaliptikus rosszat, a fasizmust... erről a XX. század 
elejének polémikus reformszocialistái éppoly kevéssé tud
tak, mint azokról a problémákról, melyek nem a vár ostro
mából, hanem a vár győzelmes bevételéből adódnak. Francé 
szkepszise, destruktív kritikája a polgári társadalommal 
szemben ma már nem kinyilatkoztatás, mert a legragyogóbb 
szellemnél is rettenetesebb alapossággal maguk a történelmi 
események végezték el a polgári társadalom életfeltételeinek 
kompromittálását. Nincs az a nihilisztikus szkepszis, mely 
még talál valami destruálhatót a polgári világ ideológiájá
ban, beleértve Francé szocializmusát is, melynek történelmi 
útja más irányt vett, mint azt a XX. század elején Európában 
elképzelték. Jaurés ideológiájából a történelem kérlelhetet
len korbácsütései alatt Scheidemannt és Noskét, Mac-Donal- 
dot és Mr. Bevint láttuk életre kelni. És amit a Fehér kövön 
nem álmodtak meg, azt láttuk tűzben és vérben megvalósul
ni, látjuk élni, és nem egyszer önmaga ellen is vétkezve, 
mégis győzni és hatalmasodni nap nap után, egy új törté
nelemnek, az emberiség igazi történelme kezdetének kezde
tét, melynek neve a szocializmust építő, a szocializmus épí
tésének útjait kereső győztes proletárforradalom.

Anatole Francé, mert kételkedett, szocialista lett. Aki ma 
harcos, annak, hogy élni és harcolni tudjon, hitre van szük
sége. Epikurosz kertje elhervadt. S nemcsak a pusztító viha
roktól váltak zörgővé a lombjai. Nincs hová menekülnie, 
nincs hol felüdülnie annak, aki ember, s mert ember, épp az 
emberiségében fenyegetett. Ami Francénak csak pszicholó
giai probléma volt, az ma, 1939-ben a mai forradalmárnak 
konkrét politikai probléma két világ élethalálharcában. Fran- 
ce-nak elég volt tagadni, hogy forradalmárnak hasson. 1917 
óta csak az lehet forradalmár, aki állít, aki mindenek elle
nére feltétlen állításra képes.

(1924;1939)
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ROLLAND

(A hetvenéves Romain Rolland)

Ha vannak, mint mondják, született politikusok, Romain 
Rolland nemcsak hogy a nem született politikusok közül va
ló, hanem azok közül, akik született nem-politikusok. Ez a 
Romain Rolland ma mégis nemcsak politikai szimbólum, 
mint egy zászló, hanem maga is elöljáró, zászlóvivő a szo
cializmus és a fasizmus nagy világtörténelmi harcában.

Romain Rolland, aki az első imperialista világháború 
idején a nagy irodalmi nevek viselői közül szinte egyedül 
szállt szembe a kultúra és a humanizmus nevében az őrjöngő 
nacionalizmussal, a rázúduló rágalmak özönében is azzal fe
lelt ellenségeinek: „És mégse, engem nem fogtok megtaní
tani a gyűlöletre.”

Ez a Romain Rolland ma tud, ma akar gyűlölni, ma gyű
löletet hirdet. Beethoven, Michelangelo, Tolsztoj, Goethe: 
így hívták az ő őseit, az emberiség történelméből mindennél 
jobban az individuális hősi életek érdekelték, a szellemre es
küdött, mely nem tud osztályokról, nem tud földi ellenté
tekről, s a szellem hivatását abban látta, hogy kívül, ahogy ő 
mondta, fölötte marad pártoknak, politikai és gazdasági har
coknak, háborúknak. Ez a Romain Rolland ma azoknak az 
íróknak és művészeknek áll az élén, akik a kultúra ügyét a 
nemzetközi forradalmi proletariátus ügyével azonosítják, s 
akik a mai művész legelső kötelességének tartják a harcot a 
fasizmus ellen, a proletariátus hatalmas diadala: Szovjet- 
Oroszország védelmében.

Egy nagyon magas, csontos, hajlott hátú aggastyán, nya
kán régimódi keményített, nagyon magas állógallér, egész 
megjelenésében az előkelő, kissé merev, egész lényével tra
díciókban gyökerező, a sok ember közt némileg zavart, ma
gányosságához szokott művész -  mikor először álltam vele 
szemtől szembe, mikor először láttam testi megjelenésében 
is, akkor szinte megrendülten éreztem át, micsoda heroikus 
út volt, milyen erők kellettek hozzá, hogy a Jean Christophe 
írójából az elvarázsolt lélek francia irodalomban páratlan nő
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alakjának, a forradalmár Annette-nek írójává, a magányossá
gát, egyéni függetlenségét, pártokon felülállását féltékenyen 
őrző Romain Rolland sok-sok évtized után Rolland elvtárssá 
legyen.

És mégis, ennek az útnak a története oly egyszerű, hogy 
egy gyermeknek is el lehetne mesélni, s a gyerek is megér
tené, hogy nem történhetett másképp. Gyereknek talán így 
mesélném el: volt egyszer egy ember, aki komolyan vette az 
emberiség legszebb meséit, és úgy szerette azt, ami jó és 
szép volt bennük, hogy mindig kevésbé volt maradása ebben 
a másik világban, melyben nyomát sem találta a szép mesé
nek, és elindult öregen, fehér hajjal keresni egy világot, 
melyben a szép és jó nemcsak könyvekben megírt, zenében 
hívó mese, hanem készülő, akart, megfogható valóság... 
Pontosan így is történt. Miként háborúk idején a veszélyez
tetett városokból a műkincseket biztonságos helyre szállít
ják, úgy azok, akiknek számára a fasizálódó kapitalista vi
lágban a kultúra még kincsnek számít, azok, akik a köny
veket máglyára rakó, sötét vér-mítoszokat felelevenítő, pog
romok divatjával és hóhérbárd renaissance-ával, milliók éh
ségével, új háborúk szörnyűségével kecsegtető fasizmust 
minden emberi érték halálos veszedelmének tartják, azok 
szintén menedéket keresnek a kincsek számára, mindama 
szépség, szívbéli jóság, egeket ostromló tökéletesedési vágy 
számára, amelyet évezredes történelme folyamán az embe
riség megteremtett -  ezeknek az emberiség s a polgári kultú
ra legszebb eredményei számára az egyetlen mentsvár, 
egyetlen biztonságos továbbfolytató a földnek az az egyha
tod része, melyet már a proletariátus vett birtokba, melyben 
már hazát alapított nemcsak egy osztály, hanem a kultúra 
számára is a forradalom: Szovjet-Oroszország. S nem lehet 
meg nem látni a megrázó és felemelő szimbolikus jelentő
ségét annak, hogy a polgári kultúra legmagasabb formáinak 
elismerésével, a Nobel-díjjal kitüntetett Romain Rolland, 
miután egy életen keresztül hősiesen harcolt a polgári kultú
ra legmagasabb ideáljaiért: a szellem szabadságáért, a test
vériségért, a népek békés együttműködéséért, az egyén joga
iért, az egyén szabad fejlődéséért, miután egy példáját ritkító
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Goethének és a nagy francia forradalom szellemének szin
tézisét teremti meg, a polgári világban szellemileg és lelki
leg hazátlanná válva, élete hetvenedik évében -  súlyos beteg 
öreg ember, akinek napja felét már jó ideje ágyban fekve kell 
tölteni - ,  aki az utolsó 13 év alatt egyetlenegyszer sem moz
dult ki villeneuvi remeteségéből - ,  mint legendák hőse, aki 
nem akar meghalni, mielőtt a Szentföldet nem látta, zarán
dokúira indul a forradalom vérével szentelt földre: Szovjet- 
Oroszországba.

Pár hétig volt itt Moszkvában. És a folytatás megint úgy 
hangzik, mint egy mese: mikor idejött, akkor már minden re
ménye úgyis a proletariátus volt, mielőtt idejött, akkor már 
harcosa volt a proletárforradalomnak és a Szovjetuniónak. 
De mintha a pár hét, amit itt töltött, mintha az, amit a pár hét 
alatt itt teljesítményben és szándékban látott, a fárasztó út, az 
ünneplések sorozata, a munkásdeputációk és fogadtatások 
testi megerőltetése ellenére megifjította volna ezt a csodála
tos öreg embert. Ittléte óta százával, ezrével kapja a levele
ket kolhoztagoktól, munkásoktól, ifjúmunkásoktól, és nem
csak, hogy minden levelet elolvas, minden levélre válaszol is 
az ő zászlós, világos, szálkás betűivel. Egyelőre francia nyel
ven válaszol a levelekre, de csak egyelőre. Most orosz útja 
óta szorgalmasan és odaadással tanul -  oroszul. Nem, a het
venéves embert nem az orosz nyelv szépségei iránti érdek
lődés bírta rá erre az elhatározásra. Nem oroszul, proletárul 
tanul a hetvenéves Romain Rolland. Proletárul tanul -  és 
proletárul cselekszik. Nemrég adta ki kötetbe gyűjtve azokat 
az írásait, melyekben a fasizmus ellen, a Szovjetunió védel
mére szólít harcba nemcsak minden proletárt, hanem minden 
embert, akinek helyén van a szíve és világos az agya. És Bar- 
busse halála után a hetvenéves nagybeteg ember Barbusse 
helyére állt, elnöke lett annak a hatalmas nemzetközi szer
vezetnek, mely munkásokat, intellektueleket, a világ min
den jobb erejét egyesíteni akarja a fasizmus és háború elleni 
harcra.

Úgy hangzik, mint egy mese, melynek végén azonban 
felhangzik a kérdés: valójában honnan meríti ez a rendkívüli 
nagy ember az erőt ehhez a munkához, honnan kapja ez a be
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teg test a szellemnek ezt a teljesítőképességét? Gondoljuk 
csak el: idősebb ember már természeténél s a természet tör
vényei következtében is a békét, általában a pihentető meg- 
szokottságot kedveli...

Nem lehet azt a belső forradalmat, mely ebben a nagy lé
lekben az utolsó években lejtászódott, csak az ő belső fejlő
déséből megérteni. Ő maga se magyarázza ezt az ő fejlődé
sét sajátos motívumokkal, ő maga is tisztán látja, hogy az ő 
útja csak ebben a mai Európában, csak történelmi erők hatá
saképpen jöhetett létre.

Kezdődött az első imperialista világháborúval -  a kapi
talizmus és a polgári kultúra egyszerre felfedte a maga igazi 
arcát, de Romain Rolland akkor még hisz ennek a kultúrának 
az osztályfeletti jó erőiben, s megkísérli ezek nevében a har
cot a háború ellen. Első naptól kezdve nyilvánosan tiltakozik 
a Szovjet-Oroszország ellen folytatott intervenciós háborúk 
ellen, de -  a tolsztoji szellemben nevelkedett humanista még 
mindig csak egy elfogulatlan harmadik akar lenni a kapita
lizmus és a szocializmus világtörténelmi mérkőzésében, 
csak egy pártokon felül álló igazság nevében kel ki a rabló 
kapitalizmus ellen.

Ám a kapitalizmus, mely elvesztette csatáját a győzel
mes orosz forradalom ellen, nem tudott és nem akar belenyu
godni a vereségbe. Új háborúra készül, világszerte fasizmus 
néven szervezi az erőket a döntő újabb mérkőzésre. Miért 
tud Romain Rolland most Rolland elvtárs lenni, mikor 1920- 
ban még csak a pacifista Romain Rolland volt?

Azért-e, mert a fasizmus -  mint egyik levelében írja -  a 
fehérterror Európában, Európa nagy részén, s a fél világon 
végigsöprő rémtettei ellen nincs igaz ember számára más vá
lasztás, mint a bolsevizmus? Igen, ezért, de ahhoz, hogy Ro
máin Rolland megtudja, hogy a fasizmus ellen van, válasz- 
tandóan van ez az álláspont, ez a harc, a harc, melyet a Szov
jetunió puszta léte jelent - ,  ehhez az kellett, hogy ez a Szov
jetunió az évek folyamán a polgárháborúk, blokád, éhség, 
nélkülözések tömegén keresztül azzá váljon, amivé az ötéves 
terv tette: megdönthetetlen hatalmas bizonyítékká amellett, 
hogy a proletariátus nemcsak el tudja söpörni a kapitaliz
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must, hanem fel is tud építeni egy társadalmat, melyben a te
remtő energiák nemcsak felszabadulnak, hanem fel is foko
zódnak, s az emberek, akik között nincsenek osztálykülönb
ségek, boldogabban és nagyobb teremtő lehetőségekkel él
nek, mint abban a társadalomban, amelynek alapja az em
bernek ember általi kizsákmányolása.

Nem von le semmit Romain Rolland nagyságából, hogy 
a világtörténelmi bizonyíték, a Szovjetunió az ő számára is 
bizonyító erejűvé vált, mint ahogy nem von le semmit annak 
a szeretetnek és megbecsülésnek értékéből, mellyel a Szov
jetunió munkásai emlékeznek meg Rolland elvtárs hetve
nedik születésnapjáról, hogy a büszkeségben, mellyel az ő 
Rollandjukat ünnepük, benne van egy másik büszkeség: 
hogy az ő forradalmuk teremtett a cári birodalom helyén egy 
birodalmat, mely Romain Rollandnak, az emberiség legjobb
jainak hazát s új hitet, egyetlen reményt jelent. Ha úgy érzed, 
hogy érdemes volt ez a hetven év, ebben, ugye, öreg továris 
Rolland, nekünk is részünk van? -  Valahogy ez a mosolygó 
büszkeség az, mellyel az orosz proletár Romain Rollandnak 
a hetvenedik születésnapjához gratulál.

Egyik oldalon a fasizmus, a másik oldalon ez a Szovjet
unió; egyik oldalon a háborús kedvű, elnyomásból és gyűlö
letből élő barbárság, másik oldalon a nagy munkában elfog
lalt, teremtőmunka lázában élő népek feltétlen békevágya: 
ebből következik a feladat megvédeni a Szovjetuniót, mely 
ma a humanizmust jelenti, megvédeni a humanizmust a fa
sizmus ellen, mely maga a sötétség, és az európai kultúra 
végveszedelme. Az öreg Romain Rolland felismerte ezt a 
feladatot, és ennek a feladatnak a nagysága, e feladat nagy
ságának átérzése tette kemény ifjak erejét és lelkességét is 
megszégyenítő harcossá, bajtárssá, a nemzetközi forradalmi 
proletariátus hősévé: Romain Rolland elvtárssá.

(1936)
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MALRAUX

(André Malraux új regénye: L’Espoir. N. R. F. Paris, 
1938)

Lehet, hogy Malraux tökéletesebb regényt írt volna, ha 
néhány évvel később dolgozza fel a spanyol polgárháború 
témáját?

A spanyolországi események további fejlődése bizo
nyára ma még láthatatlan összefüggéseket fog revelálni. 
Mint ahogy a történelemnek eleme az idő, a történelmi re
gény feltétele az időbeli távolság. Ez áll a történelmi regény
re általában, de Malraux művére nem. Ezt a könyvet csakis 
most, csakis melegiben és még a történelmi távlat kialaku
lása előtt lehetett megírni. Ezzel a művel Malraux nem a 
legjobb regényét alkotta meg; a L ’Espoirm k  vannak részle
tei, melyek művészi szempontból nyersnek hatnak, mint pél
dául az angol újságírónak Madrid bombázásáról szóló hosz- 
szú telefonjelentése a szövegben; másutt a regény hőseinek 
szellemi fiziognómiája konkrét fizikai egyéniségük rovására 
rajzolódik ki mesteri precizitással.

És mégis, Malraux egyik könyvében sem adott még 
annyit, nagyobbat és többet, mint a L ’espoirban. Azt lehetne 
mondani, hogy ez a könyve még gazdagabbá tette az előző 
könyveit, mert egy író, akinél, mint Malraux-nál, az alkotás 
nem egy témával való szerencsés találkozás eredménye, ha
nem szerves folyamat, egy új könyv új értelmet ad az elő
zőknek. Az mutatja meg, hogy mely útnak a szakaszai vol
tak. Főleg ezért könnyen téved művészeti értékek megíté
lésében a kortárs, s ezért könnyebb megtalálni a helyes mér
téket, ha már az egész oeuvre, melynek részei egymást vi
lágítják meg, készen áll előttünk. S ezért izgató szerencse 
kortársnak lenni, s abból, amit már manifesztált egy művész, 
megkísérelni a szemünk előtt készülő mű egészének kontúr
jaira, a művész történelmi helyére és jelentőségére következ
tetni.

Malraux, akit az egyik, következtetéseiben elhamarko
dott kritika az aktív haladás Hamletjeként vagy egy aktivista, 
de elvont intellektualizmus képviselőjeként könyvelt el, 
Malraux a L ’Espoirban megmutatja, hogy az ő intellektua-
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lizmusa lírikus eredetű, akárcsak Nietzschénél, és hogy amit 
benne Hamletnek láttak, az valóban a maximális aktivitást 
kereső -  s életben és művészetben egyszerre meglelő -  vál
toztató akarat volt. Életben és művészetben egyszerre: Mal- 
raux dicsőséges kombattánsi szerepére gondolok, melyre itt 
nem szabad kitérnem, miután itt csak Malraux-ról, a mű
vészről van szó. De a művész Malraux lényeges tulajdonsá
ga, hogy -  s ezt nevezem az ő lirizmusának -  nála a művé
szet nem egy önmagától való elkalandozás az objektív világ
ba, hanem az objektív világnak az ő szubjektivitásába való 
beolvasztása. Élet és mű nála egyek, mert az ő útja önmagá
hoz a külső világon keresztül vezet. Éppoly kevéssé speku
latív természet, mint Pascal, akivel egyébként annyiban ro
kon, hogy lelki életének intenzitása, amint egy bizonyos hő
fokot elért egy élmény, akkor úgyszólván szellemi aktus
ként, gondolat formájában manifesztálódik. Nem csupán 
szenvedélyes gondolkodó, hanem minden gondolata a szen
vedély lecsapódása. Stílusának aforizmatikus feszültsége 
nem egy írói virtuozitásnak, hanem annak a következmé
nye, hogy az ő számára a gondolati kérdés a szó egész jelen
tőségében élet-kérdés: egy-egy gondolat a veszedelmes élet
nek ugyanazzal a realitásával terhes, mint Magninnek, a re
pülőgéposztag parancsnokának egy-egy vakmerő felszállása 
az ellenséges hadak bombázására.

Malraux-nak nincs elméleti problémája; a malraux-i 
szubsztanciális, szinte fizikai életszükségletek és az adott 
életfeltételek közötti feszültség: küzdelem; ez Malraux-nak a 
témája, akár Kína, akár a német börtön az, mely a külső 
anyagot szolgáltatja a témához. A téma, a belső téma -  mint 
az különösen most, a L ’espoir olvasása után nyilvánvaló -  
következetes; kénytelen hűséggel az ember, aki noha -  vagy 
ha úgy tetszik: mert -  metafizikailag halálosan magányos, 
testvéri közösségben akar élni és halni. Ez a belső mal- 
raux-i téma monumentális történeti tárgyra talált a spanyol 
nép szabadságharcában, mely Malraux számára úgy jelenik 
meg, mint az ő szubjektív, individuális problematikájának 
gigászi mértékben való történeti igazolása.

Mi az, ami a spanyol nép harcában leginkább leköti 
Malraux figyelmét? -  A folyamat, melynek során térben,
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szokásokban és ambíciókban, sőt nyelvben is egymástól el
különülten, egymástól távol, nemcsak városok, hanem or
szágok határai által is elválasztott emberek átváltoznak va
lami eggyé, egységessé, egysorsúvá, egyetlen nagy igenné s 
egyetlen nagy cselekvő nemet-mondássá, néppé. Az ok, ami 
a transsubstanciációnak ezt a tüneményét millió és millió 
egyes ember életében létrehozza: a rettenetes ajándék, hogy 
szemük elé került a közös ellenségük, közös ellenséget kap
tak. S a L ’espoir megmutatja, hogy számtalan egyéni inici- 
atívából, inkább példás és patetikus halálra, mint győzelem
re készülő emberek inkoherens ellenállásából mint fejlődik 
ki, mint ölt formát a spanyol köztársaság fegyelmezetten, 
céltudatosan működő hadserege.

Malraux minden csöpp vérében individualista. De mint 
Iván Karamazov ateizmusa a maga intenzitásánál fogva 
minden jámborságnál többet revelál a vallásos lélek titkai
ból, Malraux, az individualista, mindenkinél jobban érzi az 
egyéni szempontokkal szemben közömbös kollektív harci 
organizáció történelemadta követeléseinek abszolút szük
ségét és minden vitális egyéni jog fölött álló jogosultságát. S 
épp ebben rejlik az Espoimak, mint regénynek formai újsze
rűsége is: abban, hogy nagyszerű kísérlet megteremteni a 
szintézist a modem lélektani regény és a történeti eposz kö
zött.

A modem regényben a hős és a hősök vannak a központ
ban, s az ő szerepük kihívni a környező világ jellegzetes el
lenhatásait: Cervantes éppúgy, mint Balzac, sőt Doszto
jevszkij és Tolsztoj is ezen az úton érik el, hogy hőseiken 
keresztül egy-egy korszak totalitását idézik fel. Malraux a 
történeti eseményeket állítja a központba, az ő szerepük a 
„provokáció” . A L ’Espoir formájának semmi közössége a 
Dos Passos-féle szimultanista regényformával (mint ahogy 
Malraux egyik kritikusa vélte). Formailag is a L'Espoir Mal
raux legszemélyesebb kreációja: monumentális lírai ripor- 
tázs nemcsak Spanyolország nagy népének nagy háború
járól, hanem a lélekről és szellemről, mely a kollektív tör
ténelmen keresztül keresi és találja meg a megváltás felé 
vezető utat.

( 1938)
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VI.

KÉT ANGOLSZÁSZ





SHAW

(B. Shaw konzekvenciája)

1927. január 24-én a Daily Newsben G. B. Shaw, az éles- 
eszű és mindig szellemes, sokszor zseniális drámaíró egy le
velet tett közzé, melyben Mussolininek kél oltalmára.

A szocialista munkás-intemacionále hivatalos közlönye, 
az Internationale Information nem hagyhatta szó nélkül ezt 
a kellemetlen meglepetést. G. B. Shaw-t a szocializmus min
dig a maga emberének tartotta, és a tisztelet hangsúlyozásá
val Eine Entgleisung B. Shaws cím alatt foglalkozott a Daily 
News-be\i cikkel.

Shaw  a válaszra újabb válasszal felelt, egyik barátjához 
írt levelében reflektál az Internationale Information megro
vó cikkére, és egyben ugyanezt a közlönyt válasz-levele köz
zétételére kéri.

Friedrich Adler és B. Shaw ez alkalomból hosszú leve
leket váltanak, s most B. Shaw kívánságára az egész leve
lezést, beleértve Shaw-nak barátjához írt, említett válaszle
velét is, az Internationale Information és a szociáldemokra
ta sajtó nyilvánosságra hozta.

Ez a dolog histórikuma.
A levelek tanulságosak. B. Shaw álláspontja a követke

ző: Tudom ugyan, hogy Matteottit meggyilkolták és tudom, 
hogy terrorral dolgoztak a fasiszták, de Mussolini személyét 
ezzel nem lehet elintézettnek tekinteni, mert Caesar, Napóle
on, Lenin is vérrel csináltak történelmet, s csak a ricinus-olaj 
az egyetlen fasiszta harcieszköz, mely más vezér-indiví- 
diumok fegyvertárából hiányzott. A helyzet adva volt a kom
munisták számára éppúgy, mint a fasiszták számára, s hogy 
nem ők, hanem Mussolini győzött, ez Mussolini erejének bi
zonyítéka, s bármilyen rend is az, amit ő csinált, de ő rendet 
csinált. Szellemtelen liberalizmus dolga, hogy a tirannizmus 
ellen mennydörögjön; Mussolini uralma ma éppúgy faktum, 
mint a szovjetdiktatúra Oroszországban, és a faktumokkal 
szemben az egyetlen ésszerű magatartás elismerni őket.

Friedrich Adler válaszol: A világháború is tény volt, s va
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jón ezzel a faktummal szemben is, csak azért, mert faktum, 
az egyetlen ésszerű magatartás az elismerés volt? Shaw 
szocialistának vallja magát, és úgy beszél, mintha buddhista 
volna. Shaw számára az abszolutizmus históriai szemlélet 
tárgya, a mi számunkra valóság, élmény. Csak felháborító a 
beállítás, hogy az ellenségeknek egyformán jó „chance”-ai 
voltak. Shaw jóhiszeműségében nem kételkedik, tehát téve
dését azzal magyarázza, hogy Itáliában nem látott többet az 
ottani viszonyokból, mint amennyit egy átutazó turista szo
kott észrevenni.

Shaw a viszontválaszában korábbi álláspontját újból 
hangsúlyozza. A kommunisták számára épp annyi ricinus állt 
rendelkezésre, mint Mussolini számára, és Mussolini győ
zött. Mi az a tirannizmus, amit Adler nem akar elismerni? 
Franciaországot Monsieur Poincaré kormányozza, Itáliát 
Mussolini. A végezni tudó erő imponál. Mit émek a legjobb 
szándékú szocialisták, ha képtelenek kormányozni s képte
lenek megérteni, hogy mi a kormányzás? Én nem fogom azt 
az ostobaságot csinálni, hogy mint Kautsky Leninnek, mint 
Marx Thiersnek, és mint Victor Hugó III. Napóleonnak, én 
Mussolininek tartsak előadást a helyes kormányzásról. Azok, 
akik áldozatai vagy legyőzöttei egy csatának, azok nem ér
vek a győző ellen.

Adler még egyszer felel, és feleletében a teória helyett 
konkrét ellenvetéseket tesz. Igaz, hogy a munkásság is épp
úgy használhatta volna a ricinust, mint Mussolini, de ha a 
munkásság használta volna, akkor Chamberlain úr és az 
egész kapitalista Európa morális felháborodástól tajtékozva 
vetett volna véget a munkásság hatalmának. Mussolinit 
azonban ugyanez az Európa tartja. Mussolini rendjének alap
ja, hogy az emberi egzisztencia intellektuális és morális lét- 
föltételeit megsemmisítette, és ezért kell igenis harcolni el
lene, és a mai faktum helyébe egy másik faktumot tenni, a 
demokráciát.

Ez ennek a levélváltásnak rövid kivonata. Nem volna itt 
sok értelme, hogy a Shaw és Adler álláspontjával szemben 
egy harmadik polémikus nézetet fejtsünk ki, ha annyit a két 
szocialista állásfoglalásában feltűnőnek is kell találni, hogy
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Mussolini diktatúráját az orosz szovjetek diktatúrájával egy 
kalap alá veszik, noha a kettőben nyilván csak a diktatúra 
neve közös, míg tartalmaik és célkitűzéseik tökéletesen má
sok, éspedig annyira, mint amennyire csak egy partikuláris 
érdektől vezetett mozgalom az univerzális tendenciájú aka
rattól különbözhet.

A két álláspontban megnyilvánuló politikumnál érdeke
sebb a két álláspontban megnyilvánuló két különböző em
bertípus. Shaw hangsúlyozza, hogy ő változatlanul szocialis
ta, s ha nem gondolná, hogy az, akkor nem tiltakozna az el
len, hogy a szocialisták rossz néven vegyék Mussolini oltal
mára írt cikkét. Tehát immanensen abból kiindulva, amit B. 
Shaw magáról állít, kell B. Shaw cselekedetét értékelni.

És itt szerfölött érdekessé válik az eset. Valaki, aki olyan 
kétségtelenül okos, megvesztegethetetlenül éles szemű em
ber, mint Shaw: a saját szempontjából elköveti azt az osto
baságot, hogy zászlót hajt Mussolini előtt. Függetlenül attól, 
hogy igaza van-e Shaw-nak Mussoliniról való nagy vélemé
nyében, a szocialista Shaw ostobaságot követ el, ha ezt az ő 
nagy véleményét nyilvánossá teszi. Annak idején Shaw-nál 
ezerszer kevésbé okos német szocialistáknak is bizonyára 
imponált Bismarck, de ezerszer kevésbé okos fejükkel is volt 
annyi eszük, hogy magukban tartották ezt a véleményüket és 
nem álltak vele ki a piacra az amúgy is hatalmas ellenfél 
presztízsét növelendő. A szocialista Shaw azonban kiáll a pi
acra, egy angol lap adta világpiacra, sőt egy hivatásosan in- 
temacionális közlöny hasábjaira is, hogy oltalmába vegye 
Mussolinit -  a történelem nevében. És kik ellen? Az olasz 
emigránsok ellen, akik, ahol csak módját ejtik, támadják az 
olasz szocialisták esküdt, uralkodó ellenségét: Mussolinit. 
Még ha volna is, aki azt gondolná, hogy Mussolini szemé
lyes „nagyságának” értékelésében a történelem majd Shaw- 
nak és nem Adlemek ad igazat -  az előtt is nyilvánvaló, hogy 
Shaw a szocialista Shaw szempontjából súlyos hibát köve
tett el. Shaw álláspontja esztétikailag hatásosabb, mint Ad- 
leré, Shaw az elfogulatlan és az ellenséggel szemben is ob
jektív férfi szerepében lép föl. Külsőleges esztétikai szem
pontból ez a nemesebb gesztus. De -  a szocialista Shaw
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szempontjából -  az, amit az objektív Shaw csinál, Adler sza
vával: egyszerűen felháborító. Mert Adler úgy véli -  ha nem 
is mondja ki - ,  hogy a tények nem megmeredt valóságok, 
hanem processzusnak a momentumai. Nem is foglalkoz
tatja komolyan a kérdés, hogy Mussolini jó vagy rossz 
ember-e, történelmi férfiú vagy közönséges condottieri-e. Az 
ő számára Mussolini egy rendszer exponense, mely rendszer 
„az emberi egzisztencia intellektuális és morális létföl
tételeit” semmisítette meg, s ezért felháborító Mussolinivel 
szemben minden objektivitás. Kinek van joga felül
emelkedni a jelenen? Lehet igazságosság, mely a jelenben az 
igazság megtagadása. Aki a mai táborokra vált világban kon- 
templatív turista tud lenni, kilép a szolidaritás kötelékeiből. 
Ott, ahol vér folyik, életre-halálra megy a harc, ott az egyet
len emberséges magatartás a szobjektivitás és nem a szem- 
lélődőnek objektivitásra törekvő igazságosztása.

B. Shaw és F. Adler két típust képviseltek ebben a vitá
ban: Shaw a művész individualista, Adler a közösség kötött
ségében dolgozó intellektuel típusát. Shaw a kívülálló, Adler 
a résztvevő, Shaw-nak téma, ami Adlemek ő maga, az ő kö
zösségének, a proletariátusnak élete.

Ha Shaw fasiszta volna, akkor ez az egész polémia meg 
se születhetett volna, s a dolog egyetlen érdekessége, hogy 
Shaw egész életében közelebb állt a proletariátushoz, álta
lában a forradalomhoz, mint az uralkodó rendhez, melyet ná
la könyörtelenebbül kevesen gúnyoltak és ostoroztak. A 
passzionátus intellektuel azonban megbízhatatlan harcos, 
különösen ha az intellektuel a B. Shaw fajtájából való sza
bad, minden „előítélettől” szabad ember. Mert ez a fajta sza
badság csak a kívülállók szabadsága, a mindenen és min
denkin kívülállóké.

A történelem nem etikai fórum, a történelmet csinálni 
kell -  ez a korával, kora embereivel szolidáris ember állás
pontja, és groteszk látvány B. Shaw síkraszállása Mussolini 
védelmében a hazátlan, kiüldözött olasz emigránsok ellen. 
Az intellektualitás, mely művészeti öncél, szükségszerűen 
oda jut, ahová B. Shaw: a cinikus remeteségbe.

Ezért nem volt igaza az Internationale Informationnak,
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mikor B. Shaw cikkével Eine Entgleisung B. Shaws címen 
foglalkozott. B. Shaw gondolhatta magáról, hogy közel áll a 
szocialistákhoz, mert szatírája a polgári világ formái és ér
tékei ellen irányult. A hivatalos Anglia is -  mint ezt Shaw 
születésnapján nemrég demonstratíve kimutatta - ,  ellenség
ként tartja számon B. Shaw-t. És mégis: nem kisiklás, hanem 
egy egész szellemnek szükségszerű konzekvenciája az, ami 
Shaw magatartásában demonstrálódott. Szükségszerű kon
zekvencia a Shaw inkonzekvenciája: az intellektualitás, 
mely önmagát élvezi az alkotásban, ahelyett, hogy egy 
konkrét etikai akarat szolgálója volna, elkerülhetetlenül ko
molytalanná válik, még ha ez az intellektualitás oly ragyogó 
is, mint a B. Shaw-é.

(1927)

DOS PASSOS

(Amerika regénye.
John Dos Passos: Nagyváros, Ahtenaeum)

A zsúfolt stílus, a rapszodikus, szakadozott elbeszélési 
mód semmiképp se kellemes. Kezdődik a New York-i kikö
tőn, átmenet és megokolás nélkül ott terem egy nagy ameri
kai kórház szülészeti osztályán, aztán egy csapszékben, és 
így vágtat mindvégig, össze-vissza cibálva az olvasót. Egy
általán nincs tekintettel az olvasóra. Az olvasónak, aki jó ol
vasó, mindig hozzá kell tanulnia az íróhoz, de Dos Passos ezt 
különösen nehézzé teszi.

De aztán, ha már az olvasó beletanul és bízni kezd az 
íróban -  ami ez esetben csak a könyv első fejezetei után kö
vetkezik be - ,  akkor az olvasónak már nem kell erőlködni, 
mind frissebben, mind hevesebben felkorbácsolt érdeklődés
sel, fáradság árnyéka nélkül követi az írót. Rendkívüli a Dos 
Passos módszere: úgy teremti meg az olvasóval való kon
taktust, hogy szót se szól az olvasóhoz, hanem első pillanat
tól kezdve beletaszítja összegabalyodott embersorsok
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tömkelegébe, felvonultat előtte száz meg száz embert, fülébe 
zúdítja New York tomboló lármáját, életét, és az olvasónak 
kell megtalálni a pszichológiai összefüggéseket.

Ezért nehéz is volna ennek a 460 oldalas könyvnek tar
talmát elmondani. Dos Passos igen pontosan: egy város re
gényének nevezi az alcímben; New York élete az utolsó hu
szonöt esztendőben: ez az, amit Dos Passos elénk tár. Mert 
az embereknek már nincs maguk-csinálta életük, az életük 
történik velük, még a szeretkezés óráiban is bedübörög szo
bájukba a földalatti és földi és földfölötti vasutak zaja és a 
reklámfényszórók színhasábjai. New Yorkban nem élhet úgy 
az ember, hogy az életét különválaszthassa, függetleníthesse 
a ténytől, hogy New Yorkban él. Ami a görög tragédiák 
világában az „Ananké”, amit a teológia Isten kifürkészhe
tetlen útjainak tud be, az Dos Passosnál olyan sors, amit a gi
gantikus New York csinál, ő maga a sors.

Dos Passos regényének egyik alakja: egy gyilkos, aki 
New Yorkba menekül, hogy mint a tü egy szénakazalban, 
elvesszen az emberek szeme elől a rengeteg városban; s a 
másik, a szegény, kedves fiatalember, aki kicsi kedvesével az 
egész hatalmas városban s még a város kültelkén se nem tud 
annyi helyet találni, ahol zaklattatlanul összeölelkezhesse
nek: mind megdöbbentő paradoxont demonstrálnak. A para
doxon így hangzik: ez az óriási város kicsinyes, szűk börtön, 
ahol az ember percig se lehet észrevétlenül egyedül, mert 
mindenütt nyakában a tülekedő, önző, irgalmatlan New 
York. És tegyük hozzá: New York, a kapitalista civilizáció
nak ez a káprázatos beteljesülése.

Dos Passosnál nyoma sincs a szombolikus szándéknak, 
de az olvasó számára ez a betűkben megjelenő New York 
mégis szimbólummá nő: a mindenholi mai élet, a lehetősé
gek végtelenje, és mégis csak egy börtön falain belül. És a 
legfurcsább: a börtön neve a korlátlan lehetőségek. Minden
kinek munkája, gondolkodása, igyekvése kimerül a törek
vésben, hogy a pénz hatalmával úrrá legyen e korlátlan lehe
tőségek felett, és -  ezt különös plaszticitással domborítja ki 
a pária esete, aki milliárdos lesz azáltal, hogy egy vonat ke
rekei alá kerül -  mindig a munkától, gondolattól, igyek-
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véstől szinte egész függetlenül történik emberek szerencséje 
vagy szerencsétlensége. Holott az amerikai emberideál: a 
szerencséskezű ember; sőt egyáltalán, a sikernél magasabb 
ideál valójában nem is egzisztál New York szívében.

Sinclair Lewis írt előszót Dos Passos könyvéhez, és ez 
az előszó valóban megérdemli, hogy bevezetőnek nevezzük, 
kalauznak e rendkívüli és tartalmasan újszerű regényhez.

De a Dos Passos művészi kvalitásai és grandiózus vál
lalkozása azért nem vesztegethet meg annyira, hogy könyvé
nek szellemében ne érezzük az elhatározatlanság homályát. 
Míg olvasunk, míg az írótól hurcoltatjuk magunkat a New 
York-i tőzsdések, bankárok, katonák, masamódlányok, szí
nésznők világában, míg éljük azt a huszonöt utolsó évet, me
lyet New York életéből az író elénkforgat, addig semmi ho
mály, minden egyszerű és kézenfekvő. Az írónak legkivá
lóbb erőssége, hogy elhitető ereje még csak fel se kelti az ol
vasóban a kételkedésnek, „a másképp is lehetne” gondolatá
nak árnyékát. Csak mikor letettem kezemből a könyvet, egy
szerre kétségesnek tűnt fel előttem nem az, amit az író leírt, 
hanem az, hogy mit akart Dos Passos.

A regény egyik hőse, Jimmy, félreérthetetlenül maga az 
író ebben a maximálisan objektívvé vált költői alkotásban. 
Ez a Jimmy az egyetlen alak a regény száz meg száz alakja 
közül, aki ismerős régiekre emlékeztet. Az egyetlen nem
amerikai ebben a regényben. Találkoztunk már vele Goncsa- 
rov regényeiben, sőt már Byron is ezt a világban otthontalan 
típust reprezentálta. Ez a Jimmy a dilettáns, akinek minden 
széphez, jóhoz sok  erős tehetsége van, de semmi egyhez 
nincs elég, t. i. életreszólóan elég. Jimmy riporter lesz, útál- 
ja a zsumalizmust, szabad minden előítélettől, de a szabad
sága nem válik produktívvá, csak emészti, elemészti, mert 
nincs, amit érdemesnek tartana arra, hogy érte e szabadságot 
feláldozza. Régimódi regényben Jimmy lírikusként szere
pelne s nem riporterként. De Jimmy nem marad meg ripor
ternek. Börtön neki New York, útált robot neki a mestersége, 
és -  ez a regény vége -  félredobva mindent, egy napon fogja 
magát s nekivág a világnak. Utolsó negyeddollárján meg
reggelizik előbb, aztán felkéredzkedik egy útjába akadó
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óriási bútorszállító autóra. „Milyen messzire?” -  kérdi a sof- 
főr. „Nem tudom... -  hangzik Jimmy és Dos Passos utolsó 
szava -  meglehetős messzire.”

Itt már nem is Byron, nem is Goncsarov dilettánsai, ha
nem Arcibasev Szaninja jut az ember eszébe. És jobban 
megfontolva a dolgot, ez a hasonlóság nem is pusztán látszó
lagos.

Szanin az orosz intellektuelek reprezentánsa az 1905-ös 
orosz forradalom után; az ál-ideálista polgári intellektuelek 
„katzenjammerje”, a nagy dezillúzió benne fedezte fel az új 
ideált, önmagát. Szanin a szabad szellem, amelyik annyira 
szabad, hogy már a szellemhez sincs semmi köze. Ínsége, 
hogy már nem talál feladatot, melyben hinni tudna, és ín
ségéből egy ugrással filozófiát csinál, mondván: nincs fel
adat, melyben hinni, melyért élni nem volna balgaság.

És Jimmy? -  A célt nem látó ember, jó polgári család 
gyökerétől messzeszakadt, a munkáját, helyét meg nem talá
ló modem folgalkozásnélküli intellektuel. Túl jó a komisz 
mai élethez, és túl kevéssé buzgó az esetleges holnapi jobb 
életért. Társadalmilag és morálisan is deklasszált.

Jimmyről azonban az író nem gondolja ezt, sőt Jimmy- 
ről határozottan azt akarja éreztetni, hogy Jimmy jó úton van 
ez úttalanságában. Mert a regény minden alakját többé-ke- 
vésbé felfalja New York, s Jimmy az egyetlen, aki kisza
badul.

Természetesen, ez nemcsak Jimmy miatt hiba. Jimmy és 
a regény lényege, szelleme: egyazon elhatározatlanság. A 
regény végén jön rá az ember a kérdésre: Dos Passos a civi
lizációt és a mai civilizációt nem választja külön. Ez ma
gában nem volna baj, mert lehet még meggyőződés, talán 
igazság is, hogy a civilizáció, a technika, a mammut-városok 
-  akár kapitalista, akár más termelési rendben -  az emberség 
hóhérai. De a baj az, hogy ezt a kérdést -  noha a kérdés el
választhatatlan a regény témájától -  semmilyen formában 
határozottan fel se veti. Hallgat felőle. A civlizáció elől 
Rousseau nyomdokain menekül-e Jimmy, vagy Szanin útja 
felé vezet a futása -  ezt nem tudni meg. Nem tudni meg, mit 
akart Dos Passos a Manhattan Transfer című regénnyel. És
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így történik, hogy elolvasva e nagyszerű könyvet, az olvasó 
szinte úgy érzi, mintha kiismerné magát New York számo
zott utcáin, de nem tudja, hogy mi célja ezzel az ismertetés
sel Dos Passosnak, a vezetőjének. Mert Jimmy nem cél, még 
csak nem is út.

Dos Passos ezen a ponton még a problémák felkeresését 
is az olvasóra hagyja. Szépségekkel teli, érdekes és rendkí
vüli könyv, talán nem is írtak még objektívebb regényt, és 
mégis, a könyvnek egyetlen lényeges hibája, hogy írója a 
szellem világosságában nem áll fölötte a főhőseinek.

(1928)
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VII.

KÉT MAGÁNYOS





KIERKEGAARD

Abban az időben szokás volt a vallásra úgy nézni, mint 
primitív múltra, vagy holmi kegyeletes hagyományra, me
lyet felnőtt emberek túl komolyan nem vesznek. A vallás a 
múlt volt, mellyel a racionális jelent, mint a fejlődésnek 
egyik felsőbb fokát és a fejlődés végső beteljesülésének bá
zisát állították szembe. A művelt hívők racionalizálták a ke
reszténységet, a hitetlenek pedig ezt a racionalizált keresz
ténységet mint a kereszténységet támadták, vagy pedig ob- 
jektívek maradtak, és mint egy történelmileg szükségszerű, 
de már meghaladott kultúr-fázist, az objektív spekuláció sze
mével vizsgálták. A technika, a pozitív tudományok, a libe
rális européerség ideje volt ez. Az etika, metafizika helyét a 
materializmus és a pszichológia foglalta el, s a hegeli meta
fizika az individuum etikai egyszeriségét kikapcsolva, a tör
téneti ész öneszmélet felé fejlődéséből kiindulva, a történeti 
ész legmagasabbrendő manifésztációját az államban találta 
meg. Ennek még száz éve sincs, s ma sem nehéz ez időt 
visszaképzelni.

Ebben a korban élt Koppenhágában egy magányos em
ber, aki nem az idők szavára hegyezte a fülét. Nem csinált 
szektát, nem foglalkozott politikával, mert azt gondolta, 
hogy ami az ő dolga, azt csak egyedül végezheti el, és ha a 
történelmi fejlődés nem is igazolja majd, ő még azzal sem 
törődik, mert ő nem a történeti fejlődéssel, hanem Istennel, 
az állandóval és abszolúttal áll szemben. E korban mindenütt 
az hangzott, hogy csak az idők szava a fontos, de Sörén Aaby 
Kierkegaard-nak csak egy dolog volt érdekes, neki Isten kel
lett, és ez az egy dolog a legkorszerűtlenebb dolgok közül 
való volt.

Istenről annyit tudni, hogy van, és hinni benne -  a tudás 
és a hit: kettő. A tudás bionyítékokon, valószínűségen alapul, 
a tudás csak aproximatív lehet, s ez az aproximatív valami 
elég lehet a történetfilozófiának, elég a pozitív tudományok
nak, de az egyénnek, aki a szenvedély végtelen érdeklődé
sével néz és kutat az abszolút után -  annak ez nem lehet út. 
Mi az egyén viszonya a kereszténységhez? Vagyis: én, Sörén
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Aaby Kierkegaard, aki Koppenhágában lakom, és vagyok, 
amint vagyok, hogyan részesülhetek az üdvösségben, melyet 
a kereszténység igér? Beszélik és írnak róla, hogy valamiféle 
koldus körülbelül kétezer év előtt a földön járt, azt mondta 
magáról, hogy az égből azért jött, mert engem szeret és utat 
akar mutatni nekem az üdvösséghez -  ezt a koldust agyon
ütötték, s most én nem beszélhetek már vele, de ő azt állítot
ta, hogy ha agyon is ütik, ő él, és csak ő az út, az igazság és 
élet.

Azóta sok minden történt és valószínűleg fog is még tör
ténni, de engem a szenvedély végtelen érdeklődésével csakis 
az érdekel: mi van köztem és e koldus között, aki magát 
Istennek mondotta. Ha könyveket olvasok, ha az események 
helyszínére megyek és történeti kutatásokat folytatok, ha 
maximális objektivitással a valamennyi idevágó forrásmun
kákat áttanulmányozom, erre a kérdésre még mindig nem 
fogok feleletet kapni. Az objektivitáshoz épp az én szubjek
tivitásom kikapcsolása kell. Én azonban épp az én lelkem 
üdvösségét keresem a végtelen szenvedély érdeklődésével -  
hogyan lehetne e keresésből épp az én szubjektivitásomat ki
kapcsolni?

Szókratész azt mondta, csak annyit lehet tudni, hogy 
semmit sem tudhatok. De én már a keresztény világban élek, 
és nekem fontos, mi lesz velem, hogy érhetem el azt, amit 
Krisztus ígért: „Anélkül, hogy a kereszténységet felfogtam 
volna, minthogy épp ezt a kérdést vetem fel, annyit mégis 
megértettem, hogy az egyénnek örök üdvösséget akar adni, 
és hogy épp az egyénnél az örök üdvösség iránt való végte
len érdeklődést tételezi fel, olyan érdeklődést, mely atyát és 
anyát gyűlöl és rendszerekre és világtörténelmi áttekintések
re fütyül. Annyit megértettem, ha kívül is vagyok, hogy a ke
reszténység ellen a legfőbb bűn, ha az egyén a hozzá való 
viszonyát minden további nélkül eleve adottnak fogadja el.”

E kérdést az egyén csak egyes szám első személyben 
vetheti fel, de minden egyénre vonatkozik. Az embernek 
nem mint az emberiség egyik tagjának vagy mint a történel
mi fejlődés valamely faktorának, hanem mint egyénnek és 
csakis mint egyénnek van Istennel viszonya. Az én életem 
csakis Istenre és énrám tartozik, és senki és semmi másra. Az

248



én dolgom az én üdvösségem. A történelemben is bizonyára 
jelen van Isten, mert elképzelhetetlen, hogy valahol ne le
gyen jelen. De az ő céljait véges eszemmel meg nem fogha
tom. Amit közvetlenül tudok, az annyi, hogy Ő és én vi
szonyban vagyunk, és nem őneki van énrám szüksége, ha
nem csakis énnekem őreá. Ez az ő végtelen szeretete. S ez a 
szeretet minden egyénre irányul, s én nem lehetek olyannyi
ra elkapatott, hogy Istennek én segíteni akarjak. Kierkegaard 
ezért nem is térít, nem hív senkit, ő maga anonim marad, ő 
csak „experimentál” .

A kereszténység igazsága mint objektív probléma szin
tén lehet a történeti kutatás tárgya, mert a kereszténység tör
ténelmi tény is. De épp ez az egyén és a kereszténység viszo
nyának paradoxiája: egy időbeli, történeti tény mint az örök 
üdvösség tárgya. Amint objektíve szemlélem a keresztény
séget, már nem is a kereszténységet szemlélem, mert a ke
reszténységet csak a végtelen érdeklődésű szubjektivitás 
foghatja fel. Az öröknek az időbelivel való érintkezése a pil
lanat, és a pillanat az, amely a szókratészi bölcsesség rezig- 
nációjából az új állapotba: a hitbe vihet. Kierkegaard problé
mája a hit.

A bensőség, melynek Kierkegaard a filozófusa, a benső
ség a realitás, a szubjektivitás az igazság. A keresztény világ 
(Christenheit) erről semmit se tud. Teológiája bizonyítékok
ra hivatkozik, holott amint bizonyítani kezdünk, menthe
tetlenül a szókratészi rezignációhoz érünk el. A keresztény 
világ adottként veszi tudomásul a kereszténységet, holott a 
kereszténység nem a tudat egy része akar lenni, hanem an
nak, aki keresztény, minden. Csak vagy-vagy van, ami ezen
felül van, az istenkáromlás. Nem lehet összeegyeztetni: a ke
resztény csak keresztény lehet, és csak akkor az, ha félelem
ben és remegésben egyidejű Krisztussal. Ez az egyidejűség a 
keresztény világban külsőséges.

Krisztus megdicsőült, és a keresztény világban ezt min
denki jóváhagyóan tudomásul vette. De a kereszténység és a 
keresztény világ: kettő. Az az egyidejűség, amit a keresz
ténység követel, az nem a Krisztus megdicsőülésével, hanem 
a megalázott és hit nélkül fogadott ember-Krisztussal való 
egyidejűség. Ennek az egyidejűségnek nem az idő a médiu
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ma, mert az akkor éltek között, noha ténylegesen egy korban 
éltek Krisztussal, hányán hittek? Egyidejűvé lenni vele, 
akiben nem hittek, aki zsidóknak botránkozás, görögöknek 
bolondság volt, aki olyan egyedül volt, amint csak az Isten 
lehet a világ szeretetlenségében -  a kereszténységen nincs 
túl a modem kor, sőt még csak nem is tudja, mi az, amin túl 
lenni állítja magát.

Az önelégült, a mindent nivelláló, a jelszavakban, szer
vezetekben élő, egyéni felelősséget elfelejtett emberek kö
zött félelemben és remegésben kérdi meg magát Kierke
gaard: vagy-vagy?

Az emberek szeretnek gondtalanul élni, és a félelem 
csak a babonások és betegek dolga. Kierkegaard nem akar 
gondtalanul élni, mert ő semmit nem fogad el elintézettnek. 
Mi már túl vagyunk ezen, mi már az emberiségnek vagyunk 
a katonái, és nem akarunk Isten bárányai lenni -  legyintett 
Kierkegaard felé a kora. De ő épp azt érezte, hogy semmi 
sincs mögöttünk, nemhogy a kereszténység, de még a po
gányság sem. Minek ez a különc szőrszálhasogatás? -  Kier
kegaard nem vitatkozott, csak megmondta, hogy ő úgy érzi, 
az egy igazságot mindenkinek külön kell megtalálni, és eb
ben senkinek nem lehet se az emberiség, se a történelem a 
segítségére. Mindenkinek mindent elölről kell kezdeni ön
magában. A rettegést kereste, nem a megnyugvást. A rettegés 
elől az egyetlen menekvés, ha felkeresem. Ő nem keresett 
segítséget, nem könnyebbséget se emberben, se rendszerben, 
mert csak egyedül lehet menni a keskeny úton, mely célhoz 
vezet. És problémává lett minden, amihez a keze ért. Nem 
akart feleleteket adni, mert a feleletet mindenkinek magának 
kell megtalálni.

Sokat írt. Élete és írói munkája elválaszthatatlan egység, 
mert mindig szubjektív és mindig őróla, saját magáról van 
szó.

Mikor utolsó pénzét egyik könyvének nyomdai költsé
geire fordította, egy délután Koppenhágában az utcán össze
esett, kórházba vitték, és 1855. november 11-én ott meg is 
halt.

( 1921)
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ÁGNON

(S. J. Ágnon: Es a meggörbedt kiegyenesedik. 
Kadima r. t. Cluj, Kolozsvár 1922.)

A regény története egyszerű elbeszélés egy szegény zsi
dóról, aki az „éhség gyalázata” elől azzal a szándékkal me
nekül el, hogy a rabbija ajánlólevele segítségével összekol
duljon annyit, amennyi elég tönkrement üzletének visszavá
sárlására.

A szegény zsidó felesége nyomorogva és hűséggel várja 
vissza életetársát, aki koldulás közben sajátságos ideológiá
val mindig messzebb kerül a visszatérés megvalósulásától, 
míg egyszer nagy ínség idején a nevére kiállított ajánlóle
velet eladja egy másik koldusnak.

Ahelyett azonban, hogy az érte felvett pénzért, mint ter
vezte, hazamenne, gyengeségében leissza magát és elveszti 
pénzét. Közben a másik koldus meghal, és mindenki azt hi
szi a nála talált ajánlólevélről, hogy ő a Menasse Chajim. El 
is viszik annak a falujába, ahol az asszony megsiratja benne 
a férjét és eltemetteti. Később pedig, mivelhogy a nyomora 
nőttön-nőtt, férjhez megy újra.

A bűnét megbánó igazi Menasse Chajim akkor tér vissza 
a faluba, mikor hajdani feleségének gyermeke születik. Őt 
senki se ismeri meg annyi év után, hisz úgyis holtnak tartják. 
Ő, hogy felesége életét meg ne zavarja, visszafordul, kisza
kítja az életét ebből a világból. Előbb kétségbeesik, de mikor 
vándorlása közben erőtlenedni érzi tagjait, boldogságra for
duló szívvel vár a halálangyalra: ő meg fog halni, és ezáltal 
felesége fel fog szabadulni a bűn alól.

Abban a temetőben, ahol utolsó napjait éli, egyszer csak 
saját nevére bukkan egy hatalmas sírkövön. A sírásó észre
veszi, hogy az ember arca elváltozik, és Chajim elmondja a 
történetét, és a sírásó hallgatást fogad neki, s mikor Chajim 
meghal, akkor az ő fejéhez teszi a sírkövet.

A fentiekben minden történés egyazon közösségből, 
együttes múltból és útból lombosodik. A múlt, a história és a 
szent könyvek nem holt rekvizítumok -  az eleven emberek
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meleg vére ad mindig mélyebb értelmet, mindig védőbb 
páncélt a törzsre. Ez nem a valaha volt és mindenféle vilá
gok szintézis nélküli, kusza összevisszája -  mint általában a 
mai európai ember élete ez páratlan, egységes egész. És 
minden szimbolikus jelentőségű, mert mindig az egészről 
van szó, mindig Izráelről, és Menasse Chajimnak az Izráelen 
ejtett szeplőt kell levezekelnie.

Zárt formákban zajlik le az emberek élete: az egyéni lé
lek szabadsága megsemmisül az objektív sors előtt. Bűn, 
megváltás, nép, Isten -  az emberi életnek nincs egy mozza
nata, amelyik valami módon e végső egységekre ne vonat
kozzék. Az imakönyv, az üzlet, a templom -  minden szom
szédos közelségű. Es minden épp ezért rettenetes kisértés: 
mert Menasse Chajim útja itt tért a bűnre.

A dolgok utak Isten felé, és az Isten a földön keresztül 
vezeti Izraelt az ígéret földjére; de Menasse Chajim a dolgok 
hálójába kerül, eltűnik a cél, amiért indult, és az eszköz, a 
gazdaság öncéllá válik. Akkor észreveszi ezt, és otthagyva 
mindent, de most már m i n d e n t ,  még az asszonyt is elve
szítve, Istenhez kell visszatérnie. S hogy közben levezekelte 
bűneit, ennek a regényben a sírkő a jele, mely az ő teteménél 
áll, s amely megőrzi nevét és emlékét Izraelben. Ez a hal
hatatlanság.

S a s  L á s z l ó n a k ,  a fordítónak van érzéke a stílus 
iránt; kár, hogy helyenként megengedhetetlenül felületes, 
durva hibákat követ el. A Kadima kiadóvállalat jó munkát 
végez majd, ha a héber regények sorozatát folytatni fogja. Jó 
lett volna, ha Ágnon könyvének e magyar fordításába bevet
ték volna a német kiadás végére tett magyarázó jegyzeteket.

(1922)
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VIII.

OROSZOK, SZOVJETEK, KÍNAIAK





DOSZTOJEVSZKIJ

(Egzisztencia és látszat. Jegyzetek Dosztojevszkij 
megértéséhez)

I .

Egzisztencia és látszat, szubjektivitás és objektivitás, 
etika és esztétika: lehetséges-e, igaz lehet-e mind a kettő, 
hogyha „és” áll közöttük, vagy pedig csak akkor maradhat 
mindegyik igaz, ha a feltétlenül elválasztó „vagy” állítja 
szembe egyiket a másikkal? Ez a kérdés végső fokon sors
döntő kérdése az egész kultúrának éppen úgy, mint annak a 
viszonynak, amely az egyén és a kultúra között fennáll.

A filozófiai rendszerekben -  mennél modernebbek, an
nál inkább -  minden ellentétre van egy magasabb egység, 
melyben minden ellentét kiegyenlítődik. A modem világkép 
végtelenül dinamikus -  de mit jelent végeredményben a vi
lágkép? Más kérdés, hogy lehetséges-e? De feltéve, hogy le
hetséges: a világnak, a millió emeletes épületnek legaprólé
kosabb objektív ismerete se foglalja magában a feleletet arra 
a kicsiny, általános szempontból jelentéktelen egzisztenciára 
vonatkozóan, mely a nagy épületnek csak elenyészően ki
csiny zugát foglalja el az „én” személyében.

A majesztózus világképből nézve az „én” a tengerek és 
csillagok temérdekségében vagy meg se látszik, vagy csak 
mint a nagy egésznek szóra se érdemes kis része fedezhető 
fel; míg ellenben az „én”-ből nézve a millió emeletes épület 
nyomban elomlik a léttelen semmibe, amint ez a parányi 
„én” lehunyja a szemét. És minthogy a filozófia objektív 
rendszerei nem valamely más világból való szent állat, bölcs 
mítoszi krokodilus agyszüleményei, hanem a nagy néző 
szintén csak egyike a szegény „én”-eknek, olyan „én”, aki
nek éppúgy, mint a többinek, minden megismerés csak 
ehhez az „én”-hez kötött orgánumokon keresztül lehetséges: 
mi haszna van belőle az ő én-voltának, ha -  objektíve -  az 
egész világot megnyeri is, és azt a részt -  melyről ő maga té
telezi fel, hogy az egészet át tudja fogni -  elhanyagolja? Az
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„én”-nek minden kérdése csakis ezen az „én”-en keresztül 
vonatkozik az univerzumra, és minden mindig elölről kez
dődik ennek az „én”-nek a számára. És nincs világkép, mely 
valami máson épülne, mint az „én” személyén; se „ő”, se 
„te” nincs, mely „én” nélkül lehetséges volna.

Augustinus szerint a mindenség a szeretetnek egyetlen 
nagy szív impulzusára történő örök cselekvése és mozgása, 
mely átmenetileg ezen az egyetlen nagy szíven kívül kerül
vén, megmerevedhetik, hogy ideje jöttére, mintegy körfor
gásban feloldódva, forduljon vissza eredetéhez, az egyetlen 
nagy szívhez, melyet Augustinus Istennek nevez.

A történelemtudomány objektív tudomány, és tárgya 
ennek a matériává merevedett örök szeretet-mozgásnak és 
cselekvésnek a forma-erupcióit, törvényszerűségeit megál
lapítani az objektív emlékezés számára. A történelemtudo
mánnyal ellentétben az „én” szubjektív, és nem a kívülvalót 
szemléli, mert hiszen ő maga mozgásban van, éspedig olyan 
mértékben van mozgásban, amily mértékben szubjektív, és 
éppoly mértékben válik szubjektívvé -  valami külön princí
piummá az objektív világgal szemben - ,  amily mértékben 
keresi a matériává merevedett, Istenen kívülre bénult világ 
ellenére az ő kútfejét.

Ebben a keresésben szükségképp legsúlyosabb gondja 
lesz, hogy a matériát, mely eltakarja saját eredetét, kijátssza, 
és a jelenségek tornyosuló világa ellenére a tízmillió eme
letes fal által eltakart titkot megismerje. A matéria nemcsak 
hogy nem mutat utat ez irányban, de egyáltalán csak önma
gát mondja, és az „én” nehéz vállalkozását még nehezebbé 
teszi, hogy még egy hasonló szándékú „én” se segíthet neki 
közvetlenül, sőt...

Amint Szókratész is, aki ennek a szubjektivitásnak ta
nulságos példája, nemcsak a madarak énekéről és a termé
szet szépségéről mondja, hogy nem keresi őket, mert csak az 
igaz élethez fontosat akarja megtudni, és azt madarak és ter
mészeti szépségek nem közvetítik, hanem -  szerinte -  még 
az emberek se tanulhatnak egymástól közvetlenül semmit se, 
egyik „én” a másik számára legjobb esetben csak annyit te
het, hogy a negatívumokat megmutatja, és aztán ellöki, hogy
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különváltan átadja magát az ősképekre, az ideákra való -  
nem objektív, hanem szubjektív -  emlékezésnek.

Ez a szubjektivizálódás súlyos vállalkozás, mert elsősor
ban is azt jelenti, hogy nem lehet közösen, valakikhez vagy 
valamihez csatlakozva végbevinni, csak teljes izoláltságban; 
és nyomban, amint ez megkezdődik, az „és”-ek fokozatos 
gyorsasággal hullnak ki az ellentétek közül; nyomban, a 
szétválasztást mindig nagyobb erővel végezve, megjelenik a 
„vagy-vagy”, nyomban, amint az „én” elindul a szubjektív 
egzisztencia útján, amint állhatatosan, mint maga az örökké
valóság, megáll a szubjektív egzisztencia meredekre állított 
pontján. Egzisztencia vagy látszat, etika vagy esztétika, az 
ideák vagy a jelenségek világa, emlékezés vagy felejtés -  
mindegyik a másikat könyörtelenül kizáró hangsúllyal je
lenik meg. Ez a könyörtelenség csak az egyik pólusra vonat
kozik, mert a másik: a látszat, az esztétika, a jelenségek vilá
ga, a felejtés egyáltalán nem szigorú - ,  de a szubjektív eg
zisztencia épp ezért lát veszedelmet bennük.

A szépség szférája ugyanis az abszolút türelemé -  a for
ma erejének mindenhatóságából. A forma mindenható ereje 
minden vagy-vágyót megszüntet; valóság, mese, etika és 
esztétika, jó és rossz: a forma erejében békülten udvarolnak 
egymásnak, paradicsomi egyetértésben, harag, félelem és 
féltékenykedés nélkül.

A homéroszi eposzban, mely a szépség szférájának leg- 
hübb tükröződése, az istenek ugyanannak a napsütéses va
lóságnak ölében ölelkeznek, harcolnak, sírnak és átkozód- 
nak, mint az emberi hősök. Az esztétika panteisztikus, az 
esztétika szférájában minden isteni, mert a szépség és az is
teni ott egy. És ezért nincs a szubjektív egzisztencia számára 
nagyobb kísértés, mint ez a Paradicsom.

„Mi tehát” -  mondja Szókratész-Platón, midőn az ideá
lis állam törvényeit és szokásait keresi - ,  „mi tehát az olyan 
embert, aki minden lehetséges alakot magáévá tud tenni és 
minden dolgot utánozni tud, ha városunkba jön, hogy köl
teményeivel bemutatkozzék nekünk, minden tiszteletben ré
szesíteni fogjuk, mint egy szentséges és csodálatos és elbá
joló férfiút, de megmondjuk neki, hogy a mi városunkban
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nincs és sohase is lesz szabad ilyen férfinak élni, és haját 
megkenve és fejét megkoszorúzva fel fogjuk szólítani, hogy 
távozzék el tőlünk m áshova...”

Platónról egy szimbolikusan mély értelmű megjegyzés 
maradt ránk a híradásban, mely szerint ő a fiatalkorában írt 
tragédiáit elégette, amikor Szókratészhez tanítványul besze
gődött. De ez a magával szemben ily szenvedélyesen rigo
rózus költő nem is akar minden költészetet száműzni az ál
lamából, mindössze: Homérosztól a tragikusokig mindenkit, 
akiknek a művészet a legfőbb valóság. De Platón számára 
ezek művészete csak a „másolatok másolata”, mert a jelen
ségek világa is már csupán halvány másolata az ideák töké
letességének, s rossz a költészet, amennyiben ez érzéki má
solatokban merürl el s elfelejtkezik az ősképekről, az igazi 
valóságról. A költészet, melyet Platón jónak fogad el, köz
vetlenül az ideák világában született, és nem a jelenség-világ 
megdicsőülése, mint a homéroszi művészet, hanem a jelen
ség-világot az ideákra emékezés hatalmával megtörő, túlvi- 
lági üdvözlet. Ez Platón nézete, Platóné, aki megköltötte, 
amit Szókratész megélt.

De Szókratész csak élt, ő maga egy betűt sem írt le; a 
szókratészi életforma nem ismer el más cselekedetet, mint 
azt, melynek egyetlen tárgya a szubjektum, a saját élet, mint 
egyetlen, szakadatlanul intenzív cselekedet. Szókratész a 
külső világot Augustinus értelmében az ősforrásától elidege
nedett, önmagába merevedett matériának tartja, és úgy vesz 
erőt ezen az objektumon, hogy minden produktivitásának 
nemcsak alanya, hanem egyben egyetlen tárgya is a saját 
szubjektivitása -  az a Szókratész iróniája, hogy negálja a 
matériát, és minden erőt a saját életének élésére fordít. Kettő 
az: írni a hősökről és hősként élni, megénekelni a jóságot és 
jónak lenni, és Szókratész a szürkébb, esztétikailag önma
gában jelentéktelen, de aránytalanul nehezebbik és jobbik 
részt választotta.

Még élete utolsó éjszakáján is megjelenik álmában 
Apolló, hogy a lanthoz csábítsa el, Szókratész azonban áll
hatatos marad mindhalálig: az idea hasonlóját nem a szó 
vagy a kő médiumában akarja kifejezni, hanem a saját bőrén,
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az életével. Az objektív alkotás -  a végiggondolt szókratészi 
életformából nézve -  csak kibúvó a személyes megvalósulás 
alól. Vagy-vagy.

Platón, a könyveket író, a monumentális tanító, a rend
szert alkotó filozófus nem Szókratész követője, épp azért 
nem, mert könyveket ír, és mert rendszert alkot; Platón 
Szókratész tanítványa volt, és később művészi témának vá
lasztotta magának Szókratészt és a szókratészi életformát.

II.

Kierkegaard, „akit még az utcagyerekek is »vagy-vagy« 
bácsinak csúfoltak”, elhomályosíthatatlan világossággal mu
tatta meg Szókratész „tudatlanságának” és „bábaságának” 
viszonyát a kereszténységhez. De nem szólt a keresztény élet 
és a pogányságban született szókratészi életforma között 
fennálló mély rokonságról, holott ez szintén valóban lénye
ges: a személyes élet, mint kizárólagos, minden anyagban 
közvetített, objektív alkotást absztrakcióként féltő, egyetlen 
legfőbb feladat. Szókratész, szenvedélyének minden ihle- 
tettségével, kizárólag egzisztált, és könnyen megeshetett 
volna, hogy ha Platón nem lesz költője és filozófusa a 
Szókratész életének, ma a Xenophón anekdotáin és még né
hány gyér feljegyzésen kívül az emberiség szegényebb volna 
egyik legheroikusabb lehetőségének -  a szókratészi valóság
nak -  tudatával.

Ez azonban -  tekintve, hogy itt nem Platónról, hanem a 
szókratészi életformáról van szó -  semmit se változtat a kér
désen: vajon Szókratész a maga kérdésére az egyetlen lehet
séges feleletet adta-e azzal, hogy „csak” élt, vagy a plato- 
nikus életforma -  az ideák világa utáni vágynak a műben, az 
anyagban és nem a személyes, múló élet médiumában tör
ténő kifejezése -  szintén a lehetséges feleletek közül való-e?

A szókratészi életkérdésre -  hogyan fejezheti ki az idő
ben élő, halandó ember azt, ami örökkévaló, az igazságot -  
Szókratész maga azzal felelt, hogy egész életén keresztül 
semmi más foglalkozást nem űzött, mint egyet: keresett és 
kérdezett, és kérdeztette magát utána. Az egész szókratészi
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keresés tárgyára áll az, amit Platón az ideális államról szól
va Szókratész szájába ad: „A földön sehol se található. De az 
égben talán oda van állítva mintaképül annak, aki látni akar
ja, és a látottnak megfelelően akarja életének alakját meg
szabni.”

Platón Szókratészhez való viszonyának a kereszténység
ben megfelel a teológus viszonya Krisztushoz vagy Krisztus 
követőjéhez, és a keresztény festő, költő, szobrász viszonya 
az evangéliumi keresztény élethez.

A Platón-Szókratész viszony ilyképpen prototípusa a 
problematikus viszonynak egzisztencia és művészet között. 
És a problematika még élesebb lesz, ha ember és ember kö
zötti viszony helyére ember és Krisztus viszonya kerül, és 
most már a kérdés így hangzik: lehetséges-e egzisztenciális 
művészet, lehetséges-e vallásos művészet, mely nemcsak té
májánál fogva keresztény -  mert hiszen Platón témája is 
Szókratész, és Platón mégse Szókratész „követője” - ,  lehet
séges-e művészet, amely szellemi valójában olyképp dupli- 
kációja a vallásnak, hogy egyenértékű a vallásos élettel, a 
követéssel?

Az egyenértékűség nyilván nem is jöhet számba; de a 
kérdés másik része pontosabban: nem történik-e végzetes el
tolódás, inade/cvát kifejezés, ha a vallási tartalom az esztéti
ka médiumában jelenik meg? És a kérdést konkrét tárgyára 
alkalmazva: az új idők legnagyobb epikusa, Dosztojevszkij, 
aki minden sorát az emberben szenvedő Krisztusról és a 
Krisztusban szenvedő emberről írta, Dosztojevszkij Krisz
tusról beszélve, Krisztust mond-, mutat-e, vagy pedig -  mert 
a szépség ravasz egy médium -  szépséget?

Legalábbis a lehetőség nyilvánvaló: a lehetőség, hogy a 
szépség luciferikus legyen, és lehet, hogy még akkor is az, 
mikor azzal áltat, hogy Istenhez vezet; legalábbis nyilvánva
ló lehetőség, hogy ha a szépség Istenről beszél is, úgy beszél 
Istenről, mint újabb kori európai költők Aphroditéről meg 
Zeuszról, hogy Isten is csak médiummá degradálódik, mert 
Isten esztétikailag is gazdag fogalom és Isten az esztétika 
szférájában a szépség megdicsőülésének lesz médiuma, és 
nem megfordítva; mert nemcsak Jehova féltékeny, a szépség
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is, minden látszólagos abszolút türelme mellett is, egyre fél
tékeny: arra, hogy ne kössön le egy médium se, hanem min
den médiumon keresztül csak ő.

Az elterelő, a luciferikus szépségre kínálkozón szemlél
tető példa az ún. szentkép, mely eredetileg nem egyéb, mint 
valamely vallásos tárgyú festmény. A „szentkép”-pel szük
ségképp ki kell lépni az antik világ életköréből, melyben a 
szépség minden jónak s így az isteneknek is elmaradhatatlan 
attribútuma. (Szókratész azzal is szimbolikusan a határán áll 
ennek a világnak, hogy kora egyik legcsúnyább emberének 
mondják).

A keresztény világ imádata tárgyának, Krisztusnak egy
általán nem attribútuma a szépség. Sőt: egyáltalán nincs je
lentősége a jelenség-valóságnak, mert míg például a homé
roszi eposzból meglehetős pontosan rekonstruálni lehet a kü
lönböző istenek alakját, karját, szemük szabását, bőrük szí
nét, hangjuk csengését, egész a hajviseletükig: ezzel szem
ben az egész Újtestamentumban egyetlen egy árva szó se lel
hető fel arról, hogy külsőképp milyen volt Krisztus, magas- 
e, alacsony-e, szőke-e, bama-e, nagyon szép, vagy nagyon 
csúnya-e, mikor emberalakban járta a földet. Azok számára, 
akik egész életüket erre a Krisztusra tették fel, nyilvánvalóan 
ennek egyáltalán nem volt jelentősége, vagy nem volt szabad 
neki jelentőséget tulajdonítaniuk. Hogy az esztétikai konkré
tum az evangéliumból ily tüntetően száműzetett, természete
sen sokat mond, legalábbis nagy fokú közömbösségről, ha 
nem szenvedélyes visszautasításról tanúskodik.

De az Ótestamentumnak nevezett régebbi vallási köny
vekben a képfaragást tiltó isteni parancson kívül pozitív kije
lentések is vannak az esztétikára vonatkozóan, melyekből 
megdöbbentően demonstrálódik, hogy milyen mélyreható 
változáson keresztül jutott el a zsidóság szelleme a Krisztust 
hirdető prófétákig. Mózes törvényeiben kifejezetten tilalmas 
dolog, hogy testi hibákkal megvert ember Isten papja legyen; 
ezzel szemben Ézsaiás prófétai víziójában az esztétikum 
szenvedélyes tagadásával a következőképp festi az eljöven
dő Messiás külsejét: „Nem vala néki formája, se ékessége; 
nézénk ő reá és nem vala kívánatos ábrázatja. Az emberek
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között utálatos és megvetett, fájdalmakkal teljes, beteges és 
olyan vala, mint aki előtt ember elrejti orcáját és semminek 
állítottuk őtet.”

A görög világban a szépség volt a „szent”, és valami, 
ami az esztétikai szférába azzal rontott be, hogy egyszerűen 
megtagadta, amennyiben egy vért izzadó és kíntól eltorzult 
arcú, leghitványabb rabszolgák büntetésével büntetett, ke
reszthalállal halt szegény embert vallott Istennek -  ez a gö
rög szellem számára csak barbárok bolondsága lehetett.

A keresztéhységben a szentségnek legalábbis nem atri- 
bútuma a szépség, és a kereszténységben -  legalábbis -  le
hetségesek szentképek, melyek az esztétika szférájából kon- 
tár-munkaként vannak kiközösítve. A hívőnek azonban a 
szentképhez való viszonya éppoly kevéssé esztétikai, mint 
ahogy nem esztétikai indulatból tiszteli a relikviákat és má
gikus kegyszereket.

Külön probléma, hogy a szentkép festője lehet-e való
ban, evangéliumi értelemben keresztény; hozzáértők, kik a 
katakombafestészettel foglalkoztak, azt állítják, hogy abban 
egyáltalán nem művészi akarat, hanem valami attól lényege
sen különböző, egyedülálló nyilatkozik meg. S amit a né
hány, szeme elé került katakomba-festményből a hozzá nem 
értő ember is megállapíthat: ezek a képek nem individuális 
élmények kifejezői, nem is -  mint a gótikában -  az anyag 
harca a szellemmel, ezek a képek úgy lebegnek az anyag vi
lága fölött, mint Krisztus, mikor a vízen jár; épületes törté
neteket ismertetnek a bibliából, de mindig minden egy tér 
nélküli, testetlen éterben mozog, és az egész egy ég felé mu
tató ujj, akár figura, akár történet.

És jellemző, hogy még ezekben a művészileg úgyszól
ván ártatlan keresztény templomdíszítésekben is az első egy
házatyák közül sokan pogány veszedelmet láttak és tiltakoz
tak ellenük, mintegy első hangjaiként a mai nap elevenné ért 
küzdelemnek, mely az etika és esztétika, az egzisztenciális 
vallásosság és a látszat között vár eldöntésre, s mely küzde
lem a vallásos bensőség megújulásának minden korszakában 
vehemensen nyilvánult meg.

De nem olyan -  motívumaiban zavaros, gazdasági és
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társadalmi összetevőkkel vegyült -  tömegmozgalmakra gon
dolok, mint például a képrombolóké, hanem az individuu
mon belül feszülő konfliktusra, mely különösen a XIX. szá
zadban vált tanulságosan elevenné, mikor a bensőséges val
lásosság a maga antipólusáí és valóban veszedelmes ellen
ségét, halálos kísértését már nem az agresszív vagy indif- 
ferens természettudományokban látta, hanem az esztétikai 
kultúrában, az esztétikai világnézésben és az esztétikai vallá
sosságban találta meg.

Előbb ketten jöhettek számba, mint -  brutális szóval -  
riválisok: a spekulatív filozófia és az esztétika.

A spekulatív filozófia Hegellel -  egy nagy hegeliánus 
protestáns teológia föllobbanása után -  megszűnt mint ko
moly kérdés a bensőséges vallásosság számára, mert hiszen 
a hegeli filozófia az objektív világképre és nem az egziszten
ciális szubjektivitás szférájára vonatkozik. Megmaradt 
egyetlen, de legfőbb kísértésnek az esztétika, mely a látszat 
világában akarta pótolni és olcsóbban pótolni, amit a vallá
sos és etikus egzisztencia csak „ arca verejtékével ” és soha se 
oly készen nem kaphat, mint az esztétikában élő individuum.

Az esztétika, mint legbőségesebb forrásra, a középkorra 
vetette magát, és a középkor, mely a vallásos szenvedélynek 
minden eltévelyedése ellenére is tüneményes megnyilatko
zása volt, az esztétika médiumában lett felelevenítve, noha 
ahhoz, ami a középkorban a mai embert megfogja, a közép
kori embernek valószínűleg semmi köze sem volt; a közép
kor művészete a mai embernek nem mágikus Isten-élmény, 
hanem esztétikai élmény, vakációs kirándulás. A mágiából 
esztétika, a szentképből szép kép lett; így lett teljessé a ro
mantikában az esztétika győzelme az egzisztenciális benső- 
ségen.

Még a romantika nem volt virágában, mikor nem a val
lás és esztétika, hanem az etika és esztétika mint egziszten
ciális probléma megtalálja csodálatos, elragadó kibékítőjét 
Schillerben. A Briefe über die ásthetische Erziehung des 
Menschen című hatalmas írásában teoretikusan fejti ki, hogy 
az esztétikai világ neveli emberré az embert, hogy a szépség 
az emberiség legnagyobb nevelője; művészetében pedig a
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konfliktust a tragédiában oldotta meg, abban fejezve ki a 
szintézist, melyet minden igaz művészet feladatának vallott. 
„Az igazi művészetnek -  írja nagy előszavában -  nemcsak 
egy időtöltő játék a célja; komoly feladata, hogy az emberit 
ne csak egy pillanatnyi szabadság-álomba ringassa, hanem 
tényleg szabaddá tegye, éspedig azáltal, hogy erőt ébreszt fel 
és képez ki benne, amely az érzéki világot, amely különben 
csak mint nyers anyag nehezedik reánk, mint vak hatalom 
nyom bennünket, objektív távolba tolja ki, szellemünk sza
bad művévé változtassa, hogy az anyagon a gondolat ural
kodjék.” Schiller esztétikájának tudatos paradoxona, hogy az 
ember egy fantázia-teremtette látszatvilágban -  az erőnél 
fogva, hogy „érdek nélkül” fel tud oda emelkedni -  egzisz
tenciális realitásában lesz szabaddá.

Ez a heroikus, végső fokon önmagát megsemmisítő 
schilleri esztétika az ifjú Dosztojevszkijt rajongásig fellel
kesítette. Don Carlost, Posa márkit, Mortimert az elragadta
tás hevületével említi egyik levelében, és ugyanennek a le
vélnek egyik sora szerint „fájdalom fog el, ha csak Schiller 
nevét hallom

Ez a levél azonban a huszadik évén innen levő Doszto
jevszkij írása, és lehetne csak érdekesség és nem több; hi
szen lehetne és joggal lehetne azt mondani, hogy nincs ab
ban semmi különös, hogy a siheder Dosztojevszkijt elragad
ja Schiller teremtményeinek ragyogón tiszta pátosza, és jog
gal lehetne azt mondani, hogy akit még siheder korában se 
tudna ez a pátosz szíven fogni -  annak az átlagnál is sze
gényebb embernek kellene lennie. De Dosztojevszkijnél ez 
az ifjúkori lelkesedés nem múlt el -  Miskin hercegtől, kiről 
megtudjuk, hogy szeretett a szépségről beszélni, mely meg 
fogja váltani a világot, a Sihederig, ki menekülni akar ott
honról, mert nincs az embereknek „benső szépségük”, egész 
a Sztarec Zoszimáig, aki mindennél inkább szívére köti 
Aljosának a lelkesedést, és Iván Karamazovig, aki Európáról 
úgy beszél, hogy az embernek hideg fut végig a hátán (Eu
rópa már csak egy nagy temető), de mégis el akar zarándo
kolni Európába a „némely drága sírhant”-ért... A drága sír
hantok közölt nincs drágább Ivánnak a Posa márki és a
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Hymne an die Freude költőjének sírjánál; ez érződik a hang
ból: észrevétlenül, öntudatlanul Schiller elégikus pátoszának 
hangját veszi át Iván, mikor erről beszél. De még ez is, még 
ez se volna önmagában nagy jelentőségű, hiszen a legna
gyobbak mind egymás rokonai. De a Schiller-Dosztojevsz- 
kij kapcsolat esetenként megállapítható összeolvadását lé
nyegessé teszi, hogy két ellentétes princípium hallatlan össze
olvadása történik, s nemcsak esetenként, hanem a teljes Dosz- 
tojevszkijen-oeuvre-ben. És e két princípium Dosztojevsz
kijen kívül mindenütt egymást kizáróan jelenik meg.

Az egyik Schilleré: a szépség nem mint sok egyenrangú 
lehetőségek közül az egyik, hanem mint legfőbb, világokat 
egybekötő, ember által látható és átfogható tökéletesség, 
szépség, a religio intenzitásával beteljesedő. Schiller leküzd
hetetlen ellenszenve a romantikusokkal szemben épp ebből 
az ő sajátos, nagyszerű religiójából következik. Az ő számá
ra a szépség minden tökéletesülésnek szemmel követhető 
végső állomása, és mint minden abszolútnak, törvényei, 
egyetlen és minden mást kizáró törvényei vannak.

A romantikusok viszont a szépség szuverenitását, a for
ma mindenhatóságát is az egyéninek, az esetlegesnek ren
delték alá. Novalis úgy formulázta meg hitvallásukat: a költő 
a véletlent imádja. A romantikusokkal nem az örök szépség 
mint religio, hanem a szubjektív esztétika mint világérzés 
győzött a vallás fölött, és a Dosztojevszkij nagy tette, mely- 
lyel minden esztétikai szempontot, mint az ő művére nézve 
inadekvátat maga mögött hagyott, Dosztojevszkij proble
matikusán nagy tette az volt, hogy a vallást, a kereszténysé
get mint vallást, vallásként és distanciából esztétikumként 
élte és alkotta újra, és egyben a schilleri általános emberi
nek, a szépségnek egy új értelmezést adott, az emberben 
mint a feltétlen szépségben konkrétizálva azt.

Mi történt a szintézis által a schilleri szépséggel és a ke
reszténységgel, hogyan jött létre ez a szintézis, és megma- 
radhatott-e benne a kereszténység kereszténységnek?

Ezt a kérdést, ha nem is ilyen formában és nem is ebben 
az összefüggésben, a XIX. század Dosztojevszkij mellett két 
legnagyobb keresztény gondolkodója érezte életkérdésnek, 
és az ennek megfelelő intenzitással vetette is fel.
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Kierkegaard és Tolsztoj voltak ennek a kérdésnek nem is 
annyira felvetői, mint a kérdésben rejlő egzisztenciális konf
liktusnak csataterei. Mindketten a vallás mellett való döntést 
elkerülhetetlenül az esztétika ellen való döntésnek tartják. 
Míg Tolsztojnál ez a konklúzió racionális és szociális meg
gondolásokkal is vegyült, Kierkegaard-nál a döntésnek 
egyetlen motívuma, hogy a pogány elemekkel és romantiká
val illuminált kereszténységet az evangéliumi, való keresz
ténységtől véglegesen elválassza. Lehet, hogyha az idea a 
maga heroikus*tisztaságában áll az emberi szem elé, egy hí
vő se fog maradni, de -  ami Kierkegaard-nak mindennél fon
tosabb -  az idea maradjon meg legalább a maga teljes, kö
nyörtelen fenségében. És Kierkegaard az esztétikában talál 
rá a sátán mai arcára, mai kísértésének legnagyobbjára.

Az egész kereszténység azon épül, hogy Isten ember 
alakjában a földre jött, és az embernek kötelességévé tette, 
hogy higgyen neki, hogy őt kövesse és minden mást el
hagyjon. Ehhez a tényhez vagy úgy viszonylik az ember, 
hogy nem törődik vele és éli életét, mintha ez a felszólítás el 
se hangzott volna, és ez tiszta dolog, mert az idea nem homá- 
lyosodik meg, ha valaki süket és vak is marad a fényével 
szemben. A felszólítóhoz azonban úgy is viszonyulhat az 
ember, hogy -  tekintve az azóta eltelt kétezer évet, mely idő 
alatt sok szép könyvet írtak és gyönyörű képeket festettek a 
felszólító személyéről -  a felszólítót meghatódottsággal, 
csodálattal, hódolattal nézi. És még ez is tiszta dolog volna, 
ha nem járna vele a tévedés, hogy az esztétikailag elragadott 
személy magát a felszólítóhoz tartozónak véli. Pedig amint a 
felszólítót esztétikailag, tehát distanciából, objektíve nézik, a 
felszólító máris meghamisíttatik, már az esztétika ördöge ját
szik a hódolva nézővel, már nem a felszólító az, akit néznek, 
mert ő csak szenvedélyes botránkozásnak vagy szenvedélyes 
hitnek lehet objektuma. A művészet -  a Schiller-citátum sze
rint -  a szemlélet tárgyát objektív távolba tolja ki, és így lesz 
szabaddá, így emel önmagunk fölé. A kereszténység: Krisz
tus; a paradoxon, kit a zsidók istenfélelemből keresztre fe
szítettek. A zsidók, kik Krisztus állítása hallatára -  egy em
ber, aki magát Istennek, bűnök bocsánatjára jöttnek mondja
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a zsidók, kik ruháikat megszaggatva, e kiáltással: Hallot
tátok, hogy káromlást szólt! -  megbotránkoztak és keresztre- 
feszítették, a való Krisztussal voltak viszonyban, mégha -  a 
kereszténység szempontjából -  bűnös viszonyban is; de 
amint Krisztust csak úgy tisztelni, festeni, megénekelni kez
dik -  megszűnik az egyetlen lehetséges adekvát viszony, a 
szenvedélyesen szenvedélyes viszony. Ebben a pillanatban 
megszűnik Krisztus Krisztusnak lenni, s a kereszt, mint a 
szíveket megpróbáló égi jel, mint az abszolút követelés, ár
talmatlanná van téve. Szívet vidító gyerekjátékká lesz a leg
nehezebb, az, ami egész életet kíván és alább nem adja. 
Amint az evangéliumot, mint szép könyvet, és Krisztus pél
dabeszédeit, mint szép költeményeket olvassák, kijátsszák 
Krisztust, aki nem gyönyörködtetni, nem is békét hozni jött, 
hanem a maximális belső háborúságot hozta, hogy az idő és 
az örökkévalóság ütközőpontján mindenkinek elkerülhetet
lenné tegye a döntést: élni akar-e az időben az időnek, és ez
zel mindörökre rosszul eldönteni életét -  vagy élni akar az 
időben, az örökkévalóságot kifejezve - ,  de már nem a Szók
ratész szabad útján. Hanem és csakis az egyetlenként kinyi
latkoztatott úton, a Krisztusén, elkészülve és vállalva a szen
vedést, mely elkerülhetetlenül adódik az őrült merészségből, 
hogy egy ember állítására -  Krisztus ember és Isten volt, de 
a földön jártában ember -  teszi fel egyetlen életét, hogy így 
az egyes ember az időben az örökkévalóságot élje és fejezze 
ki egyéni létezésében. A kereszténységet lehet elvetni vagy 
nem elvetni, de mindenekelőtt tudni kell, hogy mi a keresz
ténység, és Kierkegaard úgy definiálja, hogy valami, ami 
egy embernek egész életét isteni szeretetből, minden fájdal
mát semmibe véve, az emberi szeretettel örök ellenkezésben, 
a maga, vagyis az isteni hasonlatosságára akarja formálni. 
Az isteni az emberinek abszolút tagadása, és az isteninek 
egyetlen megnyilatkozási médiuma: az egzisztencia. Nem a 
magunkon felülemelkedés, melyet az esztétikai élmény elő
idéz, sőt ellenkezőleg: mimagunknak lépésről-lépésre, éle
tünk végéig való fáradságos hordozása; az esztétikai magun
kon felülemelkedés a vallás nyelvén: bűn, mert elfelejtkezés 
a bűnről -  és nem a szabadság, melyet az esztétikai élmény
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előidéz, hanem a fogság a kereszténység, fogság oly értelem
ben, hogy az ember minden szabadságát abban keresse, 
hogy Krisztus foglya legyen, és -  betű szerinti értelmében -  
hogy ne akarjon csak Krisztusról, a megfeszítettről tudni. A 
kereszténység nem akar a szépségnek és differenciált lelki 
jóllakásnak forrásává lenni.

Kierkegaard ezeket a gondolatokat egy szerfölött érde
kes, a világirodalom egyik legszebb könyvében írja meg: 
Einübungen im Christentum. És egyenesen katasztrofálisan 
hat, mikor Gottsched, a könyv különben kitűnő fordítója, a 
könyvhöz írt utószavában a könyv páratlan szépségét magasz
talja. Ez mindennél súlyosabb érv vagy a könyv, vagy pedig 
Kierkegaard ellen. És itt, ezen a ponton, az esztétika és val
lás viszonyának problémája -  Kierkegaard-tól se észrevett -  
újabb, fokozottabb kiélezettséggel jelenik meg, de már nem 
mint az esztétika viszonyának problémája a valláshoz, ha
nem: az alkotás, a műalkotás viszonya a vallásilag egzisztáló 
egyénhez.

A műalkotás, mint folyamat is, absztrakció a konkrét pil
lanattól; amíg egy mondat megformálásán gondolkodik egy 
író (Krisztus az apostoloknak meghagyja, hogy bírók elé 
hurcoltatva ne gondolkodjanak, hogy mit szóljanak), máris a 
forma, az esztétika varázsáért birkózik az az író, és máris -  
erre az időre -  kívül kerül a tiszta egzisztencia szféráján. A 
személyiség, mely már a szókratészi életformában is annyi
ra fontos, a kereszténységben -  épp mert a kereszténység 
nem egy „tan”, hanem egzisztenciális közlés -  mindennél 
fontosabb. Valamely tanítást lehet rádió útján is közvetíteni, 
egyáltalán nem fontos, hogy ki mondja, hanem mit mond; de 
ha az apostolok idejében már ismeretes lett volna a rádió, az 
apostoloknak akkor is személyesen kellett volna házról- 
házra, városról-városra járni, mert nem egy objektív igazság 
terjesztéséről, hanem egy „egzisztenciális közlés” mellett 
való bizonyságtételről volt szó. Bizonyságot tenni csak vér
rel lehet; ez a tanítványra is áll, aki nem feljebbvaló a mes
ternél. És hogy vannak apostoli levelek is -  ez nem ellent
mondás; a levelek először is formájuknál fogva személyesek
-  és a levél különben is csak elvétve kíséri az apostol csele
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kedeteit, a lényeges: a cselekedet, a pillanatról pillanatra tar
tó cselekedet.

Dosztojevszkij a kereszténységet emberiesíti; a botrán- 
kozás szakadéka nem tűnik el -  a Sztarec Zoszima büzhödő 
hullájánál őserővel kísért de a botránkozás, mint a keresz
ténységtől elválaszthatatlan, immanens, állandó kíséret, el
szelídül, éspedig úgy, hogy egyrészt megszűnik a tragikusan 
abszolút különbség az isteni és emberi szeretet között, meg
szűnik a botránkozást leginkább kihívó, észbontó valóság, 
hogy azok, kiket Isten legjobban szeret, ebbe a szeretetbe -  
földi értelemben -  belepusztulnak, mert ami az égben szere
tet, az a földi emberre alkalmazva a kívülről nézőnek úgy 
tűnik fel, mintha gyűlölet volna. Megszűnik az észbontó va
lóság, hogy Krisztus a kereszten Éli, Éli lama sabaktani-t ki
ált, és azáltal, hogy ez megszűnik, a kereszténység immanen
sen emberivé lesz (és nem mint eredeti szigorában: parado
xon).

Dosztojevszkij világában ez a szigor válik kísértéssé, a 
hiedelem, hogy ez a szigor keresztényi, és egy ilyen áldozat
-  kit még Sztarec Zoszima se tud szeretni az örökösen ör
dögöket szimatoló Ferapont páter. Dosztojevszkij világában 
a paradoxon démonná válik, és nem az isteni egyetlen lehet
séges viszonya az emberihez. Megmarad a különbség az is
teni és az emberi között, de inkább kvantitatív különbség ez, 
és ennek a különbségnek feszültségét se hárítja teljes súlyá
val a szubjektumra, hanem egy szimbólummá növő, ideális 
képlet, az orosz görögkeleti egyház áll a szubjektum és az 
abszolút között, először is mint isteni intézmény, és főleg a 
maga istenembereivel, szentjeivel.

Krisztus a maga tanítványaitól búcsúzva, rettenetes biz
tatásokkal válik meg tőlük: elmondja nekik, hogy az idők 
végéig minden követőjének sanyargattatni és üldöztettetni 
kell, sőt eljönnek még az idők, mikor ha valaki megöli őket, 
azt hiszi, hogy jól cselekszik, hogy Istent szolgálja vele. És 
még ez sem elég: még sok mindent mondhatnék -  mondja 
Krisztus - ,  „de még el nem viselhetnétek!” És ezt a „de még 
el nem viselhetnék”-et a Sztarec Zoszima áldott szíve szelíd
re fordítja: csak annyit mond mindenkinek, amennyit az el
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tud viselni. Krisztus a gazdag ifjút „megkedvelté”, de isteni 
a Krisztus szeretete, és ha nagyon el is szomorodott, az ab
szolút nevében mégis visszalöki a szegény-gazdag ifjút; Szta
rec Zoszima az emberhez méri Krisztust, és a gazdag ifjút a 
szeretet szépségének dicséretével bocsátaná útra, és tőle a 
gazdag ifjú lelkesen és nem megszomorodva távozna.

Igen, a szeretet szépsége! Mert mi a páter Ferapont tit
ka? -  Nincs benső szépsége, ami immár elmaradhatatlan va
rázsa minden jónak. Makar Ivanovics, a Kamasz-be\i öreg 
szent paraszt, a kérdésre, hogy vajon istentelen-e a vele 
szemben álló fiatal doktor, ránéz figyelmesen, aztán meg- 
könnyebülten mosolyog: Nem istentelen, mert hiszen vidám 
ember -  mondja. Az egy Miskin hercegen kívül Doszto
jevszkij minden istenes emberének legszembeötlőbb jel
legzetessége a derű, és ez legtökéletesebben a Sztarec Zoszi- 
mánál látszik meg, aki a madaraktól a vércsöppig minden is
tenteremtménynek örül, és mégse, nem lehet nagyobb téve
dést el se gondolni, mintha valaki -  mint azt sokan teszik -  
Sztarec Zoszimát Assisi Szent Ferenccel hozza rokonságba.

Szent Ferenc valójában Krisztus foglya. „Krisztus bo
londja”, és a maga valóságában ma már azért nem látják, 
mert Giotto képein keresztül nézik; Szent Ferenc emberi fo
galmak szerint -  noha a halaknak is prédikált, noha meny- 
nyei ártatlanság és szelídség egész lénye -  emberi fogalmak 
szerint embertelenül közömbös a föld, a földi élet és főleg: 
az emberek iránt. Szent Ferenc csak Istent szereti, és Istenért 
az embereket is, de elsősorban a saját lelke üdvéért való ag
godalom mozgatja minden cselekedetét. Ő Krisztust szereti, 
és az a megpróbáltatása, hogy az emberek között kell élnie, 
mely emberekhez nem individuális lelki kapcsolatok -  mint 
barátság, szerelem vagy rokonszenv - ,  hanem csakis, kizáró
lagosan Krisztus köti őt. Ez a határt vető különbség a közép
kori és újkori vallásosság között. Szent Ferenc boldogan tűri, 
hogy bántalmazzák, sőt a legnagyobb jónak azt tartaná, ha 
valaki szörnyen gorombán lehordaná, és télidőben, miután 
jól elverte, kikergetné a havas országútra -  igen, ezt szeret
né, mert osztozni, minden gondolata az: osztozni Krisztus 
szenvedésében. De fel se merül benne az aggodalom annak
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a lelkiüdvéért, aki vele, Isten alázatosával, ezt a szörnyűsé
get elkövetné. Fel se merül ez a kérdés, mert az ember csak 
mint Isten teremtménye realitás, nem azért testvér, mert em
ber, hanem mert Krisztus érte is kereszthalált halt; az út az 
emberhez a Szent Ferenc vallásosságában Istenből indul ki.

Sztarec Zoszimánál viszont az emberből indul ki az út 
Istenhez, mert Isten nem jelenvaló, mint a középkorban, ha
nem egy kerülőutakkal teljes nagy vándorút végén vár a sze
gény emberre, és ha a szegény ember nagyon szenved, akkor 
messziről egyet-egyet int felé. A Sztarec Zoszima derűje egy 
nagy fájdalom emberbaráti megnyilatkozása. Mit is mond az 
ország minden részéből hozzá tóduló szomorodott szívűek- 
nek, nyughatatlanoknak, gyászolóknak? -  Mindenkinek va
lami vigasztalót, mintha éhínség idején egy darab kenyeret 
adna az éhségtől kergetett vándornak, aki abban a pillanat
ban megnyugszik, boldog -  de aki a kenyeret adta, tudja, 
hogy nem segített, mert éhínség van, és holnap már megint 
kenyér nélkül, éhesen fogja életét vonszolni a vándor. Szta
rec Zoszima sokat hallgat el, és ez adja meg neki azt a titok
zatos varázst, és teszi kétértelművé a „hulla bűzlik” fejeze
tet. A „mindenki felelős mindenért” egyben azt is jelenti, 
hogy gyermekecskék, szegény kis bogarak vagyunk, senki 
se felelős semmiért; de ez utóbbit már nem szabad kimon
dani és itt, ebben van az, amit eddig senki se hangsúlyozott 
eléggé; a Sztarec Zoszima mély, tragikus rokonsága a főink- 
vizítorral. Dosztojevszkij kereszténysége nem az ember 
Krisztushoz való útja, hanem a magányos ember -  Krisz
tuson, mint egyetlen úton keresztüli -  útja a másik magányos 
emberhez. És a szépség, a benső szépség a hívó szó, mely a 
magányosokat egymáshoz hívja, a benső szépség, melyet 
Dosztojevszij minden emberiélekben megmutat -  kivéve 
páter Ferapontot.

így történik, hogy a konfliktus esztétika és vallás között 
Dosztojevszkijnél megoldódik. Sztarec Zoszima mindennek 
orvosságául a tevékeny szeretetet ajánlja a kishitű Koklakov 
asszonynak, és óva int „a gyors hőstettek”-től, a cselekede
tektől, melyek esztétikai tartalmuk és varázsuk következté
ben megigéznek, de állhatatosan nem bírunk kitartani mel
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lettük. A műalkotás és az egzisztenciális létezés problémáját 
Dosztojevszkij se oldotta meg; csak annyi nyilvánvaló, hogy 
a kérdés már érett volt nála, mert alakjai nemcsak magányo
sok, hanem -  és ez sokkal fontosabb -  bűnnek érzik magá
nyosságukat. Mind csak tud Istenről, de egyik sincs, még az 
áldott szívű, egyetlen Miskin se, Isten birtokában. A Démo
nok apokaliptikus víziója egy Istentől árván hagyott világ őr
jöngő önmarcangolásának képe, és így, a távolléte által, de- 
monstrálódik Krisztus. Dosztojevszkij valamiben az egzisz
tencia és műalkotás „vagy-vagy”-ának békíthetetlenségét is 
megszelídítette: a műalkotás őnála nem ejt illúzióba; neki 
minden nagy regénye kérdőjellel végződik, nem adja soha a 
rezultátum illúzióját, és a végző konklúzió mindig az egzisz- 
tens szubjektum, az olvasó dolga marad.

(1926)

TOLSZTOJ 

(Tolsztoj leánya Bécsben)

1928. augusztus 28-án -  úgy tervezik -  Moszkvában 
nagy Tolsztoj-kiállítást fognak rendezni. Akkor lesz száz 
éve, hogy Tolsztoj született. Ennek a nagyszabásúra tervezett 
ünnepnek az előkészítője Tolsztoj leánya, ki ebben a hónap
ban Bécsben előadást tartott. Bécsből Budapestre fog menni, 
ott is megismétli előadását.

Kívánatos és örvendetes, hogy a világ népei a nagy em
berek emlékezetét megbecsüljék és ápolják. És mégis: az ún. 
Pantheon szomorú hely; többnyire halottakat tesznek oda, 
temetőbe; a legbiztosabb módja az ártalmatlanná tevésnek. 
Már nem kell állást foglalni, szenvedélynek nincs helye vele 
szemben: nagyon nagy ember volt, és punktum. Most már 
nem nyugtalaníthat senkit.

*

A bécsi Raimund-színház pódiumán először Moissi 
jelenik meg. Elmondja, hogy Tatjana Lvovna Tolsztojnak, a
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nagy költő és vallásalapító leányának, aki ezen a délután 
apjáról és családjáról fog beszélni, egyetlen életcélja, hogy 
apja nagy nevét a hozzá tapadó rágalmaktól megtisztítsa és 
az őt megillető tisztaságában mutassa meg az emberiségnek. 
Tatjana egy megható Tolsztoj-múzeumot rendezett be 
Moszkvában. Moissi ott járt, látta, és elmeséli, hogy a nagy 
Lev Nyikolajevics első játékszereitől kezdve a vasúti őrszo
báig, ahol Lev Nyikolajevics Tolsztoj meghalt, ott minden 
együtt van. Moissit a közönség megtapsolja, és akkor meg
jelenik Tatjana Tolsztoj. Magas termetű, szép, öreg úriasz- 
szony, gyönyörű fehér hajjal -  tiszteletet parancsoló jelen
ség. Megilletődött, hangos taps fogadja.

Tatjana Tolsztoj nem a nagy költőről akar beszélni, ezt a 
nagy embert az egész kultúremberiség birtokba vette már -  
ő az apjáról és anyjáról akar beszélni. Ő évtizedeken keresz
tül szemtanúja volt, hogy mi történik náluk és miért történt 
minden. Míg Tolsztoj csak a művészetével foglalkozott, ad
dig a házasság boldog volt, szenvedélyes ragaszkodás, baj
társi együttmunkálkodás férj és feleség között. A Háború és 
béke hatalmas regényét tízszer másolta le a feleség, aki ti
zenhárom gyermeknek adott életet. A boldogság akkor tört 
ketté, a pokol akkor költözött a Jasznaja Polyana-i grófi kas
télyba, mikor a férj a moszkvai éjjeli menedékhelyekről, a 
parasztok nyomorúságáról, tudatlanságáról kezdett beszélni, 
és a grófi birtokot a parasztok közt akarta felosztani. Az asz- 
szony a tizenhárom gyerekre mutatott, és nem egyezett bele 
a tervbe, s míg Tolsztoj szegénységet prédikálva éjjel-nappal 
dolgozott, írt, levelezett, körülötte az ő tanításait arcul csapó 
fény, pompa, jólét.

Az az ember, aki a világot akarta megtéríteni, mint férj, 
nem bírta a legközelebbi hozzátartozói életmódját sem be
folyásolni.

És a dráma utolsó felvonása: a nyolcvanéves aggastyán 
lopva menekül otthonról, hogy legalább ne ilyen pompa kö
zepette haljon meg. És a szeretet apostola boldogtalanná te
szi családját, rettenetesen feldúlja életüket. Tatjana rezümé
je: Se apám, se anyám nem volt bűnös, a szellem tragikus 
harca volt ez a matériával szemben.

Az előadást a közönség lelkesen megtapsolta, és én is
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megilletődötten néztem a szép öregasszonyra. Semmi olyat 
nem mesélt, amit a Tolsztojt ismerő ember nem tudna, de 
egész idő alatt arra kellett gondolnom, hogy mikor ez a Tat- 
jana rövidszoknyás kis grófkisasszony volt, akkor éppúgy ült 
a „mon pére” ölében, mint én az én apáméban. És mikor a 
színház kiürült, akkor szomorú lettem; mindig szomorú 
valakinek az intim dolgait előszedegetve kézről-kézre adni, 
ha az nincs jelen. És a finom, arisztokratikus megjelenésű 
matróna előadása alatt egy pillanatig se volt jelen Tolsztoj 
Leó szelleme. Csak róla volt szó és a feleségéről, és az ő sok 
szomorúságáról.

*

1895. március 27-én végrendeletet írt Tolsztoj, és ennek 
a végrendeletnek az utolsó passzusa -  a V. Csertkov kiadta 
Tolsztoj-naplóból írom ki -  így hangzik:

„És most még valamit, a fődolgot. Mindenkit kérek, 
azokat, akik barátaim és azokat, akik távol állnak tőlem, ne 
dicsérjenek majd engem (tudom, hogy dicsérni fognak, mert 
életemben is tették és a legrútabb módon); de ha már írá
saimmal foglalkozni akarnak, mélyedjenek el azokba a rész
letekbe, amelyekben -  én tudom -  Isten hatalma szólt rajtam 
keresztül, és váljon az hasznukra. Voltak óráim, mikor érez
tem, hogy Isten akarata vezérel. Gyakran voltam oly tisztát- 
lan, személyes szenvedélyekkel telített, hogy az Ő igazságá
nak fénye az én sötétségemben elsötétült... Adja Isten, hogy 
ezek az igazságok szentek maradjanak, ha rajtam keresztül 
vették is útjukat, hogy az emberek táplálkozhatnának 
belőlük kicsinyes, tisztátlan jellegük ellenére, ami ezekhez 
az igazságokhoz én tőlem tapadt.”

Ezekről az igazságokról nem volt szó a Tatjana előa
dásában, és talán hozzátartozik ez is Tolsztoj csodálatos éle
téhez, hogy aki legjobban szereti őt, az is az ő akarata elle
nére cselekszik. Minek beszélni -  mondaná Lev Nyikolaje- 
vics -  Lev Nyikolajevics Tolsztojról, az csak eltereli a fi
gyelmet arról, amit Lev Nyikolajevics szolgálni akart; nem 
arról van szó, hogy kíváncsi és léhán ítélkező emberek hogy
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vélekednek az én és feleségem ügyeiről; a dologról legyen 
szó, mert ha Lev Nyikolajevics érdekes, akkor csak a dolog 
teszi érdekessé, amiért élni akart. Minden más csak fecsegés.

Legyen tehát itt Tolsztojról szó, arról a Tolsztojról, aki 
annak, ki testéül viselte, fontos volt.

Van egy kereszténység, egy egyetlenül igazi, és ha fo
galmilag nem is tudjuk definiálni, lelki valóság az, melyről 
mindnyájan tudhatunk, ahogyan a tökéletes szeretetről tud
hatunk, noha nem vált bennünk valósággá. Az ember számá
ra, kinek vallása van, nincsenek konfliktusok. Vagy jobban 
kifejezve: egy ember, aki a vallásáé, az abszolút erő birtoká
ban van, mellyel szemben földi helyzetek konfliktuskeltő 
erővel meg nem állhatnak. Különösen lehetetlen az ilyen 
ember számára a tragikus konfliktus: mert csak két egymás
sal szemben álló, egyenlő erejű parancs vagy vonzás válthat 
ki tragédiát. A vallás embere az őt birtokló vallás hatalmából 
felette áll a küzdelemnek valami idegen ellen; az ő küzdelme 
csak a még tökéletesebb birtokká válásért folyhat, és itt is 
ellenállást kell legyőzni, de nem ellenséget, nem kísértést.

Tolsztoj nem azok közül való, akiket egy vallás birtokba 
vett, akiknek v a n  vallása. Az értelem utáni törekvés, a vágy 
az idő rabságából az örökkévalóság szabadságába, a töké
letesség óhajtása: nem tekintendő vallásnak. Ezek etikai, 
metafizikai törekvések. Ennek a különbségtevésnek jelen
tősége talán első pillanatra nem világos, de benne rejlik a 
kulcs a Tolsztoj-probléma helyes szemléletéhez.

Az ő életét az etikai törekvés nem tölti ki teljesen, és az 
etika nála a vallás irányába vezetett. Az etika az embernek 
emberhez való viszonyára vonatkozik, de Tolsztojnál ez val
lásért való küzdelemmé válik. Ez a vallásért való küzdelem 
határozza meg az ő életét, és ezért kívülről nézve (Tatjana is 
kívülről nézi) tragédiának látszik az élete, holott ebből a val
lásra törekvő vallásosságból nézve nem a tragikus, hanem a 
minden vallásos ember élete áll elénk. V a llá sa  csak kivá
lasztott prófétáknak, szenteknek van,  ha a vallás embere 
alatt az abszolútban és az abszolúttal élést értjük; a v a l l á 
so s  pedig azt jelenti, hogy valakinek olthatatlanul szüksége 
van Istenre -  a vallásosság küzdelmet jelent azért, hogy az
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embernek vallása legyen. És Tolsztoj ilyen, etikus-vallásos 
keresztény, és mert vallásos, törekszik a vallás megvaló
sítására, noha -  és ez a döntő paradoxon -  a vallás, melynek 
megvalósítására törekszik, még nem tulajdona neki.

Tatjana Tolsztoj előadása felelevenített emlékezetemben 
egy könyvet, mely két év előtt jelent meg, Makszim Gorkij 
könyvét Tolsztojról. Ez a könyv azért érdekes, mert kísérteti
esen tükrözi a világot, melyben Tolsztoj tevékenysége zaj
lott. A könyvnek természetesen nem ez a szándéka; a szándé
ka Tolsztoj „szociál-etikai” tanításait, mint atavisztikus reak
ciót, mint a haladásra nézve veszedelmes oblomovizmust 
megmutatni. Ez a mondat: A kutya hasznos háziállat -  fel
világosít arról, hogy az ember egy bizonyos kutya nevű álla
tot saját szempontjaiból hasznosnak tart, de magáról a mon
dat alanyáról, a kutyáról, hogy szomorú-e, víg-e, s ő mit gon
dol az emberről azonkívül, hogy az ember ezt gondolja róla, 
magáról a kutyáról semmit se tudok meg. A kutya itt csak 
formailag alany, az állítás az emberről szól, kinek a kutyát 
háziállatként hasznosítani lehet. Gorkij körülbelül így bánik 
el Tolsztojjal. Tolsztoj társadalmilag reakcionárius -  de ez a 
megállapítás, feltéve, hogy igaz volna is, éppoly kevéssé 
látja Tolsztojt, mint a néző, aki egy fuldokló után vízbe ugró 
emberről megállapítja: csúnyán ugrott. Utóbbi esetben egy 
etikai cselekedetet esztétikai szempontból nézek, a Gor- 
kij-Tolsztoj esetben pedig egy etikai-vallásos valóságot a 
társadalmi szféra szempontjából, ami által nem magát a 
valóságot, hanem valami azon kívül eső részletet, véletlen- 
szerűséget veszek szemügyre, de eközben úgy teszek, mint
ha Tolsztojról beszélnék. Ez inadekvát, tehát önmagába visz- 
szatérő, tárgy helyett a szempontot néző, célra nem vezető 
szemléleti mód. Akit Tolsztoj érdekel, annak Tolsztojhoz 
kell fordulni.

Tolsztoj a szociális problémán keresztül jutott el a ke
reszténységhez. Ahogyan azonban a kérdést felveti, és aho
gyan a felvetett kérdésre a feleletet keresi, abban ez a nem- 
zetgazdasági-politikai kérdés az individuális etika problémá
jába csap át. Mert nemcsak az az ő kérdése: miként lehet a 
csalásra, hazugságra, erőszakra épített társadalmi rendet 
megdönteni -  ez a kérdés így magában a politikához vezette
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volna. A kérdés eredete a döntő, és ez az eredet a kiáltás: 
Mitévő legyek, hogy legjobban végezzem dolgom? Ezt a 
kérdést az előkelő orosz gróf intézte önmagához, és ezáltal 
ennek a kérdésnek két vonatkozása lett. Ez a kettősség vé
gigkíséri egész életét. Az ő valóban vallásos küzdelme a sa
ját főúri szenvedélyeivel, életkörülményeivel tiltakozássá nő 
a jelennel, az államhatalommal, az erőszakkal szemben. És 
öt parancsolatban megfogalmazza magának és a világnak az 
igaz élet parancsait. Ne haragudj felebarátodra; ne légy há
zasságtörő; ne esküdj; ne állj ellen a gonosznak minden em
bert szeretni kell. Ennek az ő öt evangéliumi parancsának 
mértékével a kezében, mérte meg az európai civilizációt. 
Mindennel szemben egy kérdése volt: a lélek, a lelki ember 
számára hasznos-e, fejlesztő-e? És ahogy az ókor nagy kép
rombolója, Szókratész a görög tragédiát elveti, vagy Platón, 
aki ifjúkorában tragédiákat írt, de azokat elégeti, Tolsztoj a 
zenének, a művészetnek üzen hadat, és az egész civilizációt 
mint a pokolnak egy szörnyű grimaszát, irtózva mutatja 
meg.

„Egy a szükséges dolog” -  minden a gonosztól van, ami 
intézmény, ami dogma, ami erőszak, ami nem közvetlenül 
lelkileg eleven. Ahol a léleknek lélekhez való személyes vi
szonya megszűnik, ott a gonosz ver fészket magának, és 
minden intézmény az egyéni felelősségérzésnek rovására 
megy. Pénz, hatalom: ember és ember között válaszfalat 
emel. Az erőszakra nem szabad erőszakkal felelni, mert erő
szak csak erőszakot szül, és az ördögöt nem lehet ördöggel 
kiűzni.

Ezekkel a meggyőződésekkel mint valami pojáca, pa
raszt csuhában szántani az amerikai filmoperatőrök gépe 
előtt, és délben, a szántás után, egyenruhás .inasok hordják 
fel a grófi asztalnál az ételt, és kiutat ebből az ellentmondás
ból nem találni -  és mégse, Tolsztoj élete nem tragikus élet, 
hanem a vallásáért küzdő lélek egyetlen lehetséges élete. 
Tolsztojnál a különös körülmények csak láthatóbbá teszik a 
kontrasztot a belső és külső élet között. Az ő heves élet-halál 
küzdelméből a saját kereszténnyé válásáért -  ebből követ
keznek azok az elsötétedések is, melyekről az idézett vég
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rendeletben beszél. A szíve és az élete közötti szakadék fél
revezeti, és keresztény helyett agitátor lesz, aki általános el
veket hirdet, és ezt ő teszi, aki épp azt hangsúlyozza, hogy a 
lélektől lélekig való személyes viszony az egyetlen valósá
gos.

Amit ezekben a kiáltványaiban és vitairataiban csinál, az 
abból a kettősségből következik, mely élete végéig kísérte: a 
szociális problémán keresztül jutott el a vallásos törekvésig, 
és élete végéig a kettő között őrlődik. Az ő szociáletikai kiin
dulása racionalizáltatja vele a vallást annyira, hogy az Apo
kalipszist egyszerűen „hülyeségnek” nevezi, úgyhogy időn
ként nála a vallás egy etikus életbölcsességgé válik. Az ő 
extenzív kereszténységének a maga száz proklamációjával 
ez a mély értelme: még az Istennél is -  pedig Isten neki élet- 
szükséglet -  több, fontosabb, elsőbb sorban van számára, az 
új vallásosnak: az ember.

Míg az ős-zsidóság csak népekről, törzsekről tud, mint 
az isteni akarat hordozóiról, a kereszténység, mely a zsidó 
prófétákkal indul el, nem ismer népeket, csak embereket, 
egyéni lelkeket. Emberiség, nemzet, osztály: ezek mind lét- 
telen fogalmak, a kereszténység csak emberről tud, egyénről. 
Minden más kívül esik a kereszténységen; Isten az egyén 
számára csak a jelen pillanatban fogható meg, csak a jelen
való egyes ember lelkében. Az emberiségnek, mint ilyennek, 
nincs lelke, az emberiség csak egy mennyiségi fogalom és 
nem konkrét kvalitás; az emberiség az egyéni lelkek sum
mája, a szellem ideája, de a léleknek objektuma nem lehet 
más, csakis másik konkrét egyéni lélek. Tolsztoj azonban 
úgy cselekedett, mintha mind e históriai vagy filozófiai 
képződményeknek -  osztály, nemzet, emberiség -  egyéni 
lelkiismeretük lehetne, és így mindinkább eltávolodik a köz
vetlen keresztényi cselekedettől, és válik belőle egy álmo
dozó világmegváltó vagy holmi inkonzekvens reformátor. 
De azt ne higyje senki, hogy ezt csak ő tudja Tolsztojról -  
Tolsztoj maga is nagyon-nagyon tudta mindezt. És a Szergij 
atya befejezésében az ő elérhetetlen vágyának képét festi; 
Szergij páter, akihez mindenféle bolond szektikusok és léha 
tömegek zarándokolnak mint valami bölcshöz, szenthez,
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isteni emberhez, egy szép napon összepakol, és életét csak 
Istentől ismerve, emberek közt névtelenül fejezi be Szibé
riában, ahol kertészként szolgál, és ura gyerekeit, mint egy
szerű szolga, ími-olvasni tanítja.

„Azt mondják nekem -  írja naplójában - ,  mikor a vallási 
propagandát kárhoztatom: De hiszen maga is prédikál! ... Ha 
ezt tettem, rosszul tettem.”

De tette. Természetesen az apostolok is prédikáltak, de 
az apostolok Istenből beszéltek, Istené voltak, nem valláso
sak voltak, hanem v a l l á s u k  vol t .  Tolsztoj azonban -  ha 
ag itá l-n em  Istenből beszél, hanem Is tenről .  Ezáltal eltá
volodik attól, akiről beszél, noha az ő nevében beszél. Jézus 
a világ végéig agonizálni fog; ne aludjunk ezalatt az idő alatt
-  mondja Pascal. Nem aludni, ez nem azt jelenti: a gonosz 
ellen harcolni, hanem: harcolni közvetlenül Istenért, mert a 
gonosz csak annyiban van, amennyiben Isten távol van. 
Tolsztoj nem bírta legyőzni az ő vallásosságának kettőssé
gét; n e k i  az  ö r d ö g  i n t e n z í v e b b  é l m é n y e  v o l t ,  
m i n t  I s t e n .

így történik, hogy műalkotásai minduntalan egy belső 
törés által fejeződnek be. Ha hősei organikusan, saját lelkűk
ből nem tudnának Istenhez jutni, akkor rájuk kényszeríti azt, 
ami a tolsztoji programnak megfelelő. A művészi alakítást az 
alakítandó belső törvényének kell meghatároznia, mert kü
lönben az értelemtől-idegen, a rossz értelemben programati- 
kus, a hozzátákolt és nem az önként kifejlő jön létre. És 
ilyenformán van a vallási közléssel is. A vallási közlés csak 
annyiban lesz vallásos, amennyiben Istenből történik; amint 
Isten harmadik személlyé válik, amint róla beszélek, meg
szűnik Ő ő lenni, és megszűnik a viszony tartalma. Mert a 
vallás a legszemélyesebb, legbensőbb. A zsidó parancsolat, 
hogy Isten nevét nem szabad kimondani, ez a minden val
lásban megtalálható becsülése a hallgatásnak ebben a lelki 
tapasztalatban gyökerezik.

Mindezek után pedig: Tolsztoj élete csak Tolsztojnak a 
kereszténységhez való viszonyában lehetett volna tragikus, 
ti. akkor, ha Krisztus nélkül halt volna meg. Az, hogy ke
veset tudott megvalósítani abból, amit akart, még ha így is
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van, ez se jelenti azt, hogy hajótörötten halt meg. A siker 
kérdése nem kérdés olyan emberrel szemben, aki életét a 
belső intenciók tisztítására áldozza, és a megvalósítás kér
dése csak a siker kérdése. Maga Tolsztoj öreg korában szín
darabban írta meg magát. És a világosság fénylik a sötétség
ben -  ez a dráma címe. Magáról írta, kinek nem sikerült az 
igazságát egységbe hozni az életével. Az egyik oldalon a pa
rancs: mindenét odaadni, földjét, jólétét a szegényeknek, a 
másik oldalon a tény, hogy felesége, gyerekei akarata elle
nére, tehát erőszakkal tehetné csak ezt. El akar menekülni 
közülök, mert nem képes a problémát megoldani. És még el
menekülni se bír, nincs ereje. A dráma utolsó jelenetében 
gyermekei, vidám társaságban, táncot lejtenek előtte, és ő -  
senkitől észre nem véve -  sötétbe húzódva ül, nézi őket és 
szenved gyengesége miatt. De Istent nem veszti el; hisz Is
tenben és mondja: ne úgy legyen, amint én, hanem amint Te 
akarod. Számtalan brosúrái egyikében azt írja, örök változ- 
hatatlan törvény parancsa, hogy embertársainkat az ígéret 
földje felé útba igazítsuk, anélkül azonban, hogy mi magunk 
is megláthatnánk azt. „Mert egy igaz, Isten szolgálatában 
töltött életnek következményei nemcsak messzire hatók, 
hanem végtelenül távoliak is, és ezért nem lehet látni őket. 
Nem azért élünk, hogy célt érjünk, hanem hogy Isten aka
ratát teljesítsük.”

*

Csodálatos az, hogy senki egy szóval se többet nem 
mondhat erről az életről, mint amit ő maga mondott a magá
éról. Tatjana Tolsztoj az apjáról beszélt, és nem a nagy em
berről, a költőről; Tatjana apja azonban csak egy Strinberg- 
dráma hőse, s ahogy Balázs Béla ebből az alkalomból írta, 
nehéz dolog egy zseni feleségének lenni. Tolsztoj Leó azon
ban az emberiség nagy, ma is még megrendítsen félreértett 
hőse, aki hosszú idő után Európában először vette komolyan 
a vallást.

( 1925)
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BLOK

(Alexander Block: Dér untergang dér Humanitát.
Malik Verlag, Berlin)

A Tizenketten című költeményből ismerjük ennek a 
nemrég elhunyt orosz költőnek a nevét. A német nyelven 
most megjelent füzetben Biok 1908-tól 1918-ig írt cikkei és 
tanulmányai közül öt darab van lefordítva. A füzetnek címet 
a fordító -  Sophie Liebknecht -  adott. Mindenkinek, aki eze
ket az írásokat elolvassa, érthető lesz, hogy ezeket nem lehe
tett egyszerűen csak lefordítani és útjukra bocsátani. Mert 
nem ún. objektív tanulmányok ezek, hanem lázas becsüle- 
tességü kérdésfeltevések és vallomások, melyek az olvasót 
azonnal szenvedélyesen személyes viszonyba ragadják az 
íróval és problémáival szemben.

A fordító tehát, mikor a címben azt mondja: íme, a hu
manitás pusztulása, Alekszandr Biok esete a nagyszerű pél
da rá -  a fordító ilyképp állást foglalva élt azzal a joggal és 
kényszerrel, melyet minden más olvasó is érezni fog. Ez a 
szép, ez az, ami kivételes jó ezekben az írásokban; nem lehet 
őket csak úgy elolvasni, nem lehet bennük csak úgy gyö
nyörködni, még csak okosabb sem lesz tőlük az ember.

Az írójuk semmilyen tekintetben sem paradigmatikus 
egzisztencia. Békétlen, boldogtalan gondolkodó, ki korának 
egyetlen jelenségével szemben sem képes teljes szívvel, osz
tatlanul igenlőnek lenni. Ahol nem-et mond, ott egyértelmű, 
halálosan biztos, megingathatatlan, de mi az, amit így tudna 
igenelni?

A tagadás is egyik formája az igenlésnek, ámde csak lo
gikailag. Szubjektíve, a szubjektivitásban ez másképp fest. 
Az igen, az igenlésnek lehetséges objektuma távoli idealitás- 
ban marad, a kétségbeesett lélek álma a boldogságról, mely 
álomként eleven ugyan, de reáliter csak akkor volna eleven, 
ha a megvalósításához vezető út is éppoly világosan látható 
volna. Akik célhoz jutnak, nem a távoli célra néznek, hanem 
az utat nézik, mely oda vezet. A legközelebbi teendőkkel tel
jesen elfoglalva, az ideálok és legközelebbi teendők közti
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különbséggel nem törődve, a célt és a hozzá szükséges esz
közöket egyazon kétségtelenséggel akarva, a cél, mint aján
dék, váratlanul teljesedik előttük. Ezek a végző emberek, az 
ideáloktól meg nem háborítottak.

Biok nem ezek közül való, ő a vágyódó ember. Objektív 
megállapítással: Biok írásai az intellektuel problémájával 
foglalkoznak. Erről a kérdésről történetfilozófiai, szocioló
giai szempontból már sok, a Biokénál tudósabb, alaposabb 
könyvet írtak. Épp ezért mond keveset a könyvről ez az álta
lános megjelölés: az intellektuel problémája. Biok oly ke
véssé objektív, mint a mi Adynk az ő Vallomások és tanul
mányok c. kötetében. Az intellektuel problémájával foglal
kozik, de nem objektíve, hanem kierkegaard-i bensőséggel, 
személyességgel, szubjektivitással.

Az ő alapkérdése az orosz életnek és irodalomnak köz
ismert, százados kérdése: az intellektuel viszonya a néphez, 
így ez teoretikus, absztrakt. Bioknál -  ha nincs is így kiírva
-  a kérdés nem közömbös spekulatív kérdés, hanem élet
kérdés, mely körülbelül így hangzik: Én egyes ember, aki 
szépségek és bölcsességek garmadáját gyűjtöttem össze lel
kemben képekből és könyvekből, szobrokból és zenéből, s 
aki magam is költő vagyok, tehát egy különös talentummal, 
tehát egy külön misszióval megáldott valaki, mi az én tenni
valóm ma, az adott pillanatban, háborúban, forradalomban, 
mikor az élet bestiális vitus-tánca kényszeríti bűnbe, véron
tásba, pusztulásba azt a sok százmilliónyi testvéremet, akik 
nem tudnak az én könyveimről és képeimről, kiktől a szel
lem engem eldifferenciált, kikkel konkréten együtt menni 
nem tudok, de lelkiismeretem szava és szívem szerint és a 
szellem paradox követelménye szerint hozzájuk tartozom, 
életem csak bennük nyerhet jogosultságra igazolást?

Biok a kérdés objektív hátterét is megrajzolja. Százöt
venmillió ember, az orosz nép mellett él pár százezernyi em
ber, könyvolvasók, könyvírók, könyvekről beszélők szektája
-  egy külön kaszt, melynek tagjai egymás számára szépeket 
álmodnak és írnak. Csak egy pillanatra kell magára nézni az 
embernek, de nem a kasztja, hanem a százötvenmilliónyi 
ember szemével, és máris éreznie kell, hogy nemcsak a mun
kájában immanens problémák megoldása a kérdés, hanem a
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százötvenmilliónyi ember színe előtt állva, a maga egész 
munkája, tehát egész élete is etikailag problematikussá vált.

Ha társadalmi és politikai kiváltságok etikailag igazol- 
hatatlanok, hogy volna igazolható a szellem nevében össze- 
tákolódott kaszt? Nem a Part pour l’art-ról van szó -  ki az, 
ki még egyáltalán beszél róla - ,  nem is azokról van szó, akik 
könnyűszerrel azzal vélték áttörni a kasztot, hogy a művé
szetért való művészetet a pártért való művészettel cserélik 
fel -  ezekről azt mondja Biok, hogy se pártot, se művészetet 
nem szolgálnak. Arról van szó, hogy mint minden csele
kedetet, minden életformát, az írást, az intellektuel életfor
máját is etikai mérlegre kell tenni.

Nem elméleti követelés ez, Bioknak nincsenek spekula
tív problémái, minden problémája lekiismeretéből születik. 
Nekem, az intellektuelnek rossz a lelkiismeretem, megfulla
dok az izoláltságban, mit ér jóság, szépség, ha csak enyém, 
és nem a népemé is, ha el se juthat az én népemhez, melytől 
a nyelvet kaptam, melyen beszélek? Ez a könyv nem intel- 
lektueleknek íródott, akiknek a problémáik intellektuális 
problémák. Élni és gondolkodni Bioknak egyazon szenve
dély, fájdalom és veszedelem.

Dosztojevszkij nagy könyvében mondja a szeleburdi 
kislány: kompótot eszek, míg velem szemben emberek em
bert feszítenek fel az ajtófélfára. Ha nem abban a szobában, 
ahol a finom kompót fogyasztódik, hát akkor a szomszéd 
szobában, házban, utcában vagy városban. Csak meglegyen 
az embernek a fantáziabeli becsületessége, és lássa azt is, 
ami véletlenül nem az ő szobájában történik. Ez a kom- 
pótevés a legmagasztosabb ideákra is áll.

Az individuum, az intellektuel lebeg, mint Isten lelke a 
vizek fölött. Az Isten lelkének azonban nem kell haza. A pla- 
tonikus individuum szintén ezt akarta megcsinálni, vagy ha 
akarta, ha nem, de mióta Európában -  talán a renaissance a 
dátum, talán a kereszténység kultúrája, mely Európa pogány 
népeit egy organikus népi kultúra kifejlesztésében meggátol
ta - ,  mióta Európában a nép és a kultúra különvált, a kul
turális individuum az ideák platonikus igézete alatt izoláltan 
élt és alkotott. Ez a platonikus kultúra héroszokat nevelt; égő 
városokban ülni és végezni a munkát, melyre rendeltetést

283



érez az ember, nem törődve mással, mint a neki rendelt fela
dattal: ez heroizmus. De ez a hérosz rossz lelkiismerettel már 
nem hérosz, hanem áruló és képmutató. A platonikus szelle
met az orosz szellemű kereszténység -  Tolsztojra, Doszto
jevszkijre és ősükre, Gogolra is gondolok -  az eleven ember 
mindenekfelett való realitásának felfedezésével halálra se
bezte; Biok ennek a halálrasebzett polatonikus kultúrának 
orosz megjelenése.

Platónnak rossz lett a lelkiismerete az ő gyönyörűséges 
barlangjában, de az ideák csillagaitól mégsem tud elszakad
ni, mert hiszen ha árulás a rabszolgákkal szemben -  az em
pirikus világ mérhetetlen szenvedésével és megváltódási 
akaratával szemben - ,  hogy ő a barlangjában mennyei han
gokra figyel, árulás volna az is, ha nem tenné -  árulás, me
lyet önmagával, rendeltetésével szemben követne el.

Biok, a költő Biok főleg a költőkkel, főleg a maga kér
désével foglalkozik. „Különösen az írókra, esztétikusokra 
gondolok...akik nem hajlandók belátni, hogy az ő életüknek 
szakadatlan mártíriumnak kellene lenni” -  írja A vallási 
probléma és a nép című cikkében -  „nyílt és rejtett mártíri
umnak egyben, hogy kezeiket a szépség minden tövisén vé
resre kellene dörzsölniük...Épp őnekik kellene felelősséget 
érezniük, mert ők talentummal áldattak meg... Gyötrődniük 
kellene, gondolniuk kellene rá, hogy eddig egyikük sem tu
dott helyes utat mutatni a munkásoknak és parasztoknak, kik 
naponta és minden órában feleletet követelnek; ha dráma
írók, tudják meg, hogy eddig még egy jelenkori dráma sem 
világította meg a szürke hétköznapot, még egy se hozott 
valamit, ami kinyilatkoztatás lett volna. Azt fogják ellenem 
vetni, hogy lehetetlen dolgokra gondolok, olyanokra, amiket 
már rég el kellett volna felejteni; naiv volnék, ha hinném, 
hogy az irodalom még mindig azt a nagy szerepet tölthetné 
be az életben, mint annak idején...és mégis, én úgy vélem, 
nem érdemes másra, csak a nagy dolgokra gondolni, csak 
messzi horizontoknak szabad a költőt csalogatni, csak nagy 
feladatokat állítson magának, tekintet nélkül a saját csekély 
erejére: végtelen láncnak része a költő -  láncszemről lánc
szemre kell a terveknek, reményeknek siklani, ha beteljesü
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letlen, ha bevégezetlen tervek is azok.” -  így beszélt a köl
tőkhöz, nem magához, ez a költő 1918-ban. Aligha volt tehát 
igaza a fordítónak, ha a cikkek végső konzekvenciáját vélte 
kifejezni, midőn a könyvnek a humanitás pusztulása címet 
adta.

A középkori kultúra az egyes embernek Istenhez való vi
szonyát állította centrumba, vagy az Istent képviselő intéz
ményhez: az egyházhoz való viszonyát. A humanizmus az 
embernek emberhez való viszonyára helyezi át a hangsúlyt. 
A középkori embernek csak Isten révén akadhat viszonya 
más emberhez, a humanizmus az emberben találja meg a lel
kiismeret legfőbb objektumát. Az orosz vallásosság, az orosz 
kereszténység nem az európai középkornak vagy reformáci
ónak, hanem a humanizmusnak a szelleméből indul el, és ér 
el a maga mélységes, következményekkel terhes megisme
réséig: az egyes ember Istenhez való útja is egyetlenül a fele
baráton, a közösségen keresztül vezet.

Ennek a humanizmusnak a szelleme égette ennek a 
könyvnek íróját, és ha már a címben pusztulásról van szó -  
és ez jogos - ,  akkor az empíria megváltási akaratához hűt
lenné vált platonikus kultúrának az elmúlását kellett volna 
odaírni, mert Biok könyve és egyénisége ennek a kimúlás
nak és a humanitás új vajúdásának megrendítő történeti 
megjelenése.

(1927)
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AZ ÚJ OROSZ REGÉNY

1. Könyvek és a születő eposz

„És jőni fognak rettentő napok, 
Amilyeket
Csak álmodik most holdas éjeken 
Az őrülésig rémült képzelet.”

(Petőfi)

I.

Arany János a prózai dolgozatainak egyikében felveti a 
kérdést, hogy mért szorul ki az újabb költészetből az epikus 
elem, s miért nem írnak az újabb költők mást, mint lírai ver
seket.

Ennek a kérdésnek eredete messze visszanyúlik a ma
gyar irodalomba. Csokonai Vitéz Mihály is készült a nagy 
magyar eposz megírására, Vörösmarty -  épp most száz éve
-  meg is csinálta a magáét Zalán futásábán, Aranynál meg 
élete végéig kísértő álom maradt „a nagy hun trilógia” -  s 
megvan a Zalán futása, megvan a Buda halála, de a magyar 
eposz -  megmaradt álomnak. És ma már sejtjük, hogy miért 
történt ez így, annak ellenére így, hogy oly nagyok, mint 
Vörösmarty és Arany, szerették volna megcsinálni.

Ide, ehhez a kérdés-komplexumhoz tartozik Ignotusnak 
az a jó pár hét előtt megjelent szellemes cikke is, melyben 
megállapítja, hogy a regény, az eposznak ez a modem for
mája, a kivesző műfajok közé tartozik nemcsak a magyar, 
hanem a világirodalomban is. Nincs már az a széles és nyu
godalmas mesélő kedv, az eposzi hang.

Annyi bizonyos: a modem regény mindinkább lelki re
génnyé vált; a belső történések taglalása és nem a külső em
píriának homéroszi vagy goethei részletező, szeretettel átte
kinthetővé tömörített tükrözése. Gondoljunk csak Kassák 
Máglyák énekelnek című könyvére, mely a modem eposz 
megteremtésének igen érdekes kísérlete. Az utcák, a kövek, 
a föld, az egész tapasztalati világ a tömegek lelkének cafa
tokba tépett ruhája csupán, egy lázba öltöztetett lélek vízió
ja. Az utolsó nagy epikus Dosztojevszkij volt, s azóta is írtak
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jó regényt, de vagy úgy, hogy vissza, a Dosztojevszkij előtti 
naturalista vagy romantikus regényhez sorolódtak, vagy pe
dig a dosztojevszkijihez; továbbmenni azonban nem bírtak. 
A magával megsebzett és a világban megoldatlan egyéni 
lélek: ez volt eddig az eposz csúcsa, és újat, lényegileg újat 
az expresszionista regény sem hozhatott, ami természetes is. 
En n e k  az empíriának, a m a i tapasztalati világnak a lélek 
számára -  és az eposz számára -  már új szava nincs.

Az eposzt, a nagy eposzt a történelem és a népek írják, 
vagy -  ha úgy tetszik -  íratják. Se Csokonai, se Vörösmarty, 
se Arany nem csinálhatott volna s nem is csinált többet, mint
-  ez nem lekicsinylés, csak megállapítás -  műeposzokat. A 
Zalán futása mögött éppoly kevéssé állt valaha is néplélek, 
mint a Buda halála mögött: az eposz mindig jelenből nőtt ki, 
és terebélyesedett aztán tovább, egy eleven közösségnek szí
véből, véréből és emlékeiből táplálkozván. Azért fejlődött az 
eposzból regény, mert ez a közösség eltűnt a földről.

De most mintha valahol születőben volna valami, eled
dig mesterségesen hiába próbált új: a XX. századi világ 
eposza.

Négy könyv került a kezembe, mind a négyet orosz író 
írta, és egyenként úgy hatnak, mint ennek a készülő nagy 
eposznak egy-egy még nyers, még idegen reminiszcenci
ákkal, félszeg művészieskedéssel elhomályosított, de mégis: 
éneke, egy-egy töredék a majd egyszer összeálló egészből.

II.

Ha regényről vagy elbeszélésről számol be az ember, ál
talában a regény vagy elbeszélés hősén kezdi; de ennek a 
négy könyvnek ilyen értelemben nincs hőse. Hősük: az idő, 
és ahogy a nagy regényekben az ember -  a főhős Don Qui- 
jote-tól a Wilhelm Meisterig -  provokációja a környező em
bereknek és világnak, hogy sajátságaik kidomborodva vál
janak láthatóvá, ezekben a regényekben az idő, a világhábo
rút követő kor ez a hős -  ez a tisztára személytelen, de min
dent ellenállhatatlanul betöltő jelenvalóság. Ez az, melynek 
forgataga lesöpri a házak fedelét, letépi az élet megszokott
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kerítéseit, és láthatóvá tesz, kiprovokál magatartásokat, cse
lekedeteket, gazságokat és szentségeket.

A színtér mindegyikben Oroszország egy-egy darab 
földje, azé az Oroszországé, mely a nagy világmészárlást 
polgárháborúval váltotta föl. Mind a négy regény erről a pol
gárháborúról szól, és mind a négy regényben -  valószínűleg 
a többi mai orosz szépirodalmi műben is -  egyaránt erről az 
egyetlen, víziókat túlszárnyaló valóságról van szó: a sorssá, 
végzetté nőtt hatalomnak, a polgárháborúnak dühöngő válta
kozásai közben az emberek, társadalmi osztályok életéről, 
szenvedéséről, harcairól. Valójában inkább elbeszélések 
ezek a művek: dolgokat írnak le, melyek véresen érdekesek, 
ott künn az empíria megint „érdekes”, akár úgy fogjuk fel, 
hogy egy világ halálvonaglásánál, akár úgy, hogy egy új vi
lág vajúdási kínjainál vagyunk tanúk.

P a w e l  D o r o c h o w :  G o l g o t h a  -  Ez a leggyen
gébb mű a négy között, de ez a leggyengébb is több, életsze
rűbb, mint akármelyik a manapság megjelenő, nagyobb ru
tinnal megírt, művészileg tökéletesebb kultúr-regények 
közül.

Szibéria a színtér, cseh légionisták, vasúti munkások, 
parasztok, vöröskatonák, falvak, városok vonulnak fel, ke
gyetlenség, gyűlölet, hősiesség, aljasság, kicsinyesség -  
minden napvilágra jön az emberekből, és szemünk előtt tör
ténik: a történet, az emberiség nagy története.

Az írónak eközben egészen harmadrangú szerep jut ki: a 
téma monumentalitása mindent megragad, és az arányok 
maguktól nőnek a mérhetetlenbe. És ami egész különös: 
egyáltalán nincs az olvasónak olyan érzése, hogy a fantáziá
nak valami szerep is jutott az író munkájában, mert a leg
vadabb fantáziát is elhalványító események kezdeténél is ott 
vagyunk, és a kezdet mindig egészen egyszerű, közönséges 
kis dolgokból áll. De fölöttük, mindenütt körülöttük a leve
gőben, ott a rendkívüli, és a szemünk előtt kergeti mindig 
ellenállhatatlanabbul a rendkívüli -  az idő -  a dolgok vágtató 
menetét. Az ember a vadállat arcával mered rád, és mégse, 
ez nem is köt le, ebben az atmoszférában nem, mert ahogy 
az ember füle hozzászokik az ágyúdörgéshez, úgy hozzászo
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kik a vadállattá vedlett embernek a nézéséhez is. De ami 
leköt, az a levegőnek az érzése: az idő levegőjének minden 
szó mögött ott csikorog a szele.

W s s e w o l o d  I w a n o w :  P a n z e r z u g  N o .  14-69.
-  Ezeknek a könyveknek, mind a négynek, a karakteréhez 
tartozik, hogy ami egyikre áll, az általában mindre érvényes; 
bizonyos egyformaság van bennük, mint ahogy a homéroszi 
csata-leírások is egyhangú ismétlődései ugyanannak az egy, 
ezerformájú, de ugyanegy véres küzdelemnek. Ez az egyfor
maság természetes, mert itt az események ereje és általá
nossága az individuális lehetőségeket minimálisra redukálja; 
mint ahogy egy városban, hol földrengés van, az individuális 
cselekvési lehetőségek száma minimális. És még valami: mi
előtt az európai irodalom a modem ember lelkét, mint témát, 
és a modem társadalmat, mint speciális realitást felfedezte, 
mint valóságot, mellyel szembe kell nézni és hangot adni ne
ki -  ez elől a „témátlanság” elől -  mint a magyar eposz és re
gény esetében is -  a múltba menekültek témáért. A történeti 
regény, ahogy Walter Scott-tól átível a magyar irodalomba is
-  a romantikus fantázia műve.

De ezeket a könyveket, amikről most szó van, a jelen 
jellemzi és a jelen kergette életbe, kortársaknak a kortársak 
viselt dolgairól beszélnek, és ez a kontroll az egyéni fantázi
ának határt szab. írót és közönséget azonos élmények közös
sége tart össze, az eposz tárgya maga a közönség, amelyik 
olvassa. És azért érzem úgy, hogy egy eposz nagyszerű da
rabja a Panzerzug.

A történet maga a lehető legegyszerűbb. Tömegnyi 
orosz parasztról van szó, mely megint csak Szibériában, a 
mindenrendű átvonuló katonacsapatoktól fölperzselt falvak 
közül a hegyek közé menekül, és a hegyek közül gerillahar
cot folytat kozákokkal, lengyelekkel és mindenrendű ellen- 
forradalmi hadakkal. A parasztok mögött feleségeik, gyer
mekeik vonulnak a nagy, égő hegyek között -  és megjelenik 
a páncélvonat.

Az egész regény már most nem egyéb, mint leírása a 
harcnak, amit rosszul felfegyverzett, buta, de mindenre el
szánt parasztok a páncélvonattal folytatnak. A páncélvonat!
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Irtózatos, mitológiai szörnyeteggé nő a maga sebezhetetlen- 
ségével, a falvakat fu-rendekként lekaszáló gépfegyvereivel, 
amint végigrohan a síneken. Sátáni szörnyeteg, és a parasz
tok felveszik vele a harcot. A kínai története, aki a parasztok 
táborából ráfekszik a sínekre a vonat elé, hogy így állítsa 
meg a vonatot: az apokaliptikus fenevaddal való harcról szü
letett valóságos legenda.

J u r i j  L j e b e d i n s z k y :  E i n e W o c h e  -  Csendes kis
város egyetlen hete. A történet: forradalom a kisvárosban, 
mikor is a vörösök átveszik az uralmat; ellenforradalom, be
jönnek a fehérek; és újra forradalom, megint ott vannak a vö
rösök. Egy hét egy kisváros életéből. A vörösök agyonlő- 
dözik a fehéreket, a fehérek agyonlődözik, agyonkínozzák a 
vörösöket, és így tovább, fel-alá, aszerint, ki van pillanat
nyilag fölül. A semlegesség, a se fehér, se vörös választása 
egyre nagyobb lelkierőt igényel, időnként a lehetetlennel ha
táros. És ebben a szituációban tétovázva, vagy ettől a szituá
ciótól megőrjítve, sírnak, menekülnek halálba, tipornak ha
lálba -  ki-ki aszerint, milyen ember. De a választási lehető
ségek igen szűkek.

Erről, jóformán csak erről szól a negyedik regény is.
W. W e r e s s a j e v :  D i e  S a c k g a s s e . -  A műhamar- 

jában kiragadott néhány alakja: egy fiatalember, aki azelőtt 
Aiszkhülosz és Platón szépen kötött könyveinek a társaságát 
szerette mindenekfelett, és most az ellenforradalmi hadse
regben tiszt, tele irtózatos vérengzések emlékével. Nem 
akarta -  csupán történt vele, sodródott. Katja, a szelíd, az 
evangéliumi Mártára emlékeztető gyereklány, aki fehérek
nek és vörösöknek egyformán idegen, aki nem akar elismer
ni egy világot, melyben csak gyilkolni lehet, aki fehérekkel 
és vörösökkel egyaránt szembekerül, és egyszerre azon veszi 
észre magát, hogy egy embert fojtogat és meg is öl -  kiárad
tak a vér tengerei, és őt is magukkal ragadták. Nincs ellen
szegülés. Az öreg doktor, aki a forradalomig forradalmár 
volt, és most a forradalom ellensége -  a vér, a vadul ontott 
vér miatt. A volt orosz hercegnő, aki éhezik, és ellopja a 
szintén deklasszált professzomé gyűrűjét. A hajdan jómódú 
házaspár, akiket a rájuk szakadt nyomor veszekedős, keserű
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és türelmetlen emberekké tett, kiknek egyetlen vagyona egy 
tehén, és az ügy efogy ott pár úgy feji, hogy összekötik lábait, 
nehogy rúgjon. És így tovább, tovább.

III.

Világállapot dokumentumai, a nagy valóságból kivágott 
darabok. És mindig mindegyik akörül forog: ölni kell. És 
maguk azok, akik ezt a parancsot hallják, és mint kikerülhe- 
tetlennek, engedelmeskednek neki -  azok maguk se tudják, 
hogy az Anti-Krisztusnak vagy a Megváltónak harangoznak- 
e elébe. De a harangzúgás percre se szűnik; elsöprő vagy 
teremtő vihar? -  Annak, akit az idő mai órájában küldött élni 
a sorsa, így vagy úgy, de meg kell tanulnia, hogy micsoda 
irtózat és egyben micsoda felemelő felelősség: e n n e k  a ké
szülő eposznak a keretei között embernek lenni.

2. Fjodor Gladkov Cementje és az új 
orosz regény

A magával megsebzett és idegen világban megoldatlan 
magányában álló ember: ez volt az európai regénynek Dosz
tojevszkij óta az uralkodó problémája.

De mintha most valahogy születőben volna valami, el
eddig hiába próbált új: a XX. századi ember világának epo
sza. A lelki regény és a naturalista regény dilemmája után a 
lényeges eposz, melyet rossz, agyoncsépelt szóval, de mégis 
úgy kell nevezni: kollektív eposz, népeposz. Még nincs meg, 
de látszik, hogy készül, s a mai Oroszországban készül. Nem 
egyetlen költő alkotása, hanem egy népé, mely nép költőket 
hív életre, hogy az ő történetét, az ő valóságát az ő számára 
kifejezzék. Német fordításokban jut el Európába ez a készü
lő eposz, brosúra formájú könyvekben, melyeknek egy része 
propaganda céljából kerül a piacra, de évről évre, amint ezek 
a könyvek szaporodnak, mind nyilvánvalóbb lesz, hogy túl a 
harcos politikai célokon, az új orosz regények egy készülő 
nagy eposznak majdan egészbe álló darabjai.
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Az új orosz regények színtere a mai Oroszország, annak 
az Oroszországnak egy-egy darab földje, melyben a nagy, 
nemzetek közti mészárlást a polgárháború irtózatai váltották 
fel. Ami új orosz regény a forradalmas földről Európába ju
tott, mind erről az egyetlen, minden elképzelést megszé
gyenítő valóságról szól: a sorssá, végzetté nőtt hatalomról, a 
polgárháborúról. Sorba véve a legismertebbeket, bizonyos 
egyhangúság, egyformaság van közöttük. Mindben vastagon 
folyik a vér, mindenütt vér, fehérek és vörösek váltakozó 
szerencséje, kegyetlenkedése. De ez az egyformaság ugyan
az, mely az Iliász csatáinak leírásában ütközik ki.

És most jelent meg németül egy újabb orosz regény, Fjo- 
dor Gladkov Cementje, mely már -  a történelem napjaink
ban hihetetlenül gyors -  egy másik, már a káoszból kikristá
lyosodni készülő világnak az irodalmi tükröződése. A hábo
rús kommunizmus Oroszországából -  a romantikus-heroikus 
bolsevizmusból -  az új gazdasági rendszerű, józan, kompro
misszumos, diplomatikus orosz életbe vezet át.

Történelemírásnak és heroikus-romantikus epopeának 
furcsa, egyedülálló keveréke ez a regény. Ami művészeti 
szempontból nyilvánvaló: stílusban és formában a zolai na
turalizmus örököse. De szellemében, teljes tartalmában vala
mi egész más.

A regény akkor kezdődik, mikor a Dorohov, Vereszajev, 
Libegyinszkij, Ivanov regényeiben megírt korszak lezárult: 
Gljeb, a vöröskatona, három évig tartó véres harcok után ha
zatér. A fehér generálisok már nem fenyegetik a munkások 
és parasztok Oroszországát, az ellenforradalom összetört, a 
forradalom győzött, még kisebb harcok adódnak ugyan, de a 
tulajdonkképpeni új feladat most: építeni, élni, megvalósíta
ni az utópiát.

Gljeb mellett a Cement másik főalakja Dasa. Három év 
előtt, mikor Gljeb vöröskatonának ment, Gljeb és Dasa há
zaspár voltak. Fiatal házasok, meghitt fészkük volt, melyből 
kilépni azt jelentette, hogy a saját életéből lép ki, idegenbe 
megy az ember, s az ember sietett visszatérni az ő privát, 
egyetlen saját világába, az otthonába, mely körül egyébként 
hiába zajlott és zúgott a kinti élet.
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Gljeb és Dasa házassága ennek a regénynek alaptémája. 
Nagyon régi téma. A férj háborúban, az asszony otthon, sőt 
Dasának -  szinte azért, hogy a sablon teljes legyen -  kislá
nya is van. A régebbi regényekben ez a téma a hűség, a vágy, 
az anyaság témájává vált. A Cement azonban a Gljeb és Dasa 
házasságát másként veszi alapul. A Cement írója szót se 
veszteget arra, hogy Gljeb annakidején mért ment el vörös
katonának. Gljeb a maga személyében azért fontos, és csak 
akkor lesz fontos az írónak, mikor a frontokról hazatérő, a 
fegyveres forradalomból az építő életbe visszatérő orosz 
munkást reprezentálja. Ezzel kezdődik a regény.

Gljeb három esztendős pokoli csatákból kibontakozva 
érkezik vissza a régi városába, a városba, ahol gyerekkora 
óta élt és dolgozott mint munkásember. Repes a szíve a gye
rekasszony Dasa elé, ki párhónapos kislányával könnyek 
közt vált el fiatal férjétől.

A politika durva nyelvén: Gljeb a világban forradalmár, 
de ami a családot, az ő családját illeti, kispolgár maradt. Úgy 
képzeli, hogy a forradalom köréből a tenyérnyi kis hely, az ő 
családja, az ő fészke kimaradt, és ha megtért harcos oda be
tér, kívül reked majd minden, ami az időkben szörnyű és dú
ló. Pedig a forradalom a családot se hagyta meg, Dasát se 
hagyta meg az ő Dasájának, a forradalom mindent a magá
évá tett, és Gljeb egy másik, lelket cserélt Dasával áll szem
ben. Dasa személyében is a forradalom áll feladatként vele 
szemben. Ahogy őt a frontra, Dasát is kidobta a forradalom 
a világba, az elkerülhetetlenné hálózott harcok, veszélyek, 
szenvedések és célok világába. A kislányuk a többi gye
rekekkel együtt valami intézetbe került, s az asszony, aki fér
fimódra él kint az életben, az élő történelemben, az élő kö
zösségben, az asszony nem maradt háziasszony, feleség, s a 
régi kedves kis lakás gondozatlan, piszkos hálóhely csupán. 
Ami bútor volt benne, azt a „fakrízis” idején fűtésre hasz
nálták el. Szerelmes, boldog és boldogító szavak helyett ko- 
mitékról, szekciókról, pártügyekről, korrupcióról való gond
jainak közlésével fogadja a férjet a feleség. Dasa látja a férfi 
csalódott, értelmetlen megdöbbenését, de annál inkább hang
súlyozza, érezteti -  egész az ízléstelenségig durván érezteti - ,  
hogy őt a három év éppúgy átformálta, mint mindent.
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Gljeb nem tudhatja, hogy az asszonyka, akit ő szerelmes 
párnak érzett a távolból, erőszakot tevő tisztek és éhes, szo
morú, bujdosó vöröskatonák ölelése között szigorú, bátor, 
kemény, szíve szavát elharapó ember lett. Szimbolikus jelen
tőségű, hogy Gljebnek ahelyett, hogy régi lakásában él
vezhetné az otthont, mindjárt érkezése után Dasával kell 
mennie, ki az utcára, ki az emberek közé. A lakás négy falán 
kívül, kint a világban, az emberek közösségében élődik és 
bonyolódik már az ember lényeges élete, s az egyéni, külön 
otthon eltűnt. A háborúnak volt, a forradalomnak nincs Hin- 
terland-ja. A privát és a közélet, a magánháztartás és a nagy, 
csaknem kétszázmilliónyi nép élete között közvetlenné, egy- 
begombolyodottá lett minden életmomentum. Az ún. nagy
világ problémáit immár nem ablakból nézik, nem distan- 
ciából, hanem legszemélyesebb bőrükkel élik az emberek. 
Erre persze van példa: Don Quijote vagy Zola Souvarine-ja, 
vagy Turgenyev nihilistái ugyancsak egyéni életük izzó 
problémájává teszik a világ problémáit. De náluk ez egy sa
játságos lelkiségnek és az értelmiségnek akarati aktusa, míg 
a Cement világában nem így történik, hogy a mindenki, a 
mások dolga az én dolgává válik. Itt kéretlenül, akár akarja 
az egyén, akár nem, a világ problémái nyakon fogják, fojto
gatják; érdektelenség velük szemben egyszerűen nem lehet
séges, mert a szélvész, mely a szomszéd kalibáját feldön
tötte, a szomszéd szomszédjáét is feldöntötte, és ha a gyár
ban nem indul meg a munka, akkor minden munkás éhen 
pusztul, s az „én” csak egy a minden munkás közül.

Gljeb gondolatban eheti magát, marcangolhatja a fáj
dalom a saját beomlott háza miatt, de a saját beomlott, szét
dúlt életén nem kezdheti az építést, hanem a mindenkién, a 
közösön kell kezdenie, és ennek a közösnek reprezentánsa a 
hegy, melynek gyomrában ott rozsdásodnak a gépek, mert a 
forradalom megállította a termelést.

Ebben az értelemben a Cementnek, mint általában az új 
orosz regénynek, nem az individuum a hőse, hanem az ösz- 
szesség. Az individuum csak attribútuma ennek a szubsztan- 
ciális valóságnak. Az általános nem hagyott meg semmit, 
ami vele szemben viszonytalanul egzisztálhatna. Az egyéni 
lélek csak mint a közösségnek -  a pártnak, az intézményesí
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tett kollektív akaratnak -  képviselője érdekes, azon kívül áll
va kívül esik az orosz valóságon, léttelen absztrakcióvá 
lesz. Az egyéni életek, az egyén belső és erotikus élete anar
chikusán kusza, kínlódó, kielégületlen a Cement világában, 
az emberek érzik és tudják és szenvedik ezt, de abból indul
nak ki, hogy előbb a közösség, és aztán, majd ha a közösség 
temploma felépült, akkor kerülhet sor az egyes emberek haj
lékaira.

Egyénileg kivétel nélkül boldogtalan, kaotikus, hősi ál
dozatként élő lények a Cement emberei; mint a Gljeb és Da
sa viszonya, irtózatosan és egyáltalán nem felemelően, ha
nem hétköznapian, piszkosan megoldatlan marad intimitá
suk, s a saját életükben már nem is remélnek megoldást; de 
egyéni boldogtalanságukat egyetlen kollektív, teremtő aka
ratba némítják el, szó szerinti értelemben öngyilkosok. Az 
egyén értékének az a felfogása, mely az egyén értékét csak 
mint a kollektivitás függvényét ismeri el, heroikus, de egy
ben demoralizáló is. A többi új orosz regénnyel szemben 
egyik legfőbb érdekessége a Cementnek, hogy épp ezt -  
akarva, vagy nem akarva -  páratlan intenzitással érzékelteti. 
Mindenki az összességért él, mindenki hagyja, hogy gaz 
verje fel a saját életét, és ilyképp az egész élet egy démoni
kus absztrakció áldozata lesz.

Kétségtelen: a Cement világában él egy kollektív akarat, 
sőt egy kollektív lélek is, de paradox módon az egyének, 
akik ezt a kollektivitást tartják és alkotják, valahol megma
radnak, ha csak belül is, magányosoknak és árváknak. A kol
lektív lélek itt a „Verdinglichung” egy új formájaként áll 
előttünk, de a Cementben -  s ez ennek a könyvnek egyik lé
nyeges értéke -  ez az új feszültség, mint megoldást követelő 
probléma, tudatosan világossá válik, s nem homályosítja el a 
retorikus befejezés sem, a nagy tömegfelvonulás, mely a 
gyárat üzembe helyező Gljebet ünnepli. Ez az ünneplés biz
tosan jólesik Gljebnek, de az ő saját, külön életének létező 
fájdalmait nem tüntetheti el. A közösség már él és a győze
lem útján megy előre, de az egyes ember új életformáinak 
még csak leghalványabb kontúrjai se látszanak meg.

Rendkívül gazdag, izgatóan őszinte és tanulságos könyv
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a Cement. A hibái is tanulságosak, mint például az, hogy ter
mészetleírásai, melyek külön, magukban jól megállnák he
lyüket, ennek az új szellemnek keretein belül zavarók. Ez is 
csak annak a jele, hogy a szellemnek egy új korszakával ál
lunk itt szemben, egészen új és eredeti szellemmel, melynek 
egy új, adekvát természetszemlélethez is el kell majd jutni.

(1925; 1928)

KÍNA FORRADALMI LÍRÁJA 

(Albert Ehrenstein: China klagt. Malik Verlag)

A kötet alcíme: „Három évezred forradalmi költészete 
Kínából.” Az antológiában szereplő két első versről -  a kína
iak csatadala az egyik, a másik egy óda a szabadsághoz -  
nem árulja el a fordító, hogy mely korból valók, vagy ki a 
szerzőjük. A többiekről megtudjuk, hogy a Si-king címen is
mert, háromezer év előtti népdalgyüjteményből valók. Raj
tuk kívül csak Tu-fu költő, Li-tai-po tanítványa a Kr. u. 8. 
századból, és a Po Chü-i nevű költő ugyanebből a korból 
szerepel még az antológiában.

Az olvasót meglepetten állítja meg a kérdés: mért nincs 
a mai forradalmi líra képviselve? Azért-e, mert a fordító nem 
ismeri, vagy pedig azért, mert mint Európában, úgy Kínában 
sincs a mai időknek nagy forradalmi lírikusa?

A könyv e kérdésre nem ad feleletet, de ha az utóbbi fel
tevés volna igaz -  s valószínű, hogy az igaz - ,  ez csak még 
időszerűbbé tenné azt az európai viszonyokra nézve tagad
hatatlanul alapos kérdést, hogy mért nem született a világ
háború utáni forradalmi mozgalmaknak egyetlen olyan rep
rezentáns lírikusa sem, mint annak idején a XIX. századbe
liek voltak? Mért kell a Malik Verlag-nak, ennek az agitatív 
erejű forradalmi müvekre beállított vállalatnak a kínai forra
dalmi líra antológiáját a nyolcadik század költőjével befe
jezni?

Európáról, beleértve Oroszországot is, tudjuk, hogy ha
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az utolsó tíz év forradalmi lírájából akarnánk antológiát ösz- 
szeállítani, legnagyobbrészt csak verses vezércikkeket, párt
kiáltványokat szedhetnénk össze. Akadna azért egy-egy 
költő is, mint nálunk Kassák Lajos, aki néhány hatalmas for
radalmi verset is írt, de egyetlenegy költő se akadna, akire 
1920 úgy mutathatna, mint 1848 például Petőfire mutathat, 
mondván: íme az én költőm, akiben minden kínom, vágyam, 
reményem, erőm ezerszeresen tükröződik.

Csak érdekesebb, mert átfogóbb jelentőségű, ha igaznak 
bizonyulna, hogy ez a ténymegállapítás és a benne foglalt 
kérdés -  miért? -  a mai Kínára is éppúgy érvényes, mint a 
mai Európára.

Albert Ehrenstein antológiája, noha a jelenről közvetle
nül semmiképp se tájékoztat, rendkívül tanulságos, nemcsak 
szép könyv.

Forradalmi költészet! Különösen mi, magyarok, kiknek 
Petőfijük, vérbeli és a világirodalomban tán legnagyobb for
radalmi költőjük van, másként képzeljük el a forradalmi 
lírát, mint ahogy ebből a kínai antológiából elénk áll. A for
radalmi líra, ahogy mi ismerjük, a gyűlöletnek naivitása nél
kül elképzelhetetlen. (A mai hivatásos forradalmi költők vért 
izzadnak és túlordítják saját magukat, de káromkodásból, 
vadságból, ha még oly nyeglén rúgkapál is, nem születik for
radalmi líra.) Gyermekien tiszta és egyben az ördöngösnek 
vak megszállottsága, szent téboly és mindenekfelett angyali, 
szubsztanciális optimizmus kell hozzá, hogy valaki a forra
dalom lírikusa legyen.

Csak egyetlen példa álljon itt, illusztrálni a mondottakat. 
Egy maréknyi, belső árulástól összemart kis nép forradalmát 
az orosz cár hatalma fenyegeti, nem, ez nem is fenyegetés, 
minden épeszű ember tudja, az orosz cár megmozdítja s 
megmozdította hadseregét, és a forradalom máris halálra lett 
ítélve. A forradalom költője, Petőfi azonban csak most kezd 
elemébe jönni. Most tud csak igazán vigasztalódni, bízni, 
biztatni. Végre itt a próba, az utolsó ítélet.

Miért félnénk az Ítélet
Napjátul?
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Féljenek ők, kik viselik 
Magokat oly gáládul,

Ki a házból, ki a síkra, 
Emberek,
Most az egész Magyarország 
Leg\’en egy nagy hadsereg!

Sok az orosz, nagy a száma,
Mi haszna?
Több lesz ott a magyar; talán
Száz is jut egy oroszra.
És ha volnánk kevesebben,
Mint azok:
Hála isten, minket hí úgy
A világ, hogy magyarok!

Ez a végtelen felelőtlenség, mely csak egy igent ismer, 
mely mindenből végtelen leleményességgel új okot és jogot 
kovácsol lelkesedésre és bizalomra, mely egyazon erővel, 
egyazon vaksággal gyűlöl és imád: ez az a romantikus forra
dalmi líra, melyet mi magyarok Petőfiből és -  ha lényegesen 
másként is -  Adyból, s Európa sokkal halványabban pl. Bé- 
ranger-ből, Heinéből vagy Freiligrathból ismer.

A kínai forradalmi költészet lényegesen más. Jó címet 
kapott ez az antológia: Kína panaszkodik. Gyűlöletnek alig- 
alig lelni még csak nyomát is ebben a forradalmi lírában. A 
Si-kingbö\, a népköltészeti gyűjteményből közölt darabok 
helyenként a magyar népdalra emlékeztetnek; talán két föld- 
mívelő nép szellemének a rokonsága ez. A szegény paraszt
legény, akit katonának visznek -  „ Már minálunk verbuvál
nak kötéllel”, vagy „Édes anyám, édes anyám, Édes fölne
velő dajkám! Jobb lett volna kis koromba, Koporsóba zártál 
volna” -  Kínában a Si-kingbch népdalban így panaszkodik 
apjához, anyjához:

„ Was hat mein Vater mich gezeut?
Was hat die Mutter mich gesáugt? ”
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Az ember újra és újra, újabb és újabb dokumentumokat 
talál itt is a szent igazságra, hogy a világ minden népe utálja 
a háborút, utálta 3000 év előtt is. A magyar faluban éppúgy, 
mint a távoli Kína földműves népe. A békés föld szerelme 
mindig vissza-visszatérő motívum.

„ Wir sind nicht Tiger und Rinozerosse.
Was schleichen wir durch wirre Wüsten Immerzu?”

-  jajdul a katona, és ugyanebben a versben ez a két 
megrázó sor:

„ Von Glut geschwarzt stirbt Frucht und Féld.
Mir fehlt mein Weib, ich bin kein Held. ”

(Vagy egy magyar népdal: „Felszántom a, felszántom
a...” -  így kezdődik, és ez a két sor van benne: „Nem félek 
én a szerető tartástól, Jaj de félek az egzecirozástól ”)

„ Tausend Ungebühren
Ich ertrug.
Seit mán führen
Mich das Blutschwert
hiess und nicht den Pflug. ”

Nem a hősiesség, az eke képviseli a nép ideálját, az eke, 
mellyel a saját földjén magának szánt. Innen a minden nép- 
költészetben sűrűn felhangzó panasz itt is: a kegyetlen adó, 
a kegyetlen földesúr ellen, és a henyélők dús életének a dol
gozó szegényekkel való szembeállítása. De egész sajátságos 
szellemben történik Po Chü-i-né\, Ehrenstein szerint a leg
nagyobb kínai forradalmi költőnél, ez a szembeállítás. In
kább szemrehányás, keserű emlékeztetés, és nem gyűlölet 
vagy irigység az alaphang. Azt mondja az egyik vers a man
darinokról, hogy a Thung-ting-see gyümölcseit eszik, és az 
égi tó halait, és megvakult szívvel, tele bendővel állnak.

„Aber in diesem Jahr war in Kiangnan Dürre,
Die Menschen von Khiü-tseu assen Menschen. ”
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És Pe-Co-tien egy az aratásról szóló versét azzal fejezi 
be, hogy „én Pe-Co-tien, aki itt császári hiatalnok vagyok, 
bőségben élek, holott nem vetek és nem aratok.”

„ Ich scháme mich etwas zu essen,
Ich kann die Armen nicht vergessen. ”

Nem az elnyomott szegény, hanem az úr, ki szívét nem 
tudja eltépni a szegények sorsától, beszél Pe-Co-tien, más 
néven Po Chiü-i lírájában. Ha csak itt, őnála találkoznánk 
ezzel az átszellemült szelídséggel, akkor ezt azzal magya
rázhatnánk, hogy itt nem maga a pária beszél. De az antoló
gia minden versében a gyűlölet hangját a kreatúra bárány
szelíd nyögése nyomja el. Ez a forradalmi líra alázatos sírás, 
mintha csak ima volna egy rejtőzködő Isten felé, s ami forra
dalmi benne, az a panasznál néha erősebben felvillanó re
mény.

„ Freiheit, höchste Segnung des Himmels,
Vereint mit dem Frieden,
Wirst du a u f Érden
Wirken zehntausend Zauberwunder des Neuen. ”

Ha igaz, hogy Kína mai nagy küzdelmei nem szültek 
forradalmi lírát, azt ebből az antológiából is meg lehetne ma
gyarázni.

Petőfi szerette a forradalmat, a forradalom az ő számára, 
mint Adynál tudatosan, valami várt, szent chiliasztikus betel
jesedést jelentett, az igazságnak a földön való apokaliptikus 
megjelenését s egyszer s mindenkorra való megvalósulását.

Kína nem szereti a forradalmat, ha a céljáért meg is hal. 
A kínaiak csatadala egy szóval sem dicsőíti a forradalmat 
magát, csak a célját, és furcsa csatadal ez. Ilyen két sor áll 
benne:

„R eif sind wir immer, re if zum Glück a u f Érden. 
Wir wollen glüklich und besser werden. ”
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Mondják, hogy azelőtt Kínában az idegengyűlölet épp
oly ismeretlen volt, mint a vallásfelekezetek közti háború
ság. Ez nem áll Európára, ahol úgy a középkor, mint a naci
onalista háborúk, a gyűlölet és elfogultság iskoláját járatták 
a népekkel. S megvolt Európában a háborúnak és forrada
lomnak is a romantikája. És mégse, a mai forradalmi korszak 
Európában se szülte még meg az ő reprezentatív lírikusát. 
Azért-e, mert a polgári forradalmak voltak az utolsó roman
tikus forradalmak, s eredményeik megölték az illúziót? A 
mai forradalmi szellem már nem volna optimista, utópiszti
kus, hanem csak egy szükségesség rosszkedvű, kényszerí- 
tett, keseredett végrehajtója?

(1927)
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Jegyzet a kötet írásairól

Gyűjteményünk Sinkó Ervin világirodalmi tárgyú érte
kezőprózájának csak ifjúkori, az emigrációban keletkezett 
hányadát tartalmazza.

Egy újabb, ugyanilyen testes kötetet lehetne (és kellene 
is) szerkeszteni a szerző zágrábi életszakában (1945-1959) 
létrejött, hasonlóan gazdag terméséből.

Olyan világirodalmi tárgyú tanulmányokról, esszékről 
és cikkekről van szó, amelyeknek nagyobbik része bekerült 
írónk horvát nyelven -  de csak horvát nyelven -  megjelent 
önálló köteteibe is (Književne studije, 1949; Falanga an- 
tikrista i drugi komentari, 1957; Sudbonosna pisma I—II., 
1960), míg kisebbik része az őáltala sajtó alá rendezett ilyen 
tárgyú könyvekben, vagy csak a horvát periodikában látott 
napvilágot.

Saját értekezőprózai köteteiben találjuk az I. E. Bábel, 
Balzac, Baudelaire, Boccaccio, Byron, Cervantes, Dante, 
Dosztojevszkij, A. Francé, Goethe, Gorkij, Kleist, Lessing, 
Nietzsche, Puskin, Rimbaud, Spinoza, Stendhal és Voltaire 
életművéről vagy opus-részletéről szóló, kisebb-nagyobb ta
nulmányokat, esszéket és íróportrékat, míg a szerző/szer
kesztő által sajtó alá rendezett, tucatnyi egyéb kötetben né
hány olyan elő- vagy utószava is van, amelyek nem kerültek 
be saját könyveibe is (G. Büchner, Flaubert, Zola). Végül, a 
horvát periodika vonatkozó időszakában (1945-1959) szá
mos olyan Sinkó-szöveg található, amely a fenti két gyűjte
ménytípus egyikében sem szerepel (J. R. Bloch, J. Cocteau, 
Gide, Ibsen, Moliére, G. B. Shaw, K. Szimonov, Tolsztoj).

Külön kell számon tartanunk A dráma, a történelem és a 
forradalom; A szabadság mítoszától a szabadság megvalósu
lásáig; A francia enciklopédisták; A realizmusról és a natura
lizmusról; A kulturális örökség és a szocialista realizmus cí
mű, úgyszintén a zágrábi életszakában írt, a horvát nyelvű 
értekezőprózai köteteiben olvasható nagytanulmányokat.

A fent felsorolt írások közül csak elenyészően kevés lá
tott napvilágot magyar nyelvű újság- és folyóirat-közlésben 
vagy szerzőnk eddig publikált, világirodalmi tárgyú szöve
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geket is tartalmazó saját köteteiben {Epikurosz hervadt kert
je , 1964; Don Quijote útjai, 1975; Szemben a bíróval, 1977).

Ez utóbbi megállapítás vonatkozik jelen gyűjteményünk 
szövegállagára is.

íme e szövegállomány tömör filológiája, utalásokkal a 
kötetzáró bibliográfiánkra.

I.
Téma és tartalom a költészetben. -  Első közi.: Bibi. 20.

II.
A modern kaland születése, élete és jelene. -  Első közi.: 

Bibi. 8.
Middlesex és Utópia. -  Bibi. 11.
Don Quijote útjai. -  Első magyar és francia nyelvű, pár

huzamos közlése: Bibi. 25. és 27.
III.

A halál arcai. -  Bibi. 6.
IV.

Silesius. -  Angelus Silesius címen: Bibi. 5.
Pestalozzi. -  Elkésett megjegyzések a Pestalozzi-ünnep- 

ségek alkalmából címen: Bibi. 12.
Kleist. -  Első közi.: Heinrich von Kleist. Vö. Bibi. 16.
Nietzsche. -  Eredeti címe: Dr. Bibó István Nietzsche- 

tanulmányáról. -  Bibi. 1.
Haecker. -  Kereszténység és kultúra főcímmel vö. Bibi.

19.
Montaigne. -  A szerző életében nem látott napvilágot; 

megőrződött francia gépiratának (Bibi. II/5.) fordítását az Új 
Symposionban tettük közzé Prométheusz rossz szabadsága 
címen (ÚS 1976/140. sz.).

Francé. -  Két Sinkó-szöveg összevonása: Anatole Fran
cé halálára (Bibi. 4.), valamint a II. világháború kitörésének 
előestéjén írt, Epikur elhervadt kertje c. gépiratnak (Bibi. 
II/6.) a szerző által 1945 után közzétett végleges változata 
(vö. Književne studije, 1949; Epikurosz hervadt kertje, 
1964).

Rolland. -  Első közi.: A 70 éves Romain Rolland. -  
Bibi. 23.
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Malraux. -  Első párhuzamos közlése magyar és francia 
nyelven: Bibi. 26. és 28.

Shaw. -  B. Shaw konzekvenciája címen vö. Bibi. 15.
Dos Passos. -  Első közi.: Amerika regénye. -  Bibi. 22.
Kierkegaard. -  Bibi. 2.
Ágnon. -  S. J. Agnon: És a meggörbedt kiegyenesedik 

címen: Bibi. 3.
Dosztojevszkij. -  Existencia és látszat. Jegyzetek Dosz

tojevszkij megértéséhez címmel/alcímmel: Bibi. 10.
Tolsztoj. -  Első közi.: Tolsztoj leánya Bécsben. -  Bibi. 7.
Biok. -  A. Block: Dér Untergang dér Humanitat címen 

vö. Bibi. 13.
Az új orosz regény. -  Két Sinkó-publikáció összevonása: 

Könyvek és a születő eposz (Bibi. 9.), ill.: Fjodor Gladkov 
„Cement”-je és az új orosz regény (Bibi. 18.).

Kína forradalmi lírája. -  Első közi.: Albert Ehrenstein: 
Kína forradalmi lírája. -  Bibi. 14.
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Sinkó Ervin író, irodalomtör
ténész, akadémikus, az újvidéki 
Magyar Tanszék alapító tanszék- 
vezető tanára, a XX. századi ma
gyar irodalomtörténet első kéthar
madának egyik legtermékenyebb 
alkotója Apatinban született 1898- 
ban és Zágrábban hunyt el 1967- 
ben.
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1963; Az idegen, 2001. Kisregények: Áron szerelme l-ll., 
1989. Regények: Tizennégy nap, 1950, 1966, 1982; Opti
misták, 1953-55, 1965, 1979. Drámák: A máglya tövében, 
1923; E lítéltek, 1953. Naplók: Nehéz honfoglalás 
(1939-1944), 1971 (bezúzva); Honfoglalás előtt (1939-1942), 
1976; Az út (1916-1939), 1990; Bezúzott háborús napló 
(1939-1944), 2000. Emlékiratok: Egy regény regénye, 1961, 
1985,1988; Szemben a bíróval, 1983. Politikai közírás: Avas
ul, 1948; Akik nem tudják, mi fán terem a szemérem, 1949; 
Kísértet járja be Európát, 1952; A mi második forradalmunk, 
1953. Esszék: Epikurosz hervadt kertje, 1964; Don Quijote 
útjai, 1975; Szemben a bíróval, 1977; Krleža, 1987. Iroda
lomtörténet: Magyar irodalom, 1961, 1963, 2004; Csokonai 
életműve, 1965.

Horvát, szerb és német nyelven eddig 18 könyve látott nap
világot. Az ötvenes években magyar, horvát és szerb szín
padokon játszották drámáit. A MagyarTelevízió és az Újvidéki 
Televízió hétrészes sorozatban ekranizálta az Optimistákat 
(1984). Életútjáról dokumentumfilm készült s egy-egy 
magyar és horvát dokumentumdráma íródott. Életmű
vével eddig öt önálló kötet, egy disszertáció s több mint 
félezer könyvismertető, kritika és tanulmány 
kozott. Az opus jelentős része még kiadatlan.



„Sohase voltak még az elválasztó nem
zeti határok ennyire anakronisztikusak, 
sohase volt még a reálisan lehetséges 
emberi valóság és korlátlan szellemi te
vékenység és a politikai okok kénysze
réből létező, szűk keretek közt fennálló 
ellentét esztelenebbül idejétmúlt, mint 
ma. Tudunk interkontinentális, sőt inter- 
planetáris menetrendeket percnyi pon
tossággal kiszámítani, ám morálisan, ami 
a népek, tehát az emberek közötti vi
szonyt illeti, nem tudunk a kőkorszakbeli 
ember mentalitása fölé emelkedni. Lehe
tőségeink szerint Kozmopolisz polgárai, 
ugyanakkor pedig fétisek uralma alatt élő 
barlanglakok vagyunk. (...)

A szép az, ami magyarul, angolul, szer
bül, horvátul, oroszul, franciául vagy kí
naiul szép. A szépségek, mint maguk a 
népek, mind vérrokonok, mindegyik épp 
a maga külön individualitásával még job
ban kidomborítja és megvilágítja a másik 
és a többi individualitásának vonzó reli
efjét.”

Sinkó Ervin: Székfoglaló előadás, 1959


