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I N K A K Ö V E K 

1. 

H A AZ INKA-KULTÚRÁBÓL csak Machu-Pichu város romja maradt volna 
fenn, erre is fel lehetne építeni az egész világot. A romokat nemrégen 
találták meg. Alig hozzáférhető helyen, a Kordillerák legterméketlenebb 

vidékén, több mint négyezer méter magasságban, véletlenül akadtak rá. Azóta 
kiderült, hogy a köveket nem is ott fejtették, hanem néhány kilométernyire 
levő völgyben és olyan tömbökben hozták fel, amelyek nagyobbak, mint a 
knossosi kyklops-fal sziklái. Egy részük nyersen áll, más részüket össze-
faragták, oly tökéletesen, hogy az archeológusok csodálkozására «egy kés-
pengét sem lehet a hasadékba feszíteni». De a tömböket nem szabályosan 
faragták ; vannak öt, hat, nyolc, tíz, sőt tizenkétszögű kövek. A falhasadékok 
rajza olyan, amilyet sehol sem látni másutt. Nem a biztosság ez, nem a nyuga-
lom, nem a fenség, nem az emberi erőfeszítés csaknem elgondolhatatlan 
nagysága beszél belőle : mindezt természetesnek veszi és ennél többet mond. 

A város környezete csupasz és tiszta szikla, — «dark trachyt», — sötét 
trachyt, ahogy az egyik utazó mondja : ez a tömör, intenzív szürkeségében 
eszelősen kemény és súlyos kő, amelynek tompa fénytelenségében van valami 
felháborítóan indokolatlan. A bazalt a trachythoz képest komor, ünnepélyes, 
de a bazaltban van fantasztikum, bizarrság, mintha ez a kő zeneibb volna. 
A gránit meg egészen biztosan józanabb, szárazabb, és minden esetre érthe-
tőbb, átlátszóbb képlet. A trachyt hóbortos : szigorúan, meg nem engedhetően 
szürke kétértelműsége olyan, mint a félhomály. A félhomály azonban nem az 
alkonyaté, vagy a hajnalé ; csak igen magas hegységben a felhő ködös sűrű 
tömegében van ilyen színtelenség, ilyen meg nem alkuvó szürkeség. Csak a 
nehéz, mindent ellepő és mindent átható felhő képes ennyire közönnyel lenni 
mindennemű szín és változás és árnyalat és távlat és fény iránt. A trachytban 
megvan ez a közöny. Nincs szüksége fényre. Nem utasítja vissza, — csak 
nem veszi fel. A maga zárt, konok, egyenesvonalú gesztustalanságában telje-
sen elzárkózik szürkeségébe. 

Egyetlen kő természetében sincs kiváncsiság : nincs benne olyasvalami, 
ami a növényben, vagy az állatban, ami állandóan túl akar nyúlni önmagán. 
A kőnek nincsenek törekvései, nem akar semmit, nem eszik, nem tanul, nem 
fejlődik. Minden élőlény közül a kő van a legkevésbbé változásra szorulva. 
Nincs szüksége segítségre, táplálékra, ki van kapcsolva a «természet kölcsönös 
támogatásából». A legközelebb állana a passzivitáshoz, ha nem volna meg 
benne az aktivitás legmagasabb foka. Ez a valami pontosan megfelel annak, 
ami a kő maga, ezért van valamije, amije más lénynek rajta kívül nincsen 
meg : valóságérzéke. Soha egy pillanatra sem ad fel egyetlen lépést sem. Meg-
elégszik azzal, hogy van? — A kérdést fel sem lehet tenni. A kő nem törődik 
azzal, hogy van. Saját léte iránt is közömbös. Nincsenek indulatai, nincs 
úgynevezett önfenntartó ösztöne. Mindegy neki, hogy van és, hogy hol van : 
hegytetőn, völgyben, beépítve, makadám útba törve, a tenger fenekén, vagy 

Napkelet 27 



386 

szoborban. Nem hat rá sem fény, sem meleg, sem hideg, sem sötétség. Csak 
jelenlétének borzalmas súlya, mint egy meg nem ingatható tény : az anyagá-
ban levő kiterjedés. 

Lehet, hogy a kő csak egyetlen szót mond ; a szót az idők elején kezdte 
el és az idők végén fogja befejezni. Minden hang kiejtése több százezer év. 
Mert a kő ideje sokkal lassabb, mint az emberé. Ha a kövek szavakat monda-
nak, az a szó, amit a trachyt kiejt, egytagú szó. A leglassúbb kő : a legke-
vésbbé hajlandó tudomásul venni az időt. A kövek monomanikusa. Mindaz, 
ami a köveket kövekké teszi, megvan benne és pedig nem tudatosan, hanem 
sokkal mélyebbről véve : mint veleszületett, tőle el nem választható, lényé-
ben levő egyszerű titoktalanság, — egy neme annak a fix pontnak, amely az 
élet összes erőinek hatása alatt sem változik meg. A trachyt szürke súlya és 
kemény üvegessége, szenvedélytelen tömegszerűsége mozdulatlanul fekszik 
a maga természetének mélységében ; látszólag az élet legkisebb jele nélkül, 
minden közeledés iránt teljesen közönyösen, egész éberségét irtózatos kon-
centrációval a maga megmozdíthatatlan sötét szürkeségére és térfogatának 
betöltésére irányítja. 

Machu-Pichu város trachyt sziklán, trachyt hegyek között trachytból 
épült : «seems not now a work of human art, but as it were titanic — úgy-
látszik nem ember, hanem titánok műve», amint Shelley mondja, mintha 
«a hegy formálta volna és a hegyből nőtt volna ki, az eleven kősziklából» 
(Epipsychidion). A város ugyanazt hallgatja el, amit a körülötte levő még 
ezer méterrel magasabb ormok, szakadékok, tarajak, nyergek, mint az éles 
vonulatok, széles hegyhátak, függő sziklák és meredek tornyok. Ugyanaz az 
eszelős szürkeség, az a monomaniákusan közömbös súly, szenvedélytelen 
tömegszerűség, mozdulatlan önmagábanfekvés, ami fölött négyszáz év úgy 
szállott el, mint egy másodperc és amin negyvenezer év sem fog változtatni 
semmit. 

2. 

A lakóhely megválasztásában az embert sohasem vezette más, mint a 
lehető legközelebbi és legkonkrétebb gyakorlat. Még lakást sem választ anél-
kül, hogy ne legyen tekintettel gyakorlati szempontjaira, házat nem épít, 
még kevésbbé várost olyan helyre, amelyik nem felel meg számára. Trója, 
Tiryns, Athen : a görög tengerpart városait egyazon gyakorlat építette, a 
tengerparttól látótávolságnyira lehetőleg nehezen hozzáférhető hegyen és 
hegy körül, hogy érintkezésben maradjon a vízzel, de hirtelen támadás ellen 
védve legyen. Ma a gyakorlatot a gazdasági, egészségi és közlekedési szem-
pontok határozzák meg. 

Nincs a világon egyetlen hely sem, amelyik kevésbbé vette volna figye-
lembe akár a görög, akár a modern gyakorlat szempontjait, mint a trachyt 
város. Magasság, elzártság, terméketlen környezet, — itt nem lehet szó a 
polis kereskedelméről, de még a harciasságáról sem, hiszen egész fekvése 
felülemelkedik a megtámadhatóságon. Arról meg, hogy ipari, vagy kereske-
delmi gócpont legyen, éppen nem lehet szó. 

Mégis gyakorlat volt, ami a várost emelte, csak a mai ember számára 
alig érthető gyakorlat. «A démonokkal a primitív ember, mondja Klages, 
szorosabb kapcsolatban van, mint a körülötte levő tényekkel». Démoni gya-
korlat volt ez : a város építésével Peru lakói életük számára éppen olyan fon-
tos kérdést oldottak meg, mintha ma egy amerikai ültetvényen központi 
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fekvéssel és a vasút mellett építenének várost. Csakhogy a perui indián szá-
mára nem az ültetvény volt a lényeges, hanem egy démoni valóság : életét 
nem gazdasági célok elérésére irányította, hanem a világ ős erőivel való 
együttélésre. 

A trachyt város sziklakúp tövében épült fel a hegyen. A kúpba félig 
beleépítették a templomot és így bizonyos, hogy a szikla az volt, amit az 
indiánok «paccarisca»-nak neveztek. A paccarisca minden valószínőség szerint 
rokon a csurungával, talán az omphalossal : mágikus hely, ahol a dolgok, 
lények, istenek, erők születnek, — a paccarisca a hely, ahonnan valami eredt 
és, amiből eredt. Garcilasso el Inca írja, hogy a Nap legfőbb paccariscaja a 
Titicaca sziklája volt : itt született a Nap, ez volt a Nap omphalosa. Machu-
Pichu sziklakúpja ilyen világdémon születési helye volt, — talán valamilyen 
héroszé, talán természeti erőé, talán magáé a kőé, talán a trachyté. 

«A kő a föld csontváza», mondja Garcilasso el Inca. Inka papok kövek-
ből jósoltak. Voltak kövek — huaka-k — amiknek külön papjuk volt és Cuzco-
ban minden évben volt egy ünnep, amikor megkérdezték a huakát és meg-
ajándékozták. Rengeteg mithosz beszél arról, hogy emberek megkövültek, 
vagy kövek megmozdultak és emberekké váltak. Volt egy emberisten, beszéli 
az egyik mithosz, akit Pachacamacnak hívtak. Ez a félisten megölte anyját 
és ezért a másik hérosz, Vichama, halálra kereste. Pachacamac megszökött s 
most Vichama haragja az emberek ellen fordult. A Nap azonban az emberek 
segítségére sietett és, hogy elrejtse a dühöngő isten elől, kövekké változtatta 
őket. Ha az ember arra gondol, hogy a «kő a föld csontváza», — tisztán meg-
érti ennek a mithosznak jelentését. Az emberek kővé váltak, — meghaltak, — 
csontvázzá lettek. A kő az, amivé az ember lesz és, amiből lesz : a születés 
helye, az élet anyaga és a halál birodalma. 

A város a nagy paccarisca tövében épült : mágikus helyen, — benne a 
kődémonban, teljesen felolvadva benne, teljes azonosságban vele. A legköz-
vetlenebb gyakorlat ez : a város építésével az élet minden lényeges kérdését 
megoldja. Itt van otthon, itt a nagy kődémonban, őslényegének születési 
helyén. Az otthon mindig életközösséget jelent, mindig azt jelenti, hogy : 
biztosabb elmélyedés ; otthon lenni annyi, mint mélyebben élni. Az indián a 
trachyt városban önmagát éli, itt van otthon, — a trachyt születési helyén, a 
sötét, szürke, monomaniákus, felhőszínű sziklaormok közepette : ez volt az 
indián gyakorlat, ami Machu-Pichut négyezer méter magasságban puszta 
szürke sziklák között sziklából építette : a közelség a démonokhoz, az azonos-
ság velük. «A növények az ember növénységére hatnak — írja Novalis — az 
állatok az ember állatságára, a kövek az ember kőségére». A trachyt város-
ban az embernek ez a kősége épült fel, a perui indián trachytsága : ez a szüle-
tési helye, ebből teremtődött, ezzé lesz, ez a ködfelhőszínű nehéz kő : hegy, 
orom, város, ember, ugyanaz, egy hely, egy idő, az életnek egy és ugyanaz a 
mozdulata, ugyanaz az örök mozdulatlansága. 

3. 

Várost építeni kopár sziklák közé, távol termékeny vidéktől, víztől, 
úttól, — fel a magasba, ahol jeges éjszaka és tél átmenet nélkül váltakozik 
perzselő nappal és nyárral, — ahonnan minden szem gabonáért és minden 
csepp vízért le kell szállni a meredek völgybe és visszakúszni a falszerű sziklá-
kon ! Tiszta őrültség ! Az emberiség történelme tele van őrültségekkel. A törté-
nelem éppen az, hogy az ember számára a közvetlen, tényleges valóságnál 
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van valami fontosabb, — az «ember a démonokkal szorosabb kapcsolatban 
van, mint a körülötte levő tényekkel». Nemcsak a primitív. Van valami, 
ami a fizikai ténynél lényegesebb : mit jelent az, hogy lényegesebb? Azt, 
hogy az ember a fizikát mindig feláldozza a metafizikának, azt, hogy az igazi 
kérdés sohasem az anyag, hanem mindig az, ami túl van az anyagon. Ahol a 
látszólag legkézzelfoghatóbban reális gondolkozás dolgozott, a háttérben 
mindig ott van az irreális. Városok alapítását sohasem fizikai gyakorlat 
szempontjai vezették, Vagy van valaki, aki kétségbevonja, hogy a görög 
városok alapításában nem lappangott a legmélyen a görög mithológia? Az 
amerikai városok alapítását, a szén, olaj, fa, gabona, termelőközpontok épí-
tését nem a nagy modern oekonomiai mithológia démonai vezették : a Haszon, 
a Pénz, a Gyorsasság? Milyen őrültség ! — milyen mélyen metafizikai ! — 
milyen emberi ! 

Az ember szükségszerűségek között él. De a fizikai szükségszerűségeknél 
sokkalta nagyobbak, mélyebbek, átléphetetlenebbek, kényszerítőbbek a fizikán 
túl levő szükségszerűségek. Az ember meg tud mozgatni hegyeket és ki tud 
merni tengereket, el tud tűntetni erdőket, tud repülni, meg tudja változtatni 
a földet, mindez időn, erőn, eszközökön, akaraton múlik. De az ember nem 
tud átlépni a metafizikán. Nem tud megszabadulni démonaitól. Az ember le 
tudja győzni a fizikát. A metafizikát soha. 

Az igazi nagy, embert kormányzó tények nem az anyagban vannak. 
Az anyag az embert sohasem kormányozta : akadályokat támasztott, amiket 
az ember mindig legyőzött. A kormányzó, parancsoló szükségszerűség mindig 
túl van az anyagon, ez az, amelyik az első kőlándzsahegyet és kőbaltát csinál-
tatta, amelyik a barlangok falára az első bizonképeket festette és megalkotta 
a Mona Lisát, amelyik megtalálta a bronzot, rezet, vasat, acélt, megépítette az 
első cölöpépítményt, a mezopotámiai és afrikai falvakat, a görög polist, Rómát, 
Párist, Newyorkot, megfaragta a willendorfi Venust és az olympiai Apollont, 
a krétai cserepeket és a kínai porcellánt, a szőrruhát és a selymet, a kajakot 
és az oceánjáró «Brement», — felépíttette az emberrel a világot és az ember-
nek soha egy pillanatra sem volt meg a lehetősége arra, hogy szembeszállhas-
son vele, kitérjen előle, mellőzze, vagy elhagyja : semmi lehetősége sem volt 
meg arra, hogy a reális fizikán túlemelkedő irreális démoni valóság őrületét 
levethesse. 

Az embernek ez az őrülete sokba kerül. Boldogságát ezen a ponton 
veszíti el mindig és mindenki ; józanságát ; valóságérzékét ; ártatlanságát ; 
tiszta, átlátszó állatiasságát. Az ember ebben az őrületben él. A történelem 
ennek az őrületnek a története. Hogy leveti valaha? — Az ember mindig 
először imádkozik és csak aztán eszik. 

4. 

Egészen biztosan sohasem volt határozottabban felismerhető őrület a 
történelemben, mint a trachyt-állam. Az embereket századokba, ezredekbe, 
tízezredekbe osztották. Az egyes törzstársadalom, — ayllu — faluban lakott 
pontosan meghatározott helyen — marca. Saját személye fölött senki sem 
rendelkezett. A gyermekszületést szabályozták. Védkötelezettség alól nem 
volt kivétel. Minden terményt állami raktárakba kellett szolgáltatni és ott 
hivatalnokok osztották három részre : egyharmad volt az inka uralkodó osz-
tályé, egyharmad volt a hivatalnokoké és munkaképteleneké, egyharmad a 
népé. Az ételt fejadagonkint szabályozták. Pénz nem volt. A kalendárium az 
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év teendőit és ünnepeit gépies szigorúsággal osztotta be. Az öt társadalmi 
osztályt (inka, adminisztrátor, főnök, közönséges szabad ember és fogoly) 
átléphetetlen fal választotta el egymástól. Az egész országot kitűnő utak hálóz-
ták be és ezeken kengyelfutók vittek a négy tartományközéppontba minden 
nap hírt. A közmunkák nagysága százszorosan meghaladta az egyiptomit : 
olyan várak hidak, útak, templomok, csatornák, tavak, vízvezetékek épül-
tek, amilyenek a föld egyetlen pontján sem. A házasság formája a szigorú 
monogámia volt. A házasságtörő férjet kényszermunkára ítélték, a házasság-
törő nőnek fekete borsot kellett ennie, amibe belehalt, vagy örök életére 
nyomorék lett. Lakóhelyét senki engedély nélkül el nem hagyhatta. Vallás-
gyalázás büntetése a halál volt. De halállal büntették azt is aki a törzs jelvé-
nyét elcserélte, aki munkáját elhanyagolta, aki hamis adatokat szolgáltatott 
a hatóságnak, aki mértéktelen volt evésben-ivásban, aki a monopoliumjogok 
ellen vétett, aki büntény feljelentését elmulasztotta, aki hamisan tanusko-
dott. Az egyes törzsek munkarendje egészen határozott diszciplinára épült : 
napról-napra kitűzött teendőjét mindenkinek feltétlenül el kellett végeznie. 
Az állam legfontosabb terménye a kukorica volt. Az ültetésnél minden szem 
mellé egy halat kellett a földbe dugni, — így trágyáztak. Aki elmulasztot halat 
tenni a mag mellé, annak a munkafelügyelő ott azonnal levágta a fülét vagy 
az orrát. Ha a gondatlanság ismétlődött, az illetőt kivégezték. A hivatalno-
kok kötelességmulasztásának büntetése éppen olyan szigorú volt, mint a 
népé. És az inkák uralma sem volt korlátlan dőzsölés. Éretlen fantaszták 
sokat irkáltak aranyban duskáló fejedelmekről, akik háromszáz napszűz 
háremének kellős közepén, életükben nem gondoltak másra, csak folytonos 
tivornyára. Arany ! — mi jelentősége volt az aranynak ott, ahol nem volt 
pénz? Napszűz ! — micsoda tivornyáról lehetett szó ott, ahol a papságnak 
olyan elképzelhetetlen befolyása volt? És végül milyen szabad életet élhetett 
az az ember, aki tudta, hogy az egész államban senkinek sincs egy tenyérnyi 
birtoka, minden az övé ; aki tudta, hogy minden szem kukorica az övé ; min-
den ember élete fölött rendelkezik ; minden parancsnak tőle kell elindulnia. 
Aztán pedig : sohasem szabad elfelejteni, hogy olyan államban, ahol nagy, 
díszes, drága kincsekkel megrakott, óriási erőfeszítéssel épített templomok 
vannak, — ott nincsenek szabad emberek. A nép rabszolgája uralkodójának ; 
az uralkodó rabszolgája a rabszolgaságnak ; és mind a ketten rabszolgái a 
templomokban lakó emberi őrületnek : az igazi uralkodóknak, a démonoknak. 

A trachyt-állam kemény, egyöntetű, szürke szigorúsága akkor érthető 
meg teljesen, ha az ember megnézi azt a fejet, amit egy hamburgi néprajzi 
múzeumban levő cserépkancsó ábrázol. A kancsó tetején indián alak ül. Kar-
ját egyenesen, fenyegető páthosszal előrefeszíti, olyan gesztussal, ahogy 
csak megingathatatlanul biztos emberek teszik. Az alak feje komoly, egy-
szerű, sötét. Nem fejez ki semmiféle gondolatot. Nem magyaráz, nem illusz-
trál, nincs benne semmi felvett. Van, néz, parancsol mozdulatlan mozdulatá-
val, tekintetével, homlokának, orrának vonalával ; szürke gőg sugárzik belőle, 
csaknem elviselhetetlenül öntudatlan öntudat, — ez a trachyt-ember, aki 
semmi más, mint az anyagában levő kiterjedés őrültje, a sötét, ködös súly, — 
a trachyt-állam, a fegyelem abszurd démona ; megszállott : a kemény rend 
megszállottja, Machu-Pichu orma, egy az éggel komoran szembenéző szürke 
tömör kúp : az egész életből semmi mással nem törődik, csak saját lassú, zárt, 
monomániás tömegével. 

(Befejező rész következik.) 




