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MÓRICZ ZSIGMOND SZERKESZTŐ ÚR
Móricz Zsigmond halálának huszonötödik évfordulóján a rádió engem is
felszólított valami megemlékezésre. Űjat természetesen nem adhattam, de
hozzájárultam, hogy Móricz-könyvecském egyik fejezetét magnóra mondjam.
Az elsőt választották, amelyben Egymás felé címen közeledésünk történetét
beszélem el. Néhány nappal az előadás elhangzása után Móricz Virágtól kaptam meleg, dicsérő levelet. Az évfordulói írások közül az enyém az egyetlen,
amely a rokonokban nem keltett ellentmondást — derűje sehol sem bántó, az
apja is mosolygott volna: hát én meg ilyen novella vagyok? Azt észre sem
vette Virág, hogy ez a megdicsért, alkalminak hitt írás huszonöt éve készült,
fájdalom és emlék friss melegében, tán nem is ismerte a könyvet vagy annyira
más szemmel olvasta, hogy most újnak vélte. A tévedésből lett egy kis haszon
is: jutalmul megküldte új könyvét, a Móricz Zsigmond szerkesztő urat, amelyben a Móricz Nyugat-szerkesztőségére vonatkozó írásokat gyűjtötte össze, kommentálta a maga emlékeivel.
öregedő íróval többször megtörténik, hogy azzal, aminek maga is részese
vagy legalább tanúja volt, mint irodalomtörténettel kerül szembe. Az ilyen
találkozás többnyire lehangoló; az embernek még kiigazítani sincs kedve, olyan
orvosolhatatlan optikával néz rá az ismerős kép. A Móricz Zsigmond szerkesztő
úr nem okoz ekkora csalódást, sőt igen termékenyen egészíti ki, amit a kettős
szerkesztőségről, sőt magáról Móricz Zsigmondról tudtam. Pedig rám nézve is
sorsdöntő volt az a három év, de tán épp azért, mint a maga megbokrosodott
lovát fékező lovas, csak összefüggéstelen képet kaptam oldalt sandításaimba, a
mellettem nyergelőkről. Osvát Ernő halálát, mely Móricz előtt a szerkesztői
pályát megnyitotta, egy beszélgetés rögzíti az emlékezetében: mialatt a lánya
holtteste fölött a halálra készült, mi (mint ezt másnap megdöbbenve állapítottam meg) Babitséknál egy őszi délután őt, mint szerkesztőt kritizáltuk. Arról,
hogy az új Nyugatba — a Babits Mihály parcellájába — én is adtam valamit,
homályos emlékem van: most látom, hogy a nevezetes József Attila-cikk is
köztük volt, melyet később többet emlegettek, mint egész kritikai munkásságom együttvéve. Karácsony után, már tüdőbajom ürügyén, Olaszországba utaztunk. Visszajövet Bécsben ért a Baumgarten-díj híre. S abban a három hónapban, melyet Virág a szerkesztő reménykorának nevez, a kislányom hathetes
haldoklását figyeltem, majd friss érzékenységem a Baumgarten-díj miatt rámszakadt támadásokat kapta, melynek a díj visszaadásával vetettem véget. Babitscsal szemben is volt elégedetlenség bennem, mert a Nyugat helyett a bevált
Napkeletbe helyeztem át a súlypontom, s írtam egy éven át a külföld íróit
bemutató Kritikai Naplót. Mialatt Móricz szerkesztő úr a kiadóhivatalt veszi át
és első rohamát kapja, én a Gyászon dolgozhattam. A nagy életre támasztó
kísérlet, a Nagy Endre vezette Nyugat Barátok Köre két délután emlékével
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maradt meg az emlékezetemben. Az egyiken az Űj enciklopédia című írásom
olvastam fel, melynek egyetlen visszhangja akkoriban Kodolányi támadása
volt, aki már nem tudom miért, Feuerbachot kérte számon rajtam s a jelenlevő Babitson; a másikon Kassák támadott meg a regényéről írt kritika miatt.
1931 tavaszán-nyarán jelent meg a Nyugatban az új nemzedékről szóló tanulmánysorozatom, melyet Babits a derekán lefújt. Ezt érik Hevesi, Féja támadásai; a Móricznak írt őszi levél, melyet a Virág könyve közöl, teljesen elmerült az egyéb reményekbe és kétségbeesésekbe. A Nyugat huszonöt éves jubileuma, mely a lapnak anyagi s erkölcsi bukás, nekem a nemzedék együttes
bemutatkozása, a felém áramló szimpátia révén az öröm közjátéka lett, ebben
a nehéz esztendőben, melyben először jöttem rá, hogy a magyar irodalomban
nincs keresnivalóm. Móricz íratott velem a fiatal prózaírók antológiájába, mely
az ő szerkesztésében jelent meg, s oly súlyos deficittel járt. Én ezt a cikket is
akkori örömömnek, a nemzedék-összeverődés látványának szántam. Babits
azonban megrótt érte. Ez az első írásod, amellyel nem értek egyet — ezeknek
a Móricz-epigonoknak ostor kell. A Nyugat-jubileumon is, emlékszem, szegény
Gellért Oszkárnak hogy kellett méricskélnie, ki hol üljön, s mit vezessen be,
hogy a libikóka a két szerkesztő között egységben álljon. Különben épp ennek
az emléknek köszönhetem a legsúlyosabb sértést, amit pályámon becsült helyről kaptam. 1932 tavaszán végeztem írói pályámmal, magamnak írtam, mint
ilyenkor többnyire, boldog voltam; ekkor jelent meg Gulyás Pál visszaszólító
tanulmánya, s született meg levelezésünkből a Tanú gondolata, amelyet a fuldokló Móricz is említ a Kecskeméti Nyomda ajánlatával kapcsolatban — azt
is ez a Tóth László adja ki. Móricz szerkesztőségének utolsó fél éve a Tanú első
három számával, az esszéírói gőz fénykorával esik egybe. Ez a mámor engedett
meg egy célzást Aristophanes-tanulmányomban: „Aischylos s Euripides úgy
versenyeznek az első helyért, mint Babits és Móricz a Nyugat huszonöt éves
ünnepélyén." Erre mondta Babits az eltiprás szándékában írt kritikájában,
hogy folyóiratomnak cselédszobaszaga van.
A volt munkatársnak, ennyiből is kitetszik, nem sok jó emléke van a kettős szerkesztés korszakáról. A Napkeletben, akármilyen távol állt tőlem a szerkesztője, jobb otthont, képességeim kibontakoztatására alkalmasabb teret találhattam. Móricz vállalkozása, mert hisz elsősorban az ő vállalkozása volt az
új Nyugat, ennek ellenére mégiscsak nagy lépés volt: az a fölszabadulás a
magyar irodalom történetében, amely a harmincas-negyvenes évek gazdag, közszellemteremtő irodalmának a föltétele volt, itt kezdődött az ő igazgatásával,
vergődésével, toborzó munkájával.
A régi Nyugatnak, mint azt a húsz évi évfordulóra megírtam, volt egy írói
s egy szervező, impresszárió rétege s a kettőt nem ugyanaz az ösztön, kollektív indulat irányította s az egyik akadályává vált annak, hogy a művekben
elkészült gyógy- és serkentő szerek a nemzet vérkeringésébe eljussanak. Az
előfizetők megmozgatása persze nehezebben ment, mint a régi források bedugítása, s az új Nyugatnak, mint minden hasonló vállalkozásnak, két fronton
kellett küzdenie, de Móricz zászlóbontása, az országjáró útjai, az erkölcsi siker,
amellyel jártak: mégiscsak azt jelentette, hogy a magyar író gyámok, tolmácsok, félremagyarázók nélkül akar természetes közönségével találkozni. Móricz
Virág könyvének érdeme, hogy betekintést enged apja szerkesztői programjába.
S az a népi irodalom közegén át egészen másnak fest, mint az Osvát-hagyományok s a Babits-igények felől nézve, amely a szószék méltóságát féltette az
életet templomba citáló prédikátoroktól. Móricz nemcsak ifjúságában volt az
ország első falukutató őse, azóta is forgatta, járta az országot, s nem könyv és
elmélet, hanem tapasztalat és élmény adta föl neki a problémáit. Egyetlen
papírlapon összeírt folyóirattémákban ott van szinte minden, amit a szociográfiai írók felvetettek. „Egyke . . . Elektrifikáció .. . Amerikai kivándorlás . . .
A magyar g y ü m ö l c s . . . A tiszazugiak... A szik újra t e r e m . . . A nemesített
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búza . . . A parlament alkonya . . . Nagy- és kisbirtokosok kérdése .. . Magyarország parasztország . . . Az autodidaktáké a jövő . . . Történelmi revízió . . .
A magyar ő s k o r . . . Stb." Ezeknek a problémáknak akart ő az Osvát Nyugatából folyóiratot csinálni, ezekhez Babits és a Baumgarten-díj varázslatában egyfelé tekintő fiatal írók közt írót találni.
Az ember hajlandó volna azt gondolni, hogy Móricz Zsigmond programja
korán jött, hogy csak a népmozgalom korában ért meg a közvélemény rá,
ezért maradt mesebeli szám a kétezer előfizető, az Osváttól átvett megháromszorozása. De ha a Nyugat apályt talált is, rábocsátotta a dagályra is a szerkesztői hajóját tíz év múlva, mint a Kelet Népe szerkesztője, s azokban az
években, amelyekben Püski Sándor megsokszorozta a fogékony magyar olvasók számát, a Kelet Népe megint csak a szerkesztő végső erőfeszítésével, ingyen
munkatárssal vergődött el, nem is három évet. A vállalkozás még hősibb volt,
írói szempontból még termékenyebb, de az anyagi kudarc is súlyosabb. Az
okot a lap túlméretezett terhei s előfizetési ára, s sokféle irigység, ellenérzés
mellett Móricz üzletemberi hozzáállásában keresném. Inkább van képességem
az üzletre, mint a filozófiára, jegyzi fel az újdonsült szerkesztő. írók jönnek
össze néha, s a vitáikat elméleti kérdésekről úgy hallgatom, mint egy üzletember. Hadd vitatkozzanak, nekem dolgoznak. De tán épp az üzletemberben,
az üzletemberségről alkotott fogalmaiban volt a hiba. Van egy magyar pszeudorealista típus, amelyik azt gondolja: ha boldogulni akarok, alkalmazkodnom
kell a környező világhoz, kitanulnom a fogásait. S elemzi, tanulja, hirdeti
másoknak is. Ilyen pszeudorealista volt a keserű, doktriner Szabó Lőrinc, s
üzleti dolgokban ilyen Móricz Zsigmond, csak ő sokkal temperamentumosabb,
naivabb. Akiben ösztön volt, a gyerekkortól szerzett tapasztalat, amit ők eltanulni, utánozni akartak — előbb mosolygott, mint ők megszólaltak — s nemcsak ők, az is, akiben humor volt. Móricz Zsigmondnak már az ötletgazdagsága is gyanús volt, a sokféle, amit a lap fellendítésére kitalált. Némelyik
meg — például a nagy verbuválás, melyben a tőkések, püspökök, kiadók is
bennfoglaltattak — határozottan veszedelmes; nemzeti koncentráció hirdetésétől nemcsak a Bíró Lajosok bokrosodtak meg, de a felvidéki Sarlós-ifjak is.
Folyóiratot csak úgy volt értelme akkoriban indítani, ahogy én indítottam a
Tanút, végső elszánásból, a kimondható és kimondhatatlan iránti felelősségből.
Móricz maga sorolja föl többször is indítékait. A humanisztikus indulat, mint
a Nyugat s a belőle élő Gellért család megmentése, a magyar irodalom megmozgatása mellett azonban ott volt az üzletemberi önbizalom is, hogy ő, akinek
a színdarabját, a Légy jó mindhaláligot ezrek nézték meg akkoriban, jövedelmező vállalkozást csinál a Nyugatból. A húszezer pengő, amivel Gellért
kecsegteti, Simonyi Mária biztatására, olyasféle szerepet játszott ebben a lapindításban, mint az 50 000 rubeles költekezés Puskinéban. — „Nálam minden az
írásfeladat — írja egy reggelen, amelyen a magányosság rémületével ébredt. —
S számomra minden és mindenki írásanyag. Csak addig érdekel, amíg figyelem, aztán utálom. Az írás kedvéért képes vagyok kedvesnek, szépnek, vidámnak látni az embereket — ha már nem bírok dolgozni, otthagyom, s unom.
Nemcsak közönyös, terhemre van." Itt a magyarázata annak, amit olyan jellemzőnek éreztem rá, a világnak mosolygó patriarcha maszk s a komor ukrán
arc, amely felhőátvonulásában kikomorul belőle.
De Móricz Virág könyvében tán nem az a legérdekesebb, amit a szerkeszT
tőségről meghallunk, még az sem, amit ott, ahol a naplók nem segítik, a két
feleség, Janka és Simonyi Mária s a harmadik, a homályból nemrég előkerült
Magos Olga szerepéről, viszonyáról elmond (ezt más forrásokból s magukból a
művekből úgyis ismerem), hanem a bepillantás, amit ennek a lángésznek —
nem is a műhelyébe, de szinte az agyába nyerünk. A könyv egy kincsre hívja
fel a figyelmet: Móricz Zsigmond naplóira. Az a számomra is meglepő, hogy
ilyen vad naplóvezető volt — amit én legkétségbeesettebb éveimben is csak
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harminc-negyvenszer tettem meg, amikor azzal egy drámát lehetett megspórolnom, őneki szinte naponta jött, nemcsak dühe és öröme, de elraktározandó
ábrázolnivalója, amit az írógépbe beleverjen vagy belekopogtasson. Aki kételkedik benne, amit- én már eleinte éreztem, hogy ő az egyetlen lángész, akivel
dolgom volt (tán még Szabó Lőrincben voltak így benne a lángelmei sajátságok), az a Móricz Virág könyvéből beláthatja. A lángész a feladathoz szükséges képességeken kívül emberfeletti energia, melyet akarva vagy akaratlan egy
célra tud, kénytelen összpontosítani. Az energia tömegéről képet ad ez a három
év, amelyben a Nyugat szerkesztője a lap fenntartásával járó gondokon, utakon, tanácskozásokon kívül most a maga s felesége ínségre jutott családja, a
hozzáragadt vagy húsz-harminc ember életét kénytelen figyelni — hogy milyen
aprólékossággal, a Virághoz írt leveleiből látjuk; írja a kiadónak tárcáit, s
közben könyvtárnyi művet is kisajtol magából. Ez az az idő, amikor színésznő
felesége s regényei megcsappant kelendősége a színház felé fordítja érdeklődését, reményét: 34-ben öt színdarabot ír, a szerkesztőség alatt készül a Magyar
Elektra, a Szépasszony kocsisa. Kerek Ferkó átírásán s számításaiban megcsalódva, e vergődés második felében írja A nagy fejedelmet, a Forr a bort, s az
Erdély után a másik legtöbbre becsült művét, a Boldog embert, a Nyugatbeli
tanulmányok gépelt halmáról nem beszélve. A szenvedély, ami ezt az energiát
a testéből-agyából kiszívja, az írás kényszere. Azt mondhatnánk, még a jóságát is ez veszi bérbe. „Mert én magam nem fuldoklok, aki fuldoklik, mindenki
rámtapad" — panaszkodik. De az, hogy a pénzszerző nem tudja levakarni őket,
az író köré egész seregeket állít modellekből. Egy vízvezetéket épít Leányfalun,
amelynél Károly, az öccse s egy napszámos van mellette. Ennek a napszámosnak a szájából folyik a tolla alá a Boldog ember. Móricz Virág szépen mutatja
ki, hogy a Rokonokban, de még A nagy fejedelemben is mennyit köszönhet a
szerkesztőségnek. Azt, hogy Bethlen Gábor két asszony közti vergődése a Móricz regénye, eddig is tudtuk, de hogy a Nyugat-szerkesztő üzletemberi bölcsességéből finomabb csatornákon mennyi szívódott fel Bethlen Gábor országsáfári bölcsességébe, az itt derül ki.
Móricz Virágnak magának is el kellett érni a szerkesztő Móricz életkorába,
hogy ezt a prometheusi összekapaszkodást, életet faló markolást s ezt az írással szerzett diadalérzetet ennyire megértse. Könyvének azonban van még egy
érdeme a szememben: közreadott a könyvében olyan mondatokat, amelyeket
nem ismertem, de nagyon jellemzőek. Például apja véleményét a Nyugatról:
„Sose gondoltam rá, hogy a Nyugat szerkesztője legyek, de különösen azért
nem, mert egészen másképp gondolkozom a magyar sorsról és a magyar kultúráról, mint Ignotus, Osvát és Fenyő. A Nyugatot még olvasni sem tudtam húsz
éven át." Osvát közölte őt, mert az irodalmiság lefegyverezte. „Egy írásom
volt összesen, amit visszaadott azzal, hogy ezt a közönsége nem értené meg;
ez egy vezércikk volt a magyar faj tragikus sorsáról. Különben eltűrte a nemzeti tartalmat az irodalmi forma miatt. Ügy is tekintettem, ahogy az idegen
kritikát, a külföldit." Aki ennek a két lehetőségnek a folytatásaként olvassa,
amit itt Ignotusról, Molnár Ferencről, sőt a felhasznált Nagy Endréről (kabarégiccsek szerzője) talál a naplókban, az láthatja, hogy Móricz nem ment addig
hangoskodásban, hogy ne is gondolja, amiről nem beszélt. Két bejegyzését nem
állhatom meg (annyira elevenbe vág), hogy ide ne jegyezzem. Az egyik a huszadik századi magyar dráma elnyomásán háborog; a másik, irodalmunk külföldi visszhangján: „ . . . nem járja, hogy (külföldön) csak egy pár olyan írónak
jut hír, akinek alig van köze a magyar irodalomhoz és sikerük nem dicsőség
a magyarságnak". S mindjárt a magyarázat: „Az irodalom mindig csak a nemzeté . . . Míg a másik, az élvezőké egy homogén réteget talál."
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KÉT DRÁMA
Időnként rákényszeríteni magam, hogy húzodozásomat Brechttől rádióban,
könyvben ellenőrizzem. Gyanakszom magamra, hogy a körülötte folyó földagasztó propaganda tart vissza attól, hogy érdemeit méltányoljam. Most a
Szecsuáni jólelkeket olvastam, melyet egyik legjobb darabjaként emlegettek.
Nálunk ezt az elsők között mutatták be, szegény Gellért Bandi abba bukott bele.
A Szecsuáni jólélek dramatizált mese, vagy ahogy a szerzője nevezi: példázat. Az istenek vándorútra kelnek, megnézni, van-e még jó ember a földön.
Egyet találnak, egy utcalányt, aki a tőlük kapott pénzen trafikosné lesz és
annyi szerencsétlen, rosszhiszemű ember akaszkodik a jóságára, hogy a tönkremenéstől csak egy szigorú, jó üzleti érzékű nagybácsi mentheti meg. De ez a
nagybácsi is őmaga: álarcban. A jóság nem élhet meg egy kis időnkénti keménység nélkül. Ez a példázat — vagy inkább közhely — a színpadon úgy
terem nem közönséges elevenséget, hogy a szerző rengeteg apró jelenetre töri
szét a történetet, bemutatja a vízárust, akinél a három főisten szállás után
tudakozódik, Sen Fet az utcalányt, aki megosztja szállását velük, hajnali távozásukat, az ajándékot, az ezer dolláron vett trafikot, s az oda sereglő ingyenélőket; egy előjáték, tíz szín, s ugyanannyi közjáték; ha a szereplőknek kedvük támad, mint a Koldusoperában, egy kupiészerű betétet énekelnek közben,
s mindazokra a fogásokra szabadságot kapnak ők és az író is, amelyek a Brecht
utáni drámában szinte szokványossá válik: a közönséghez fordulnak, s felvilágosítást adnak nekik;' Jani asszony fia meg javulásáról beszél az utcalánynak,
s az idő megáll és visszalép, hogy a történetet (mint már Illés darabjaiban is)
képekben mondhassa el. A darab érdeme: bizonyos dramaturgiai rosszalkodás,
amelyet formabontásként szokás ünnepelni és ez az alakok nagy számával nem
kis elevenséget teremt a színpadon. Ez az elevenség azonban, utólag vesszük
észre, meglehetősen üres; alig marad vissza valami utána, a helyzetek, figurák,
az irónia, amely a darabot elönti, olyan mint a példázat: hiába tették Szecsuánba, hiába öltöztették kínai klepetyusba és udvariassági formákba, közhely
marad. Az egyik isten szeme körül kék monokli van, mert az emberek civódásába avatkozott: ezen a szinten mozog a szellemesség. A talmiság, s a közönségszuggerálás diadala a sikere: aki elhitte, hogy bölcsesség, ami föltárul
előtte, az a képek, alakok, Ötletek nyüzsgéséről is elhiszi, hogy dráma a javából; a teorisztikus, hogy huszadik századi dráma, amelyben drámát keresni,
tizenkilencedik századi elmaradtság.
Sokkal jobb, bár némely tekintetben rokon természetű az a dráma, melyet
a Nagyvilágból halásztam ki: Slawomir Mrozek Tangója. Jobb azért, mert
valóságos a veszély, melyet a vígjáték képtelen helyzeteiben hoz elő. Olyan
családot mutat be, amelyet az erkölcsi emancipáció s az intellektuális erjedés
teljesen felbomlasztott: az anya nyíltan beszél arról, hogy a családba bekerült
baromemberrel időnként lefekszik, a nagyanya s emlékiratai írása helyett a
nagybácsi is ugyanezen alakkal pókerezik, az apa művészi kísérleteket végez,
soha meg nem valósuló színpadképeket tervez, s gátlástalansága jeleként elöl
nem hord gombot a nadrágján. Ilyen nadrágslicc az egész család, csak az orvostanhallgató unoka szenved az életet összetartó rendnek ettől a felbomlásától, s
nagybátyját is megnyerve, harcot indít a formák visszaállítására. Unokahúgát,
aki természetesnek tartaná, hogy odaadja neki magát, feleségül akarja venni,
s követeli, hogy a nagymama áldását adja rájuk: közben felszarvazott apját is
rákényszeríti, hogy pisztollyal törjön be felesége hálószobájába, ott azonban a
házasságtörő pár helyett csak az előle bujdosó társaság pókerezik. Eljön az
esküvő napja, a rendetlenségben pálló ház az unoka és a nagybácsi terrorja
alatt visszanyerte századeleji polgári külsejét. Akkor azonban rájön, hogy a
formák, ha nincs mögöttük eszme, üres vázak; eszmét kell tehát keresni, eszme
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azonban nincs, hacsak a hatalom nem. Ez az, amit a maga diktatúrájával rá
akar kényszeríteni a családra, de amikor a menyasszonya megmondja, hogy
reggel lefeküdt ő is kicsit a család baromemberével (akiben az erjedt család
az autentikusságot csodálja), a hatalom emberéhez méltatlan siránkozásba, dühöngésbe tör ki s a vége az, hogy Eilek leüti, s maga veszi át a család fölött a
hatalmat. A tangót ő s a vezetésébe belesimuló Eugencia járják, miközben a
függöny alágördül.
A darab nem formabontó, három szabályos felvonásból áll — s amint látjuk, van drámai hangja is —, a formák bomlásával, a kötelező züllöttséggel
szembeszegülő fiatal akár egy tragédia hőse is lehetne, ha az író az efféle vállalkozást eleve bohózatnak nem tekintené. Amiben ez a színdarab modern, az
a túlzás, amely mögött egy kétségbeesett röhögés feszül. A szoba rendetlensége
olyan méretű, hogy a nagypapa ravatalát, bár réges-rég meghalt, még mindig
nem takarították el, s a szigorú unoka arra kergeti fel a kártyázáson ért nagyanyját, hogy komolyabb dolgokról elmélkedjék. Ezzel meg van adva a túlzás
mértéke, amelyre az újabb és újabb túlzásoknak, azoknak a jeleneteknek, ahol
a fiú házasodni, a lány közösülni akar, az apa féltékenységre szorításának, a
nagymama áldásának, Artúr leütésének, a tangónak — új és új —, egyre kifejezőbb túlzásokkal kell rálicitálnia.
A darabot itt is, mint a Szecsuáni jólélekben, az irónia pergeti, de míg ott
csak a szerző ötletességét bizonyítja, itt emlékezetbe ragadó képeket teremt,
melyekben mintha a kor törne ki az önmaga fölötti groteszk dührohamra emlékeztető kacagásban. Slawomir Mrozek 37 éves, drámaírónak fiatal ember. Megírhatná ugyanennek a tárgynak a komoly variensét, egész variáns sorát is.
Mért érzem, hogy ez nem fog megtörténni? Mi köti: az eredetiség meghaladt
receptje, vagy alkati adottság? Vagy a kor valóban túl rohadt ahhoz, hogy az
igényesség életünk értelmét kereshesse benne? S az írói felismerés is csak mint
tovább erjesztő hathat benne?

A Z ÉPÍTÉSZET VILÁGFORRADALMA
Az építészet világforradalma a század egyik legsikeresebb mozgalma s a
mi nemzedékünk életét végigkísérő élmény volt. Bár kibontakozását Magyarországon sok minden késleltette — a neobarokk ízlés, a világválság alatt az
építkezések leállása, a háború —, nekem igen korán fel kellett figyelnem rá.
Egyik osztálytársam, Árkay Bertalan, a Városmajori templom építője, az új
irány egyik teoretikusan fölkészült úttörője volt. ö építette 1935-ben a mi
Törökvész úti házunkat is, mely mint építtetőt, majd lakót is rákényszerített,
hogy az új irány elveivel, s az újfajta épülettel, mint emberi miliővel is foglalkozzam. Ügy, hogy amikor néhány év múlva egy építész ismerősöm egy ankéton (melynek „Milyen legyen a magyar építészet" címet adta) hozzászólásra
szólított föl, azon már mint a probléma ismerője foglalhattam össze gyakorlatban, vitában, szemlélődés közben kialakult álláspontomat.
A sztálini korszak ugyanakkor, amikor lakó- és gyártelepek építésére új
nagy alkalmat adott, a bizantinus igényeivel, másolást kötelező példáival az
új építészet hódítását újabb évtizeden át gátolta. De az, hogy az építészet forradalma végül a szocialista országokba is betört, s győzött, egyetemes érvényének legszebb bizonyítéka. S elég televíziónézőnek lennünk, hogy elterjedésének
a méreteiről fogalmat nyerjünk.
Dél-Amerikában egy új fővárost építettek diadala bekoronázásául, Japánban, a Közel-Keleten, sőt Ázsia más részeiben is a modernséget az ő szállodái,
gyárépületei képviselik, Észak-Amerikáról, s Európa más országairól nem is
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szólva. Nem tudom, van-e értékesebb, jobbra törő szellemi divatja ennek a századnak, amely ennyi nyomot hagyott volna a világ arculatán. Épp ezért Amerikát járt lányom csomagjában örömmel emeltem föl a kis Pelikán-könyvet,
I. M. Richards Modern Architecture-jét, amely tíz kis íve nemcsak az építészeti
forradalom tömör életrajzát adja, de a legfontosabb lépcsőket jelző 60—70
épület fényképével, alapjaival világosabbá tett méltatását.
A modern építészet forradalma abban különbözik a társművészetek huszadik századi mozgalmaitól, hogy ez nem a korhangulat diktálta divat, hanem
valóságos forradalom, amely szinte marxi módon függ össze a „termelő erők"
változásával, új szükségletek és új anyagok, termelési eljárások tolták mintegy
maguk előtt az úttörőit. Az új szükségleteket a modern nagyváros teremtette
meg; a gyárak, állomásépületek, hangárok, a városközpontok térkihasználása,
a várost szegő lakótelepek. Üj építőanyagok keletkeztek: az acél, mint épületváz s a terhelést törés nélkül viselő vasbeton, az üveg és a fedő anyagok, s
amit a vegytan még nyújtani tud. Arról, hogy ezekből soha nem látott épületfajták támadhassanak, s azok üzemben tarthatók legyenek, az épülettel szövetkező gépipar, az épületgépészet gondoskodott. Felhőkarcoló nem volt építhető lift nélkül, s lakótelepek gyorsabban nőnek fel előregyártott elemekből.
Amit az új szükségletek s az új technika itt találtak: a 19. század időszerűtlen
építészete volt, amely mint valami kosztümbe, különféle történeti stílusokba
bújtatta épületeit — ezen kellett áttörni az anyag diktálta logikával és az új
építészetnek sokszor meglepő, s többnyire ridegnek érzett alakzataival, melyekben a máshoz szokott szem inkább geometriai testeket látott, mint emberlakta épületeket.
Az új építészet előfutárai, főként Angliában már a 19. században föllelhetők, vagy a fölöslegest hántják le, mint a glasgow-i művészeti iskola az épületről, vagy új anyagok alkalmazásában mutatnak előremutató merészséget,
mint a Hyde parkbeli kiállítás vas-üveg „kristálycsarnoka", s az 1889-es párizsi
kiállítás gépcsarnoka. Az új építészet igazi kibontakozása azonban csak az első
világháborút követő két évtizedben következik be, s törekvéseit nagy távlatból három névvel lehetne jellemezni. A weimari Németországban osztrák példára nagy lakótelep-építések folytak, s ez adott alkalmat Walter Gropiusnak,
hogy elveit a gyakorlatban, mint az új technika alkalmazásában úttörő Henri
Van de Velde utóda, ellenőrizhesse a weimari képzőművészeti iskolán; megépíti a dessaui Bauhaust, az új építészet mintaművét, egyetemféléjét. A funkcionalista jelző, mellyel Le Corbusier illette a maga művészetét, jobban illik
Gropiusra: a Bauhaus terveiről száműzte mindazt, amit a rendeltetése nem
igazol, ugyanakkor egy nagy Gesamtkunsttá is igyekszik tenni az épületet,
melyben monumentális és díszítő művészet közt eltűnik a határ, a tanulók,
mint kézművesek sajátítják el a részművészetek technikáját. Míg Gropius az
új építészet doktriner irányának a képviselője, aki az épületben a logika szigorát akarja látni, a svájci származású, de franciává vált Le Corbusier a képzelet embere, aki az új anyagok, technikai lehetőségek kihasználásával valami
eddig soha nem látottat, a természetet is igyekszik a tájba épületként behajtani, mint a marseille-i United' Habitation, egyetlen megvalósult városház,
mely 1600 embert szorít függő boltsorokat is tartalmazó 16 emeletén a függőleges életre, vagy a ronchampi zarándokkápolna, amely szoborként mintázza
meg az épületet. A harmadik irány vezéralakja az amerikai Frank Lloyd
Wright, aki elszigetelt úttörőként dolgozott hazájában, s Oak parkbeli háza
már 1901-ben megmutatta, hogy lehet az új anyag diktálta stílust a környezettel összhangba hozni. Míg Le Corbusier kihívja a természetet, Wright összhangban igyekszik maradni. Richardsnak az a néhány mondata, mely a három
irány veszélyét írja le, jól jellemzi a különbségeket. Le Corbusier romantikus
geometriája a kubista fegyelmével félős, hogy meddő formai absztrakciókban
vagy akadémikus formulák felújításában merül ki. Ugyanez a hajlam jellemzi
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a Bauhaus iskola még doktrinerebb modernizmusát. Ezzel szemben Wright
természetközelibb építésze arra hajlamos, hogy technikai-társadalmi problémák
elől egy „arts and crafts" idealizmusba menekedjünk. A szerző, bár létrejöttét,
uralmát kikerülhetetlennek tartja, nem elfogult az új építészet iránt. Ez akkor
tűnik ki, amikor a 18. szazad építészetével állítja szembe. Az akkori szükségletet az is kielégítette, díszítéseinek megvolt a funkcionális értelme is, s volt
egy nagy előnye: egy kiforrt ízlésű vezetőréteg diktálta, s receptjeit a legkisebb kőművesmester is át tudta venni, nyersebb kidolgozásra kényszerülten,
néha még eredetibbé tette. A magas ízlés úgy csordult alá a paraszti hajlékig,
mint több emeletes barokk kertek kagylóiba a víz. Az új építészetnek az elveianyagai épp ily kötelezőek, de az uralkodó ízlés, amely felhasználja, világra
szüli, elterjedésében is a kísérletezés állapotában van. Acél—üveglap—betonépítészet, ha az emberi lélek át nem járja: hideg kalickába zárja az életet. Ez
volt az, amit annak idején én is láttam. Az új építészet tiszta lap, az a nagy
érdeme, de a rajz, akármilyen halvány is, vagy hiányzik belőle, vagy az arányok durva fizikája pótolta. Azt, ami szükséges, lehető, az ízlésnek kell emberivé tenni.
Egy kicsiség: az erkély napéhes korunkban követelmény. De milyen ízléstelenül lógnak, ugranak ki, tarka műanyag, vagy rozsdás, hideg bádoglemezekkel a legtöbb házon. Pedig vannak meggyőző példák (budai sétáimon látom),
hogy diszkréten is lehet elhelyezni. A két szomszédos lakás együtt alkothat
egy bemélyedést s a ház frontját finoman tagoló, de nem daraboló kiugrást.
Az arányok nemes játéka, melyhez újabban a színeké járul, a legjobb iskola
a nagy felületek haránt tagolására, s a köztük élők ízlésnevelésére. A másik,
az épületeket összekötő kertek. Házat, de nemcsak házat, minden épületet csak
kerttel szabadna tervezni; a zöldet is belekalkulálva a fehérbe. Néhány évet
egy olyan OTP-házban éltem le, ahol a két lakóházzal, a nagy sarki tornyaival
s a kisebb mellékutcára nézővel együtt tervezték meg nagy ízléssel a kétoldalt
körülfogott, s a régi fákat is megkímélő kertet; a fűtés, az ajtók, a parketta
nem volt valami kiváló, de akinek el kellett költöznie (nemcsak én), mégis
szívfájással ment el — soha nem lesz ilyen öröm az ablakon kipillantani.
Válhatik-e az az építészet, melyet a termelés igényei s lehetőségei hívtak
életre, nemzetivé? Az a kérdés ez, melyre több mint negyedszázada válaszolnom kellett. Olyasformán, ahogy az Iparművészeti Múzeum építője, a sok
tekintetben úttörő Lechner Ödön elképzelte — alig. De mint a három úttörő
építész jellemzése mutatta: a temperamentum, a kínálkozó utak közti választásban mégiscsak érvényesül. S ahogy könyvünk az új építészet terjedését
végigkíséri; klíma, építőanyag, embertermészet beleszólására, mely végül az
egyetemes építészetet teszi — ha úgy tetszik — nemzetivé, más példákat is
találunk. S nem Brasília nagy parádés építészetére gondolok, inkább az északi
államokra, a svéd építészetre például, amely a modernségre is rákényszerítette
házias hajlamait, s a bőviben levő épületfát; vagy akár Finnországra, ahol egy
nagy építész, Alvar Alto a tájék figyelembevételével, fűből és téglából teremtette meg Sáynátsalo építészeti remekműnek számító városközpontját.

B E R T A U X : A Z EMBERI NEM MUTÁCIÓJA
Az Irgalom német fordítónője küldte meg Pierre Bertaux könyvét. Figyelemkeltő cím: Az emberi nem mutációja — franciából ültették németre s nyilván sokat beszélnek róla, a küldője ezért lett kíváncsi a véleményemre.
Én furcsán jártam a könyvvel: a szerzője egyre gyanúsabbá vált előttem,
letenni azonban nem tudtam, amíg el nem olvastam. A gyanú a fellépésnek
szólt, amellyel mintha a világérdeklődés megmozgatására választotta volna a
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jelszavát s csoportosította a maga és mások gondolatait, a lázas figyelem a
maga gondolatainak, amelyek világos fogalmazásban, megnőtt hitellel ugrottak
minduntalan elém. Az író az utószóban tételekbe foglalja felismeréseit. Az első,
hogy az emberi nem, Teilhard de Chardin szavával, egy nagy esemény, fejlődésében okvetlen bekövetkező sorsdöntő ugrás előtt áll. A másik, hogy ez a
változás a szó biológiai értelmében is mutáció lesz. A további hat tétel inkább
a mutáció szó megszelídítésére szolgál. A mutáció, ahogy azt tanultuk, az öröklött tulajdonságokban, az Erbgutban bekövetkezett hirtelen, látszólag indokolatlan változás, a genetika szerint új fajt csak ez hozhat létre, nem a lamarcki
alkalmazkodás. Én már gimnáziumi tanítványaim előtt is kimondtam a sejtést,
hogy mutáció és alkalmazkodás közt a genetikusok előbb-utóbb megtalálják a
fajtateremtő kapcsot, a létfeltételhez való alkalmazkodás fajtateremtő szerepe
oly nyilvánvaló. Bertaux szerint ez már meg is történt. Az emberi mutációt is
ilyen példátlan változás hozza majd létre — egy irányba mutató kisebb mutációk láncolataként. Az is kiderült, hogy a mutáció nemcsak anatómiai, de biokémiai, sőt még a lelki folyamatoknak is biokémiai alapjuk van, ami pszichés
változásokban is megnyilvánulhat. Sőt, mint egyhelyütt megtudjuk, a szociális
rend mélyreható átalakulása is mutációnak számít — a méh, amely nem rajokba verődne, nem méh. Az emberiség mutációja mindezekkel a megszorításokkal alig jelent többet, minthogy a kiszabott változás után az emberi nem
más lesz, mint ma. A tétel persze még így megszelídítve is indokolttá teszi,
hogy a jövő jóslatoktól az efféle tudományos előjelzésig megtett útnak külön
fejezetet szenteljen.
A mi fiatal korunkban részben Spengler, részben az első világháború,
majd a gazdasági válság hatásaként nagy világirodalom fejlődött ki, amely az
európai civilizációt féltette-temette; Pierre Bertaux könyve, bár ő maga megrögzött optimistának vallja magát, annak a jele, hogy Nyugaton egy új, még
apokaliptikusabb világirodalom van fellobbanóban, amely már az egész emberi
nemet állítja egy közvetlen közelbe került vagy-vagy elé, amelynek egyik fele
az emberi nem teljes pusztulása, a másik: ki mit ajánl vagy jövendöl, Bertaux
esetében a szakadékot átugró mutáció. Ezt a válságirodalmat kétségkívül az
atombomba indította el, a nagy Eseménynek azonban, mint Bertaux is bizonyítja, akkor is be kell következnie, nem is olyan soká, két-három nemzedék
alatt, ha az nem az atombombák következménye. Kevésbé hatásosan fogalmazva, az emberiségnek, ha fenn akar maradni, olyan feladatokat kell megoldania, olyan nevelést kell megvalósítania, amire pillanatnyilag nem látszik
képesnek. Azt, hogy ezt a megoldást a biológia fogja egy új, a nehézségeken
úrrá váló emberfaj kimutálásával szolgáltatni, önkényes feltevésnek tartom, s
e könyv szerintem inkább arra alkalom, hogy régi gondolataimat, aggodalmaimat, melyeket e könyv érvelése megmozgatott, fölsorakoztassam s fölöttük
szemlét tartsunk.
Az őstörténetről szóló tanulmányomban használtam először a történelem
gyorsulása kifejezést. Ami a paleolitben százezer év, az lett a neolitben tízezer,
a nagy civilizációk korában ezer, a természettudományéban száz esztendő. Az
emberiség egymaga elindította keréken ül, amely mint az angolparki, egyre
gyorsabban forog alatta, s félős, hogy kiveti. A kifejezést a magam csinálmányának tartottam, Bertaux könyvében látom, hogy nemcsak ő, mások is operálnak vele. Bertaux szerint a lomhább emberi természet képtelen ehhez a
mai gyorsuláshoz alkalmazkodni; erre kell a biológiai ugrás, mely az őstörténeti lényt a maga korába v i s z i . . . A gyorsulás következményei közül nekem
kettő volt a legszembetűnőbb: az egymás mellett élő nagy civilizációk kora
véget ért, az emberiség egy olyan civilizációba került, amelynek félelmetes
technikai vértezete, „áldásai" ellenére, a régiek lélekgondozását, történeti melegét egyelőre még nem tudta szolgáltatni. Ugyanakkor, amikor az emberiség s
mitológiai jele a tudományban s eszközében, a technikában eggyé vált, félel11

metesen növekszik benne egy szakadék, amely az új civilizációban otthonosabbá vált népeket választja el a nehezen beilleszkedőktől. Az iparosítás sikeres
végbevitele olyan erényeket követel, amelyek a 18. századi Angliában egy
sajátos történeti folyamat eredményeként alakultak ki. Ezeket az erényeket a
többi nép különböző mértékben s különböző áldozatok árán sajátította el: a
németek, s tán a japánok is erényeik egy részét adták érte, az oroszok új vallássá avatták, anélkül, hogy igazán birtokába kerültek volna, a színes népek
nagy része, a hinduk, indonézek, dél-amerikaiak, négerek, történeti lemaradásukat természetük lemaradásával, úgy látszik, fokozzák. A gazdag és szegény
népek közt a jólét különbözősége egyre aggasztóbb lesz; Bertaux adata szerint
a világ tápanyagainak kétharmadát a túltáplált egyharmad fogyasztja el, míg
a kétharmad az éhség határán él. A világ így egy olyan városhoz kezd hasonlítani, ahol a koplaló proletariátus gyilkolásra készen szimatolja a jólétükbe
belerohadt gazdagok lakomáit.
Fokozza ezt a meghasonlást az emberi nem növő szaporasága, melyet a
nyersanyag termelése csak a legfejlettebb s kevésbé szapora országokban tud
követni, de ott is egy rablógazdaság formájában. Ez a szaporaság önmagában
is előjele lehet, mint több állatfajnál láttuk, a kipusztulásnak, de ha az efféle
bizonytalan analógiákat mellőzzük is, világos veszély, hogy a rohamosan szaporodó faj szükséglete s bolygónk energiakészletének a kizsákmányolása, mégha új s főként tápanyagos forrásokat tárnak is fel, egy-két nemzedék alatt a
gazdag világrészek dáridójának is véget vet, ha a világ kétharmada az anyagszegénységet más módon nem kényszeríti közben rájuk. (A kínai program
lényegében, úgy hiszem, ebben foglalható össze.) A túlhajszolt termelés nemcsak a föld raktárait éli fel — elhasználja a földet, bepiszkítja a levegőt (a
CO2 százalék máris megnőtt a légkörben), megbontja az élővilág, az emberszervezet egyensúlyát: a sokszorosáig szaporodott emberiségnek egy elszegényedett, ártalmassá tett föld marad haldoklása helyéül. Az emberi ész s a
természet közt az utóbbi századokban hallatlan párbaj alakult ki. A természet
leigázása, az ember hatalmába hajtása: ezt olvastuk egyre kevésbé diadalmas
hangsúllyal a legfrissebb brossúrákban is. De a természet lesz a legszívósabb
ellenfél: s visszaütései ott ülnek, ahol azt nem vártuk. A Tisza-szabályozás
számunkra, magyarok számára, jelképes figyelmeztetés lehetett, hogy a természettel csínján kell bánni: a mocsarak kiszáradtak, de virágzik a szik. S ez
így van szinte minden területen. Nagyszerű gyógyszereket fedezünk fel — a
mellékhatások, amelyeket az orvos lassacskán felfedez, tán nem is meríti ki
minden hatásukat. Azt, hogy ezt írhatom, annak köszönhetem, hogy a betegségem kordában tartásában a kemikáliák hatását meg tudtam kerülni. A vívmányaiban vakon bízó ráció úgy elpuskázhatja a leigázott természetet, hogy
az emberiség csak éhenhalhat, elnyomorulhat rajta.
Ennek az elnyomorodásnak megvannak a civilizációinkban a jól kirajzolható útjai, nemcsak a szegénység irányában. Hogy az éhező kétharmad hogy
nyomorodik el, azt megmutatták már az élő csontvázak, akik Gandhi lelkét
nyomták hétszázezer falujában. De a jólétnek is megvan a népeket sújtó elnyomorodása. Bertaux szerint az emberi képességek a cromagnoni ember óta,
aki minden dolgoknak elindítója volt, meredeken mennek lefelé. Az ipari civilizációban, a közműveltség látszólagos emelkedése ellenére, ez az esés is meggyorsul. Az emberi agy szinte védtelen a rázáporozó benyomásokkal, ahogy ma
mondják, „információkkal" szemben. Hogy ez milyen súlyos veszély, én már
akkor éreztem, amikor pedagógiai célomul azt tűztem ki, hogy a művelődés
legfontosabb szerepe a védekezés, az agyunkat elborító információkban rendet
tartani, a szemetet ismeretté rendezni. Az agy viasz voltával, a benyomások
kényszerű megőrzésével él vissza a propaganda: a kereskedelmi, politikai, sőt
a kulturális; a kábító záporból ez csinál butító fürdőt, amely végül az ítélő
erőt is kiáztatja. Nem véd meg ez ellen a tudatos ellenszegülés, az ítélet helyét
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a zsigerekbe szorult makacsság foglalja el, s a propaganda e sündisznóállást is
kijátssza. Sajátságos bumerángként, az intelligencia hanyatlását idézik elő az
intelligencia ragyogó alkotásai, a gépek is: amihez képzett munkás kellett, az
ő jóvoltukból egy betanított munkás is elvégzi, s ez nemcsak az ipar végrehajtó
zónájában van így; — ha igaz a paradoxon, hogy minél okosabbak a gondolkozó gépek, annál butább emberek használhatják őket, akkor az intelligencia
pusztulása ellen a társadalomnak legfontosabb, legmagasabb rendű ténykedése:
a szervezés sem szegez megfelelő ingert. A dolgozó ember képességeinek, s
képzettségének egy részével vesz részt napi munkájában, a többi sorvadásra
van ítélve. A szabad idő növekedése csak sietteti ezt a nyomorodást. Bertaux a
szabad idő problémáját a másik oldalról, a szükséges munkaidő felől fogja
meg; csaknem az én szavaimmal mondja, hogy az ember csak a nyolc órán
túli munkaidőben azonosul a munkájával: a négy-ötórás munkaidőben mindig
meg lesz a hasadás, a freudi ,,ich" és az „es" közt. Én annak idején a „minőségforradalom" lényegének tekintettem, hogy az ember napja nagy részében fényes, kedve szerinti munkát végezhessen: iskolaorvosi munkámat is azért alakítottam át a Medve utcai polgári szellemében, hogy a puszta kenyérkereset
négy-öt órai robotját kidobhassam az életemből s betegségem legnagyobb csapása az volt, hogy a kielégüléshez szükséges tizenkét órai munkát félelmetesen összezsugorította. Hobbikkal nem lehet pótolni azt a munkát, amelyet a
társadalom nagy közmunkája oszt ki szerepként újjongó hajlamainknak. Hogy
a növő szabad idő, a szórakozások gépesítése, propagandisztikus fölhasználása
a tömegbutításnak milyen tökéletes eszközét fejlesztheti ki, arra világszerte a
televízió története lehet a példa.
Bertaux egy-egy fejezetet szán könyvében azoknak a jelenségeknek, amelyek a nagy eseménnyel járó változásban az emberiségnek új arculatot adnak
majd. Ha feltevései igazak, úgy a mutáció is az emberi intelligencia zuhanásszerű hanyatlásával jár majd. Bertaux szerint az új emberiség szakít a halott
kultúrával, mint valami szeméttől, tisztul meg a halottaitól, s ami engem legjobban megdöbbent, nemcsak a közvetlen őseitől, de a történelemtudomány
nagyjaitól is, akiknek az észbentartása, emlékük ápolása nagy agysejttömeget
kötne le. Ezzel föladná azt, amit én a műveltség, a szellemi rendtartás legfontosabb jelének éreztem, hogy az ember azt a történeti helyet, amelyen
nemzetiségével, osztályhelyzetével, munkájával áll, fejlődésben értse meg. Bealkonyul ebben az új emberiségben az egyéniségnek, az emberek közt vállalt
szerepnek, a személyiségnek is. A kitűnés etikáját az észrevétlenség etikája
váltja fel; az, hogy teamek, s nem kiugró kutatók érik el az eredményeket,
ebbe a részletmunkába beszürkülő becsvágynak a jelképe. A munkagépeivel
mintegy maga építi, szervezi magát, s az emberi lelemény feladata annyi lesz,
hogy az épülő óhaját kilesse, a zökkenőkön továbbsegítse. Míg a tetteket kívánó történelmi kor továbblökői, hősei a férfiak voltak, az új emberiség megint
női jellegű lesz, a férfiak csak mint a női élet függvényei kapnak benne szerepet, ami persze nem azt jelentené, hogy az emberek kozmikus összefüggései, melyeket valóban a nők képviselnek, biztosabbá válnak, hanem, hogy az
élet fényét, érdekét a szexualitás fogja jelenteni.
No de nem akarom Bertaux-t a mutáció megjósolásában követni, még
akkor sem, ha ez a mutáció csak a mai társadalom futó lépéseit összegezi a
nagy esemény ugrásává. Én azokban a jelenségekben, melyeknek a veszélyét
a Tanú-évek óta látom, nem a biológiai ugrás szükségét, hanem feladatokat
látok, amelyeket az emberiség vagy meg tud oldani, vagy sem. A történelem
gyorsulása szerintem is a történelem megszűnése felé vezet, amirtek két fő
feltétele a háború kiküszöbölése, s a technikailag egybefűzött emberi civilizáció tartalmi feltöltése. Ezért emeltem ki a szovjet párt programjából a „verseny" gondolatát, mint amely a háború szerepét átveheti, s Gandhi stratégiájából a satiagrahát, mint ami az igazság melletti kiállást fegyver nélkül is lehe13

tővé teszi. A világcivilizációvá szélesedett európai civilizációnak tartalmában,
rezonanciájában is ki kell szélesednie, nemcsak gépet, fegyvert kell adnia a
színeseknek, de otthont, megértést a bennük tovább élő őseinknek. A magyar
irodalom s részben a magam írói munkássága elé is ezért írtam ezt az új,
Európa alatti rétegeket bevonó harmónia és teljességelőállítást programul.
Feladat a népsűrűsödés s a nyersanyagtermelés egymást metsző görbéjén is a
születésszabályozást úgy szabályozni, hogy az a népek életerejét meg ne törje;
a nyersanyagtermelés elosztását úgy növelni, hogy abból az elmaradt népek ne
csak mint alamizsnakapók, de mint termelők részesedjenek. A ráció túlzott, s
veszélyes önbizalmát az újkor tapasztalati ellentmondásai az élet kiszámíthatatlanságának nagyobb tisztelete az intelligencia s vele az emberi nem hanyatlását ellensúlyozhatná. Az embernek olyan műveltséget, testi-lelki kondíciót
adni, hogy ura s ne terméke legyen a maga teremtette világnak: ez volt — a
kis, szűk magyar színpadon is — munkásságom célja a Tanú éveiben, mint
vásárhelyi tanárnak, s ez erőmhöz mérten most, nyugdíjas koromban is. A történelem gyorsulását semmi sem bizonyítja jobban, mint hogy egy embernek
egy élet folyamán háromszor kellett műveltségét a kívánalmakhoz hozzáigazítani, s hogy ezt még most, betegen, megfogyott felfogó s befogadó képességgel
(amikor ez már inkább csak jelképes reflexió lehet) sem tartja fölöslegesnek.

A RÉGI KÖZEL-KÉLET MŰVÉSZETÉRŐL
SETON LLOYD: THE ART OF THE ANCIENT NEAR EAST

Egy időben nem egészen alaptalanul az terjedt el, hogy engem a múlt
században s azóta feltűnt nem európai civilizációk története s művészete érdekel leginkább. Az ajándékhozó családi ünnepeken ingek és nyakkendők helyett
ilyen természetű könyvekkel s albumokkal próbáltak meglepni, melyek közt,
minthogy egyik lányom Kanadában, majd Indiában lakott, a másik pedig azEgyesült Államokból ösztöndíjas éve zsákmányaként egy kisebb könyvtárral
futott haza, több érdekes munka is került, melynek a megszerzése némi tájékozottságot és valutát is kívánt. Mindezek közül az első küldemény, Seton
Lloyd: A régi Közel-Kelet művészetéről szóló, elég bőven illusztrált, mégis
alig háromszáz oldalas munkája volt a legkülönb. Most olvasom el harmadízben, de úgy érzem, hogy ha erről a három-négyezer évről, amellyel annyit
foglalkoztam, végleges képet akarnék omló emlékezetembe rögzíteni, kívülről
kéne megtanulnom. Nem is értem, annyi mindent lefordító könyvkiadásunk
hogy nem talált még rá.
A könyv szerzője az ankarai angol archeológiai intézet igazgatója, benn él
tehát a régészet gyakorlatában, de mégsem mint régészkedőt, inkább a pedagógust dicsérem: a feltárások leírásában sehol sem talál alkalmat a maga leleteire hivatkozni, mint -magyarázó pedig szinte tanítványi alázattal H. Francfort
több könyvére hivatkozik, mint akit a közel-keleti civilizációk születéstörténetében a legilletékesebb szakértőnek tekint. A könyv érdeme szakmai bennfentessége ellenére inkább pedagógiai: nem ismerek könyvet, amely ilyen
összetett, évezredeket átölelő témát ilyen részletismerettel s ilyen magas szempontból, ilyen tömören tekintene át. Nemcsak a maga történelemképét építő
öreg diákot érdekelheti hát a könyv tartalmával, de az ismereteit tovább adó
pedagógust is módszerével.
Ami a bevezetőben meghódít: a szerző tisztában van tárgya nagyságával,
s e nagyság tudatát át is tudja ránk ragasztani. A kultúrák története a múlt
század embere számára a görögökkel kezdődött; Homérosznál húzódott a határ,
amely á belülről érthető kapcsolatokkal hozzánk fűzött emlékeket a közel14

keleti civilizációk nyomaitól, amelyeket kuriózumként nézett, s téves indításként értelmezett, elválasztotta. Az utolsó száz, s még inkább ötven év régészete s művészetmagyarázata ezt a határt tolta két-háromezer évvel előbbre,
ott, ahol az őstörténet tárgyi maradványokban származtatott kultúráiból az
embert jellemző vívmányok, a sophoklesi nyelv, sebes gondolat s városlakó
szokások — tehát az, amit a civilizációknak hívnak — előállott. Az előzményeket s Seton Lloyd stílusát jól jellemzi a bekezdés: Nemzedékünk őstörténészei otthonossá tettek az egymást követő szakaszokkal, melyeken a civilizáció folyamata végigment: átmenet a legelemibb gazdagságról, az élelemgyűjtőről, a rendszeres gazdálkodás első, elszórt kísérleteire, az újabb kőkorszak forradalma, amely a letelepedett közösség rendezett életét a nomádlét
múlékony rögtönzésével helyettesítette. A korszak új társadalmi osztályokat
hívott létre, mint az iparosok, akiket különös hozzájárulásul fölmentett a mezőgazdasági munkák alól, vagy a regemondók, s zenészek, akik az emberek
gondolatait sarkallták. Eztán következett a falusi egységek szövetsége, kölcsönös segítségre, s gyámolításra s egyiknek, mint vezetőnek az elismertetése.
A város eszméje még nagyobb bonyolultság kilátásaival, s egy városállam politikai szervezete ekkor nem volt már messze. A döntő lépést a kőkorszaki serdülésből a felnőtt állapotot jelentő civilizációk felé az emberiség a termékeny
félhold két pontján igen rövid, nemzedékekben számítható idő alatt vitte
véghez. Ennek a lépésnek a megragadása az egyiptomi és sumér művészetben
s azt ezt követők elemzése a következő harmadfélezredben adja a téma példátlan nagyságát.
A történet egy rejtéllyel kezdődik. A két civilizáció csak a negyedik évezred utolsó századában gyűrődik fel — az egyiptomi, a fáraók előtti gerzai s
a mezopotámiai, az úgynevezett „írás előtti" — valójában már írást ismerő —
kultúrában, de meglepő hasonlóságokkal, melyeket valami közös faktor nélkül
nehéz megmagyarázni. De mi ez, amikor a népek közt, melyeknek a kiválósága
hozta létre, még antropológiai rokonság sincsen, sem érintkezés kimutatható.
Eddigi tudásunk szerint csak a nehéz környezet sarkallása lehetett az; Egyiptomban a kiszáradás által a Nílus kanyarjába szorult s a delta iszapszigeteit
megszálló nomádok civilizációteremtő létküzdelme, az Eufrátesz-delta vidékén
az iráni fennsíkról leszállt sumérok nádból, iszapból vetett kalyibáikból kinövő,
építkező, öntöző városállamok szívóssága. A hasonló kezdetekből a harmadik
évezredben válik szét az egyiptomi s sumér jelleg. Itt a halál ellen építkező,
monumentumállításban burjánzó történetiség, ott a természet elementáris erőit
féltő és kérlelő mitológia s a földhöz szegzett gyakorlatiság; itt az istenséget
megtestesítő fáraó urak, ott a kis városállamok királyai, főpapjai; itt a kőből
rótt sírkamrák, a piramisok, ott az égetett iszapból kinövő áldozati tárgyak;
még az egyszerre feltalált hieroglif írás is más célt szolgált: itt a megörökítést, ott gazdasági, adminisztratív célokat, a gyakorlatot. A harmadik évezred
közepére, a 4. dinasztia alatt Egyiptomban már állnak a piramisok s a szobrászat örök mintát adott a részleteken túlemelkedett, absztrakt jelenlést hangsúlyozó alakoknak, míg ugyanebből a korból érett, élettől ihletettebb művészetnek kincseit hozták fényre a század húszas éveiben az úri királysírásatások.
Eltér a két civilizáció s művészet későbbi fejlődése is. A fáraóhatalom
Egyiptomban az anarchia s idegenuralom intermezzói után is helyreáll — s a
klasszikus kor mintájának a tekintélye a középső s új birodalom más hangulatú korszakában, más művészi ösztönzések közt is változatlan marad. A középső birodalom szobrai komorabban, • az átélt veszély hatalmas élményével
tekintenek rá; a 18. dinasztia képzőművészetén nyomot hagyott az egyiptomi
Erzsébet királynő, Hapsepel fáraónő feminin lénye s a krétai hatás, majd a
szakadár fáraó, Akneton aszketikus forradalma, de az ezredéveshez ragaszkodó
konzervativizmusnak minden kísérletből van mihez visszatérnie. A sumér művészet a sémita akkád penetrációval csak gazdagodik s bár a babiloni művé/
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szeknek egy ezredév múltán is lesznek újra virágzó helyi maradványai, tovább
fejlődni, újat létrehozni csak kisugárzási területén — Anatólia bronzkori civilizációjában, majd az indogermán hettiták városépítészetében s az első évezred
elején Asszíria fénykorában a szárnyas oroszlánokkal őrzött palotában — tud.
A civilizált Kelet három ezredéves történetének a perzsák vetnek véget, akik
agyagedényeik, szőtteseik mintáival már a mezopotámiai korai művészetet is
megtermékenyítették s most, hogy harcias szellemük az ősi civilizációk virágzását leverte, Susa és Persepolis oszlopaiban, reliefjeiben, ékszereiben művészeti értékeiknek is nyomát hagyták.
Seton Lloyd nemcsak kitűnő térképét adja ennek a háromezrednyi történeti s művészeti tájnak, de időt szorít a képzőművészeti s történeti viták felelevenítésének is. Scheffer német tudós, az idegenül ható egyiptomi műemlékek megértésére történeti hátterük minél mélyebb megértését követelte, mások
műalkotás-voltukban iparkodtak megragadni őket. A mi írónk, mint mestere,
Francfort is, a középúton marad; könyvében a történelmi vázlat megbízható,
de a művészetet nem tekinti a történelem melléktermékének, ami abban is
megnyilvánul, hogy a „fejlődés" történeti fogalmát nem húzza rá a művészet
megnyilvánulásaira. Ami a művészetben lényeges, az az emberi lélek közvetlen
fölcsapása valami élet s így történelem feletti felé, s vagy jelen van, vagy
nincs. Ahogy a záró bekezdés mondja: a közel-keleti művészet rövid tanulmányozásában követtük az ember fejlődését, genezisét, első följegyzett teljesítményéig. De a művészet, amely annyira különbözik alkotásaitól, azt mondhatjuk mint Aphrodité, tökéletesen kelt ki teremtő élménye hullámaiból. Nem,
sem technikában, sem ihletésben nem fokozatos a fejlődés, mert az egyén
intelligenciából született s a tenger viharain s a középszerűség nyugalmi szakán ment át. A mi szándékunk csak az volt, hogy a tanulmány tárgyává tett
civilizáció minden hullámzására fényt vetítsünk.
A könyvet kétszázötven illusztráció teszi képeskönyvvé. A képek alatt szöveg, amely a tárgyat hol mint műalkotást magyarázza, hol egy kis kor életét
leheli mögé. Sensuret fáraó szobráról írja: „Csodálatos sikerrel redukál csaknem teljesen kockává egy emberi alakot, s mégis kifejezi a testformát, amint
csípőin guggol, karja lágy lepel alatt feszül. A fej, s lábak részt vesznek ebben
a mértani formalizmusban s közben egy élő emberi lény részei maradnak."
Vagy egy hellén hajó modelljére, Mehetre sírjából: „Amikor egy gazdag egyiptomi meghalt, a sírjába odatették mindennek a mását, amire a túlvilágon
szüksége lehet. Szolgák, boltok, állatok, istállók, teljes legénységgel felszerelt
hajók élethű modelljeit találták bennük, amelyek eleven képet adnak a kor
mindennapi életéről." A képzőművészeti munkáknak ezzel a szokásossá vált,
bizonyos mértékig önállósuló műmagyarázásával szerencsésen valósítja meg
az én tankönyv-elképzelésemet, amelynek a tanulnivaló része egy áttekinthető
esszé, az adott dolgot az emlékezetbe hússal, vérrel feltöltő részei az áttekintésből leágazó sokszor önálló jegyzetek, i d é z e t e k . . . Seton Lloyd az illusztrációk tálalásával éppúgy mintája lehet a jó egyetemi tankönyvnek, mint a
problémák köré tömörítő áttekintésével.

SIMONÉ WÉIL
Simoné Weil nevét Pilinszky Jánostól hallottam először. Az ő számára
valóságos pótevangéliummá vált: igényességének öröm, hitének megerősítés.
Később meg is ajándékozott az idézetgyűjteménnyel, melyet Thibon készített
az elhalt lány írásaiból. Ez az ajándék s a verses ajánlás fölötte: (Ama kései
tékozló remény, az utolsó már nem a földet látja. Mint viharokra emelt nyárderű felköltözik a halálos magasba) — nyomatékos figyelmeztetés volt, hogy
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el kell mélyednem benne, milyen fontosnak tartja, hogy elolvassam. Minthogy
olyan ember biztatott rá, aki a maga vallásosságáról néhány szóban többet
mondott s hitelesebben mint bárki más, s aki az én vallásos élményeim határait is ismerte, kötelességemnek éreztem, hogy kedves szerzőjében, ha késve
is, elmélyedjek.
Simone Weil zsidó értelmiségi családból származott, orvos apjától, úgy
mondják, a jóságot örökölte, anyjától az intelligenciát. A középiskola elvégzése
után az École Normale Superieurbe került, akárcsak Simone de Beauvoir, s
mint a francia Eötvös Kollégium egyik csillagára emlékeznek rá. Vidéki középiskolában filozófiát tanít, amiből később a vallásossága lesz, most a politika felé
hajtja. Fizetését a sztrájkoló munkásoknak adja, velük vonul fel a városháza
elé, fizikai munkát vállal, hogy tapasztalatává tegye monotóniáját, a polgárháború alatt Spanyolországba is elkerül. Átváltásának a politikáról a vallásra
olasz útján adja első jelét, Assisiben az oltár elé kell térdepelnie. Szívében
kereszténnyé lesz, de nem keresztelkedik meg, így vállalja az egyházból kinnrekedt értékekkel, tömegekkel: görögséggel, színes világgal, egy tágabb kereszténységgel a szolidaritást. A német megszállók elől szüleivel Marseille-be menekül, majd New Yorkba, Londonba kerül, a Szabad Franciaország munkásaként azon a fejadagon él, amit otthon maradt honfitársai kapnak; lehet, hogy
az önkéntes koplalás is hozzájárul, hogy a halál fiatalon, de találkozásra éretten juttassa a fényre, mely hite szerint pokol, purgatórium, paradicsom annak,
aki szembe kerül vele.
Az élettörténet egy misztikusra készít elő — egy modern szent Terézre
(ő maga is annak érezhette magát, mint a megismerés legmagasabb formájáról beszél a misztikáról), a kis könyv azonban minden, csak nem líra — a megtérés élménye, az Istenbe olvadás stációi, mindaz, ami egy Claudelt is himnuszokra sarkallt; hiányzik ebből a gyűjteményből — ami persze a válogatást is
jellemezheti, hisz egy órjási kéziratanyagból (melyből idáig tizenegy kötetet
adtak ki) szedte össze tárgyak szerint csoportosított idézeteit, amelyek az életrajz szolgáltatta személyi adatokból előbb juttatják eszünkbe a filozófiatanárnőt, mint a modern nő Isten felé rántott szenvedélyét. A misztikus égést ő
filozófiai műszavak alá rejti, a könyv címében levő két szó — a pesanteur és
a grâce Simone Weil szótárának két sarkalatos szava, melyeket számos más
követ: s a szentenciáit csak akkor érthetjük pontosan, ha definiáltuk, hogy az
űr, az elszakadás, a fény, sőt akár a jó és rossz is szókincsében pontosan mit
jelent. Ügy gondolom, a vallásos élménynek ez a filozófiai műszóba szedése az,
amit teológiának neveznek, s Simone Weil ebben a könyvében mint önmaga
kereszténységének teológusa áll elénk. Az igaz, hogyha e teológia fegyverzete
alá nézünk, különösen, ahol a kegyelem nélküli lélek önbecsapásáról beszél,
egy modern sajátosságú, nem közönséges pszichológiai érzékenység dereng át
rajta. Ami egészen modern ebben a szövegben, az a fogalmazás. Ez nyerhette
meg Pilinszkyt is, némelyik szentenciája az ő verssoraként is elmenne. ,,A jó
embernek nincs tapasztalata a rosszra, csak megtiltja magának, hogy gyakorolja, vagy hogy megismételje." (Hogy ez mért van így, egy másik tétele fejezi
ki bővebben.) A frappáns fogalmazás öröme mindenütt nyilvánvaló, mint fogalmazó írókat gyakran, néha gyanúba is veszünk, hogy elrántja az iránytól.
„A szenvedés az ember felsőbbsége Isten fölött. A megtestesülésre volt szükség, hogy ez a fölény botrányossá ne váljon." Értjük jól, mit akar mondani,
szép is tán, de inkább költői, mint teológiai.
A vallásos élménynek ez a filozófiai feldolgozása, lélektani érzékenység s
írói hit az, ami miatt a kötet bevezetője Simone Weilt Pascal és Kirkegaard
mellé helyezi.
Pilinszky Jánosnak szerencséje van, a megtérítésre kiszemelt öreg barátjának könnyű bejárása van a pesanteur és grâce rendszerébe. Első regényemben, az Emberi Színjátékban használtam az „ellengravitáció" szót, amelyet
2 Tisza táj
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munkásságom első, úttörő méltatója, Gulyás Pál azonnal felkapott, kiemelt.
Az emberi cselekvésnek megvan a maga mechanikája, olyan szabályszerű, következetes, mint a földi nehézkedés hatása; hősöm „ésszerűtlen" tettein végigtekintve, „abnormitása" megemésztése közben veszi észre, hogy őbenne ellenkező irányú, fölfele eső logika működik, ezt nevezi ő ellengravitációnak. Nos,
a gravitáció az, amit Simone Weil is így nevez, pesanteurnek, nehézkedésnek.
Az ellengravitáció meg az, amire a rég bevált szót, a grâce-t, a kegyelmet
alkalmazza. A két szóhasználat mögött persze rögtön szembetűnik a különbség
is. Az ellengravitáció énnálam, ha Boda Zoltánt ki is viszi az életből, természet s az erkölcs, amelyet én a fejlődésirányító szervek legmagasabbikának
tekintettem, a testi fejlődés lezáródása után ő licitálja ki az ember lehetőségeit s egyre magasabb célok fele törve, ő rázza le, szputnyik módra, a nehézkedéshez szükséges okosság mechanikáját s röpíti azt, akit elkapott egy lelki
kiteljesedés, az üdvözülés s ezzel a halál felé. Simone Weilnél a pesanteur s a
grâce közt nincs ilyen kapcsolat, a pesanteur a természet mechanikája, a
grâce a természetfölötti lélek behatolása. E behatolás föltétele egy természetellenes vákuum létrejötte a lélekben; mint a gázok, az emberi lélek is az egész
rendelkezésre álló tér kitöltésére törekszik; az űr, amely a kegyelmet, a természetfölöttit beszívja, úgy keletkezik, hogy az ember megfékezi, visszatartja
a léleknek ezt a természetes törekvéseit. A Boda Zoltán természetfölöttije a
természet fölött, de abból alakul ki; a Simone Weil természetfölöttije mint
attól idegen valami nyomul a természet legyőzése árán támadt légüres térbe.
De hát itt nem a magam ellenérzéseit, hanem a Simone Weil gondolatait
próbálom követni. Ha rajtam állna, hogy a Gustave Thibon közel ezer tételből
álló válogatását pedagógiai célra tovább szűrjem, az ő negyven fejezete helyett
(melyeknek ilyen címei vannak mint az Űrtöltő képzelet, a Visszateremtés,
décréation, a Távolság a szükséges s a jó közt, Tisztító ateizmus) három kevésbé finoman tagolt fejezetbe gyűjteném anyagom. Az első arról szólna, hogy
a pesanteur törvényei közt hánykolódó lélek milyen tehetetlen az emberi élet
legállandóbb járulékaival, a szenvedéssel, a balsorssal s a halál gondolatával
szemben, s hogy amivel fölébük igyekszik kerülni, még a vallás vigasztalása is,
mennyire képzelt és hazug. Ez a fejezet Simone Weil rendszerének tán legértékesebb része, a lélektan. A második fejezet arról gyűjtene idézeteket, hogy
kell azt a bizonyos űrt, amely a természetfölöttit életünkbe szívja s minden
megoldatlan gondunkra megoldást ad, énünk önkéntes megsemmisítésével, az
elszakadással lelkünkbe létrehozunk. Ez Simone Weil rendszerének etikája,
melyet más indokolással én is vállalhatok. A harmadik magáról a természetfölöttiről szólna, a klorofilokról, mely a fényből csinál az élet éhségének táplálékot; az lenne, ez lehetne Simone Weil metafizikája, ahová csak az követheti őt, akinek a világból kizárt másvilágba élményen alapuló bejárása van.
A lélektani rész mechanikához illően, fizikai törvényhez hasonló lélektani
axiómákból indul ki. Az egyik ilyen törvény a szenvedés továbbadásának a
törvénye: az ember arra vágyik, hogy más is azt szenvedje, amit ő. Ezt vagy
szenvedésadással vagy részvétkeltéssel éri el. Ha olyan gyenge, hogy sem részvétet nem tud kelteni, sem mást megbántani, bajt okoz önmagának. Ez az
állapot az, amikor minden szép és jó dolog egy sérelemmé válik.
Még kegyetlenebb törvény: az alacsony hajtóerők nagyobb energiájúak,
mint az emelkedettek. Az energia, amelyet az emelkedett érzések szolgáltatnak, általánosságban korlátolt; ha a helyzet azt követeli, hogy az ember ezen
a korláton túljusson, alacsony s energiában gazdagabb érzésekhez kell folyamodnia (mint félelem, sóvárgás, az emlékezés íze, külső megtiszteltetések). Ez
magyarázza meg azoknak a tragédiáját, akiket a jó szeretete olyan útra visz,
amelyen szenvedniök kell, de egy adott pillanatban elérik a korlátokat és elaljasodnak. Más törvény: A jutalom minden faja energia lefokozása. Míg az
önmagunkkal való elégedettség is egy jó tett (vagy egy műalkotás) után egy
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felsőbbrendű energia lefokozását jelenti. Vagy: A halálgondolat ellensúlyt kíván, s ez az ellensúly (a kegyelmet nem számítva) nem lehet más, csak egy
hazugság. S itt jutottunk el Simoné Weil lélekmechanikájának a legzordabb
részéhez, a hazugságot teremtő képzelethez. A képzelet, Simoné Weil ördöge,
állandóan azon dolgozik, hogy eltömje a réseket, amelyen a kegyelem behatolhat. Az ő műve a vigasz, még a halhatatlanság is az ő dimenziója; múlt és
jövő, amely korlátlan teret nyit a képzelet emelkedésének. Simoné Weil egy
meg nem szépített, vigasztalan, jövőtlen világot akar, amely szükségszerűen
uralkodik, de épp ezért igaz. A pokol mások számára szenvedés, amelynek
nincs vigasza — az ő szemében a képzelt paradicsom.
A valódi pokolnak ez a vállalása a képzelt paradicsomokkal szemben az,
ami Simoné Weilt huszadik századi íróvá teszi. A komor realizmus, mely
inkább akar szükségszerűség nyomása alatt, mint képzelt javakért cselekedni,
teremti meg a lelki állapotot a kegyelem befogadására. A további teendők: az
én önkéntes megsemmisítése. Az űrteremtés etikája természetesen lemondásokból, föladásokból, elszakadásokból áll. Elsősorban az „én"-t kell elpusztítanunk magunkban. „Nincs semmink a világon, hisz a véletlen mindent elvehet,
csak az, hogy azt mondhatjuk: én. Ezt kell Istennek adnunk, azaz elpusztítanunk. Az ént a végső csapás is elpusztítja — s nincs rosszabb a szerencsétlenségnél, mely kívülről pusztítja el az ént, mert akkor nem pusztíthatjuk el magunk." Az én megsemmisítése kívülről nem mehet végbe rendkívül erős lázadás
nélkül. Ha az ember Isten iránti szeretetből — elutasítja ezt a lázadást, az én
elpusztítása nem kívülről történik, hanem belülről, azaz a rendkívüli csapásból
a kegyelemnek helyet teremtő űrteremtés lesz. Az én nem más, mint az árnyék,
amit a bűn vet, s amely elállja az Isten fényének az útját. Ezért kell az egész
életünkkel félreállni (effacement) ,, .. . hogy az Isten érintkezésbe kerülhessen
a lényekkel, akiket a véletlen az utamra vetett s akiket szeret. Jelenlétem
indiszkréció, mintha két szerelmes vagy két barát közt állnék. Nem a fiatal
lány vagyok, aki jegyesét várja, hanem a harmadik alkalmatlan két jegyes
közt, akinek el kell kotródni, hogy valóban együtt lehessenek." Egy másik
fosztó művelet: a vágy elválasztása a tárgytól. A vágy mint energia igaz, de a
tárgy hamis. Ezért kell eltérni a tárgytól, hogy egyedül az Istenre irányuljon.
A vágy kioltása (buddhizmus), a nem ragaszkodás (détachement) vagy amor
fati, vagy az abszolút jó vágya: ez mindég ugyanaz, kiüríteni a vágyat minden
véges tartalomból, hagyni üresen, vágyni kívánság nélkül. Cselekednünk sem
szabad, csak szükségszerűségből. Nem tehetek másként. Ez nem cselekedet,
egyfajta passzivitás. Tett, mely nem tesz. Még az űrt sem szabad, mint sok
vallás gyakorlata teszi, akaratkoncentrálással erőszakolni, hisz az akarat
tárgyra irányul. Csak várni kell. ,,A várakozás legmagasabb fokán az, ami az
Isten. Hitet és szeretetet tételez fel." Ha e fontos teremtő műveleteket egy
néven akarjuk összefoglalni; a decreatiót, a teremtés visszacsinálását választanám. „Ügy veszünk részt a világ teremtésében, hogy magunkat visszateremtjük
(szinte azt írom: leteremtjük). A rend helyreállítása: lebontani a teremtményt
magunkban." „Ha az ember egyszer megértette, hogy semminek kell lenni,
minden erőfeszítésnek a célja, hogy ne legyen semmi se." „Isten add meg,
hogy semmi legyek."
Ez így előadva inkább buddhista, mint keresztény etika. Még az sem vall
ez ellen, amit a világegyetemről mond: „Ha a világegyetem az a lelkemnek,
ami egy másik test, halálomnak nincs több fontossága számomra, mint egy
ismeretlenének." (Nem véletlen, mint írja le az atma szót egy szomszéd idézetben.) Kereszténnyé ezt Isten szeretete és kegyelme aktív voltáról szóló felfogás tehetné. De hát milyen is a Simoné Weil istene?
Weil teológiájának két pontja nagyon megkönnyíti a természettudományos
gondolkozású ember közeledését az ő Istenéhez. Egyik a csoda, a másik a lélek
halhatatlansága. Azaz Isten tökéletességéhez az is hozzátartozik, hogy ne tör2*
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hesse át a természettörvények rendszerét, a csodákban hinni, ahogy szokásbáli
van, istenkáromlás. A lélek halhatatlanságáról pedig ezt mondja: ez a hit,
mert nincs hatalmunkban a lelket valóban testetlenül képzelni el. Így ez a hit
valójában az élet meghosszabbodásának a hite: azaz a természet.
De van más is itt: a keresztény hit ebbe a világba rántja le a természetfölöttit. Mi a viszonya ennek az Istennek, aki a jelen nem létével van jelen a
világban, hozzánk, az emberhez, miben áll az ő nagy szeretete, amelyről a kereszténység beszél? A teremtés: a szeretet a k t u s a . . . Létünk minden pillanata
Isten irántunk való szeretet?. De Isten nem szeretheti csak önmagát. Szeretete
— önmaga szeretete rajtunk át. Így ő, aki a létet adja, a beleegyezésünket
szereti bennünk, hogy ne legyünk. Azt a létet koldulja tőlünk örökösen, amelyet ad. Azért adja, hogy elkoldulja. A szükségszerűség (a természet világa) az
ernyő, amit Isten vet közénk, hogy lehessünk. A mi dolgunk áttörni ezt az
ernyőt, hogy ne lehessünk. „A teremtésnél Isten lemond róla, hogy minden
legyen." Nekünk is le kell mondanunk, hogy valami legyünk. Ez az egyetlen
számunkra adatott jó. Az ember nyeresége, hogy e lemondás közben (ha megfelelő módon, a szellemi világba emelkedve végzi): hogy amire a pesanteur
világában képtelen volt, meg tudja oldani, az energiák lefokozódását megfordíthatja, új energiaforrás támad benne, a klorofil, amely lehetővé teszi, hogy a
fényből táplálkozzék. A szenvedés, ahelyett, hogy bűnre ingerelne, megnemesít,
a kegyelem hasznunkra válik. Az élet keresztjét képző ellentmondások összeegyeztethetővé válnak. „Ha egy hegy oldalán megyek, előbb egy tavat látok,
majd néhány lépésre egy erdőt. Választani kell, vagy a tó, vagy az erdő. Ha
egyszerre akarom látni a tavat és az erdőt, föllebb kell mennem. Az ember nem
tud összeférhetetlen dolgokat megszerezni, csak a kegyelem." Egyedül a kegyelem adhat bátorságot, érintetlen hagyva a bátorságot.
Ez persze csak vázlata annak a „huszadik századi" buddhista kereszténységnek, amely nemcsak világképe zord realizmusában huszadik századi, de
abban az erőfeszítésben is, amely az igazságot a fölülemelkedés vágyával
egyeztetve, új nomenklatúrából épít üdvözülés számára lépcsőket s korlátot.
A rendkívüli szellemi erőt, amelyeket ez a fiatal lány eközben kifejt, nem is
a gerincét képező gondolatmenetén, mint inkább leágazásain, a problémák szélességén érzem, amelyeket érint; rövid verdiktjeinek meglepő tájékozottság s
lényegbe menő ítélő erő adja a hitelt. Aki Gandhival foglalkozott, azt ez
Gandhi élettörténetének egy epizódjára emlékezteti, az erőszakmentességről
szóló ítélete megerősítéséül az erőszakmentesség akkor jogos, ha hatásos. Aki
az értelem, az analízis gyakorlatával védte magát egy életen át indulatai jellemrontó erejével szemben, az intelligencia és kegyelem című fejezetben itt
megkapja magyarázatát. „Semmi sem áll közelebb az igazi alázathoz, mint az
intelligencia. Lehetetlen, hogy az ember büszke legyen az értelmére, amikor
igazán él vele." Egy ilyenféle kis esszében lehetetlen fogalmat alkotni arról az
ellenkezésről és helyeslésről, amit ez a könyvecske megmozdít — ahhoz egy
külön Simoné Weil-napló kellene. Két állásfoglalását azonban, amely a múltjához való viszonyát méri föl: mégiscsak érintenem kell. A szociális kérdésekre
fordított figyelmét s idejét nem tartja elveszettnek. „A társadalmi jelenségek
szemlélete épp olyan jó út, mint a világtól való visszahúzódás. Ez az, amiért
nem volt hiba, hogy olyan soká jártam a politika partjain." Amihez eljutott:
tökéletes ellentéte a marxizmusnak. A politika a nehézkedés törvényei közé
van zárva s a legjobb, amit tehet, hogy csökkentse, ne engedje kifejlődni a
rosszat. A természetfölöttivel egy ponton érintkezik a törvényben. Ez az érintkezés (a törvényben a főhatalom hatáskörében) biztosítja a társadalom egyensúlvát. ..Csak az egyensúly semmisíti meg az erőt. S a társadalmi rend nem
lehet csak az erők egyensúlya." A jó társadalom az lenne, ahol az államnak
csak neeatív szerep jut, kis nyomás a megfelelő pillanatban, a kezdődő egyensúlybomlás akadályozása. A törvényesség arra kényszeríti az embereket, hogy
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azt akarják, ami van. „Az ateista materializmus szükségszerűen forradalmi,
mert hogy egy abszolút jó fele fordulhasson, azt a jövőbe kell helyezni. Ilyenkor, hogy a lendület teljes legyen, szükség van egy közvetítőre az eljövendő
tökéletesség s a jelen között. Ez a közvetítő a vezér, Lenin s t b . . . . " A szocializmus a legyőzőitekbe, a rasszizmus a győzőkbe helyezi a jót. De a szocializmus
forradalmi szárnya azokat használja föl, akik ha lenn születtek is, természetüknél fogva győztesek s így ugyanahhoz az erkölcstanhoz vezet. A modern
totalitarizmus úgy viszonylik a XII. század katolikus totalitarizmusához, mint
a laikus és szabadkőműves szellem a Renaissance humanizmusához. Az emberiség minden oszcillációval hanyatlik. Hová vezet ez?
Még kegyetlenebb népével, népe múltjával szemben. A kereszténységet az
rontotta meg, hogy fölvette magába a zsidó múltat. Totalitárius, hódító, emberölő lett, mert ugyanannyira ragaszkodott Jehovához mint Krisztushoz, a
gondviselést az Ótestamentum módján képzelte el. Rómának egyedül Izrael
tudott ellenállni, mert hasonlított hozzá s a születő kereszténység így ott hordta
magán a római szennyesét, már mialatt a birodalom hivatalos vallása lett.
Izrael időnként felkelt az igazi monotheizmus fele, de újra és újra összeesett
— s lehetetlen volt vissza nem esni, a „társistenhez".

I L L U S Z T R Á C I Ó I L L Y É S G Y U L A D U P L A V A G Y SEMMI C1MO D R Á M Á J Á H O Z
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