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A JÁSZI-ÜGY REJTÉLYE

A Jászi-ügy hovatovább a magyar szellemi élet egyik legvitatottabb és
legérdekesebb problémájává vált. Az Amerikában élő Jászi Oszkár az újból
megindult H u s z a d i k S z á z a d számára bevezető cikket irt s ebben vázolja
a közel fél évszázadra visszatekintő folyóirat időszerű feladatait.

J á s z i n a k ez a cikke roppant feltűnést keltett a magyar szellemi világ
ban. Volt tanitványainak nagyrésze olyan éles, szinte már kiméletlen támadás
ban részesitette a századeleji magyarországi radikalizmus szellemi vezérét, hogy
ez még ma, a világnézeti harcok kiélezett stilusában is meglepetést keltett.

J á s z i, visszapillantva a folyóirat indulására, megjegyzi, hogy tudomá
nyos front jukat az evolucionista természettudomány "törvényei" határozták meg,
politikai front juk pedig a feudalizmus, az uzsorakapitalizmus, a magyarositó
sovinizmus, a hatalmat kiszolgáló üzletemberek és a hitét vesztett klerikalizmus
ellen irányult.

,,1910 januárjában megállapítottam - írja Jászi -, ha az első három év
a spencerizmust uralta, a második három a marxizmushoz jutott közelebb; érdek
lődésünket legnagyobb mértékben gazdasági érdekek és az osztályharc szem
pontok foglalták el."

J á s z i Oszkár a továbbiakban a H u s z a d i k S z á z a d feladatainak
programmját ígyekezett megállapitani. Azt hangoztatja, hogyha a munkásság,
parasztság és a teremtő szellemiség őszintén együtt dolgozik, ha valamennyi
tényező hátsó gondolat nélkül elfogadja a demokrácia lényegét, akkor ez olyan
fedezetet jelent, amelyre az ország minden politikai veszély nélkül felépíthető.

A régi osztályharc-rivalgás elvesztette értelmét, mert az újjáépítés munkáját
sem külső ellenség, sem pedig ellenforradalom nem veszélyezteti.

Ezeket a sorokat a marxista ideológusok olyan elkeseredéssel fogadták,
hogy a folyóiratot kiadó Társadalomtudományi Társaság levette Jászi
hevét a lap éléről. Megállapitásai érthető meglepetést keltettek még azok között
is, akik Jászi természettudományos gondolkodását ismerték és régi társadalom
filozófiai szemléletével tisztában voltak. A meglepő voltaképen nem is az, amit
Jászi a magyar társadalmi és politikai helyzet elemzése nyomán mond ki,
hanem az a gondolatsor, amellyel megállapitásait megokolja.

Szerinte ugyanis "az a merőben kauzális világnézet, amelyet a régi
fl u s z a d i k S z á z a d uralt, nem elegendő. Ez a pusztán kauzális világnézet
mind a gazdasági, mind a természettudományi determinizmus formájában alkal
matlan .mai feladataink megvalósitására. A jövő meghatározásában teleologikus
elemeknek is nagy szerepük van, amelyek nem egyszerű reflexei a mult adott
ságainak, vagy a jelen gazdasági és társadalmi erőinek. Nincs az a gazdasági
"agy politikai túlerő, amelyet át ne törhetne szabad és lelkiismeretüket követő

emberek elhatározása, munkája és küzdelme.
Ezeknek a lelki erőknek a felismerése, a determinizmus és a szabadság

kiegyenlítés e az utolsó évtizedek legkiválóbb elméit foglalkoztatta. Ezért hang
súlyozták rendkivül eltérő világnézetű emberek egyaránt a vallási probléma
alapvető fontosságát. Egyre jobban érezzük, hogy kivételes egyéniségek meg
szabhatják saját maguk szellem-erkölcsi parancsait, ha megértik a saját lelkük
és. a társadalmi fejlődés igazi szavát. Még azok is - folytatja J á s z i -, akik
ezeket a tradíciókat elvetették, tömegmozgalmaikból kénytelen-kelletlen egy
vallásos jellegű szintézist csináltak, amelyet minden hitvallónak, akár börtön
vagy kivégzés szankciója alatt, követnie kell. Joggal beszélhetünk ateista val-
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lásokról is. A vallási élmény természetéből következik nemcsak a türelem köve
telése a vallásokkal szemben, de az a törekvés is, hogy az emberi léleknek ezt
az ősi szükségletét egyre tisztább és magasabb perspektívák felé vezesse a naiv
"szabadgondolkozók" és materialista kískáték helyett". .

Fejtegetéseinek végén Jászi megjegyzi, hogy ezt ma már nemcsak papok
vagy spiritualista filozófusok mondják, hanem Albert E i n s t e i n, a természet
tudományi világnézet méltán csodált vezére is azt tanítja, hogy az atomkorszak
fenyegetö veszélyeit csak az emberi lélek igazi értékeinek keresésével és köve
tésével lehet csökkenteni.

Senki sem mehet el szó nélkül a J á s z i által most felvetett kérdések
mellett. A velük szemben való állásfoglalás teljes emberi magatartásunkat
határozza meg.

Felmerül azonban az a kérdés, vajjon mí a rejtélye annak, hogy J á s z i
Oszkár, a magyar szociológíának ez a rendkívüli értéke, a haladás gondolatának
önfeláldozásig hű harcosa a századeleji természettudományos gondolkodás sivár
világából eljutott az emberi lélek legmélyebb problémáinak megértéséíg? A kér
dés akkor is érdekes lenne, ha szemléletének metamorfózisa csupán J á s z i
Oszkár sajátos. egyéni és emberi ügye lenne. Ebben az esetben egyszerüen
elfogadhatnánk J á s z i-nak azt a megállapítását, hogy "kivételes egyéniségek
megszabhatják a saját maguk szellem-erkölcsi parancsait, ha megértik a saját
lelkük és a társadalmi fejlődés igazi szavát". De nemcsak Jásziról van szó, hanem
él társadalomfilozófusok egész soráról, akik a Jászíéhoz hasonló átalakuláson
mentek keresztül, hogy csak a Magyarországból Németországba, majd Angliába
emigrált M a n n h e i m Károlyt említsük, akinél a vallásnak és az egyháznak
tett engedményeit, misztikusnak és mágikusnak mondott gondolatait honi szo
ciológusaink egyrésze époly értetlenül fogadta, mint most Jászíét.

Amikor azonban már a társadalom-filozófusok ilyen döntő jelentőségű

álláspont változtatásáról van szó, amelynek a Jászi-cikk csupán egy Magyar
ország felé való vetülete, akkor ennek az emberi és lélektani problémának a
megértését nemcsak az egyéni, hanem a társadalmi lélektan szempontjai szerint
is megvizsgálhatjuk. Ha a szocializmus osztályfogalmából kikövetkeztethetőtaní
tást vesszük szemügyre, akkor azt mondhatnánk, hogy az embernek egyénileg
nem csupán gazdasági, vagy politikai, hanem még szellemi magatartása sincs.
Senki sem szabadulhat meg osztályától, tehát egész gazdasági, politikaí és szel
lemi magatartása abból következik, hogy milyen osztályban él, milyen társa
dalmi működést fejt ki. A szocializmus anlropológiája lehetetlennek tartja az
osztályonkívüliséget és éppen ezért lehetetlennek véli azt is, hogy a kivételes
egyéniségek megszabhassák a maguk szellem-erkölcsi parancsait. Lukács György
még tovább, megy ennél. A történelem s az osztályöntudat összefüggéseit vizs
gálva, arra az eredményre jut, hogy nem csupán az ismeret, a tudás s a maga
tartás fakad az osztályhelyzetből, hanem az ember pszichológiai alkatát is a
társadalomhoz való tartozás szabja meg.

Ha a szocializmus antropológiájának szemléletén át próbálnánk kideríteni
a Jászi-rejtélyt, akkor azt kellene látnunk, hogy az angolszász világban élő

társadalom-filozófusok lelkí alkata, ísmeretélménye és szellemi magatartása
.merőben más, mint azoké, akik a magyarországí társadalmi rendben élnek.
Milyen erősnek kell lennie az angolszászok társadalmi öntudatának, ha az
itthoniak meglepődve és meghökkenve tapasztalják egy Jászínak vagy egy
Mannheim Károlynak a "pálfordulását". Ha ez a magyarázat helyes és kielégítő

lehetne, akkor nyilvánvaló volna, hogy eaz egész angolszász társadalom a régi
természettudománvos és materialista világnézettől elforduló magatartást kény
szerít ki azokból, akik benne találták meg helyüket.

Van némi igazság abban, hogy az angolszász szellemi világban a meta
fizikai és a vallásos szemponttok sohasem ürültek ki annyira a szellemi elit
élményvilágából, mint nálunk. Amikor Angliában a jobb anyagi körűlmények
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között élő társadalmi rétegek és a középosztály 'hitéletének kiüresedése meg
kezdődött és a vallásosság egyre inkább unalmas és konvencionális formaságok
ban jelentkezett, a keresztény felebaráti szeretet - tehát az Isten szeretete is 
utat talált a trade unionokon keresztül az angol munkásság lelkivilágába. Az
EgyesÜlt Államokban pedig az amerikai lélek sensus numinosusa a vallásos meg
nyilatkozásoknak egészen sajátságos formáit találta meg.

Mindez azonban aligha magyarázhatja meg, hogy olyan jövőkutató elmék:
Inint Jászi is, pusztán társadalmi hatásokra száznyolcvan fokos fordulatot végez
zenek. Rendkívül lebecsülése volna ez nemcsupán Jászinak s a hozzá hasonló
tudományos egyéniségeknek, hanem az individuum és az emberi személyiség
itélet-alkotó képességeinek is. Ezzel persze nem azt akarjuk mondani, hogy az
önálló gondolkodó nincs kitéve társadalmi, politikai vagy éppen exiszten
ciális hatásoknak. Am ezek még mindig nem magyaráznák meg azt a szellemi
fordulatot, amely Jászi társadalom-filozófiájában végbement.

Sokkal nagyobb dologról van szó, mint pusztán Jászi új társadalom
filozófiai szeniléletéről. Nemcsak Jászi változott meg, hanem megváltozott a
századok óta uralkodó természettudományos világkép is. Jászi bizonyára nem

. tette volna meg orfikusnak bélyegzett kijelentéseit, ha az ő haladó szelleme
nem jár egy vonalban a természettudomány kutatóival.

Az utolsó évtizedekben tudományos világképünk csaknem forradalmi
erejű megrázkódtatásokon ment át. A klasszikus fizika dicsőséges épülete romok
ban hever. Az új fizikából a régi tudományos szemlélettel merészen szakító új
világkép születik meg. Az élettanban egy megújhodott vitalizmussal áll unk
szemben, a darwinizmust félretolták. A klasszikus fizika tudományos várkasté·
tyának összeomlása maga alá temette az emberi szellem legszilárdabbnak látszó
oszlopait, a tér- és idő apriori kategóriáit, sőt az okság elvének kízarólagos
uralmát is.

Talán nem egészen helyes, ha a természettudományos szemléletünk álala
kulás ával kapcsolatban a forradalmi jelzőt használjuk. Mert ugyanakkor, amikor
a modern fizika a subatomáris folyamatokhoz nyúlva, vagy a kozmos véghetet
lennek tetsző titkait kutatva revízió alá vette a klasszikus fizika fogalmait, nem
rombolta le a newtoni fizika matematikai törvényeit, csupán illetékességi kö
rükre, a középnagyságú testek térben és időben kifejezhető változásaira kor
látozta azokat.

A régi fizika szemléletmódjára az volt jellemző, hogy a megfigyelő szel
lemtől teljesen külön, szemléletünk három dimenziós terében létező és az idő

ben változó anyagi világot posztulált. Amikor a ptolemaiosi geocentrikus világ
képet fölváltotta a kopernikusi heliocentrikus világkép, az újkori emberben
megrendült az a hitélmény is, amely a régi világképpel látszott összefüggőnek.

A természettudomány fejlődésének alapja az a felismerés volt, hogy a középkor
tudatszféráján kívül, amelynek középpontjában a természetfölötti kinyilatkoz
tatás állott, a valóságnak még egy nagy területe létezik. A Galilei-féle spekuláló
szellem rájött arra, hogya természet megfigyelésével és kísérleti megragadásá
val egy kétségtelennek látszó realitást ragadhatunk meg. Az új realitás be
folyása az általánosnak a különöstől való elválasztása, a természeti törvények
rendszere a filozófiában is kezdte éreztetni hatását. Olyan filozófiai rendszerek
keletkeztek, amelyeknél - akárcsak a természettudományban - egy vagy több
kétségbevonhatatlannak megismert igazság állott s a többinek ebből kellett
köyetkeznie. Elég, ha D e s c a r t e s-ra, vagy S p i n o z á-ra gondolunk.

A klasszikus fizikára a mechanikai determinizmus tanítása nyomta rá cl

bélyeget, amely szigorú logikai következtetésekkel levezethető volt belőle és
általános érvényűséget követelt a maga számára az élet minden jelenségére
nézve. N e w t o n nyomán az egész fizikai világegyetem roppant gépezetté ala
kult, amelyben minden fogaskeréknek megvolt a maga szerepe. ahol minden
rész csak azokat a hatásokat vezethette tovább, amelyeket kapott az idő egy-



másutánjában. Amikor kiderült, hogy az emberi test is közönséges atomokból és
molekulákból áll - irja J e a n s -, az ember is csak egy foknak és keréknek.
látszott és a gépezet kérlelhetetlen mozgása láttán becsvágy, tetterő, erőfeszítés

tárgytalan képzelődésekké változtak.
Az emberi szabadság gondolata elveszett a klasszikus fizika mechanizmu

sában és determinizmusában, az emberi szellem pedig a materialista szemlélet
áldozatává vált.

A klasszikus fizika ugyanis feltette, hogy azok az üzenetek, amelyek meg
ismerésünk kapujába lépnek, valahonnan kiindultak és ezért feltételezte .az anya
got, mint kiindulópontot. Az anyagon kívül legfeljebb az anyagtömegnek a tér
ben és időben mutatkozó változásaiból származtatott energiát kellett felvennie,
hogy a világegyetem jelenségeit megmagyarázhassa: szellemre nem volt
szüksége.

Ám, amikor az emberi szellem a kőzépnagyságú tárgyak mozgásain és
változásain túlhaladva. a világmindenség távoli üzeneteit kezdte vizsgálni, ki
derült, högy eddigi fogalmaink, a klasszikus-fizika világképeinek feltevései nem
alkalmasak az új vizsgálati jelenségek magyarázatára. E i n s t e i n óta értel
metlenség nélkül állítható, hogy a világ geometriája az anyageloszlés függvénye,
hogy az abszolút-tér és az abszolút-idő nem tekinthetők a természetben való
ságnak, mert nem a természet részei, hanem pusztán szellemi segédépítmények.
Arra valók, hogy a világról szóló benyomásainkat valamiképen kifejezhessük. És
amikor Planckkal megindult a modern fizika az atomalatti világ kutatására,
kiderült, hogy az új fizika nem tesz lehetővé olyan materializmust, amely szerint
a világ térben kiterjedő és időben változó anyagból áll és olyan determinizmust
sem, amely válaszolhatna arra a kérdésre: rni fog tovább történni? Az objektív
és anyagi mindenségről kiderült, hogy csak kevéssel több, mint szellemünk
konstrukcíója,

A modern fizika két képet ad az anyag jelenségéről. Az univerzum úgy
fogható fel, mint meghatározott hatásmennyiségek záporzása. Ha a világot
atomrészecskékbőrállónak, meghatározható hatásmennyiségek záporzásának fog
juk fel, akkor kiderül, hogy az atomok és az atomrészek mozgását csak a való
színűségszámítás törvényei alá foghatjuk és a részecskék mozgása egyedileg
teljesen meghatározhatatlan. Ha viszont a helyesen csak matematikailag kifejez
hető hullám-elmélet képét fogadjuk el természetszemléletünk alapjául, akkor
már tökéletes determinizmushoz jutunk. Azt a kérdést, vajjon a hullám-elmélet
determinizmusa az alapnak felfogott objektív valóságban van-e vagy pedig
gondolkodásmódunk sajátságos formája-e, a modern fizika nem tudja eldönteni.
A determinizmus és az indeterminizmus ősi kérdését épúgy nem tudja eldön
teni, mint a filozófia s aligha mondhat mást, mint a katolikus teológia az eleve
elrendelés és a szabadakarat viszonyáról: titok.

A régi fizikáb ól az tűnt ki, mintha a szabadakarat puszta képzelődés

lenne s ez a hiedelem valósággal megbénította az ember erkölcsi személyisé
gét. A szabadakarat és a szabadság gondolata előtt azonban ma már nem állnak
a mult század természetadományos tilalomfái s gyönyörűen mondja J e a n s,
hogy a világegyetem ismét méltó lakhelye lehet az embernek s nem csupán vad
állatok menedékhelye.

A modern természettudományos gondolkodás egyik legjelentősebb és leg
sajátságosabb jellegzetessége, hogy nem akar már az, általános érvényüség
igényével fellépni. Az atomfizika egyik legfontosabb eredménye az a felismerés
volt, hogy a klasszikus fizika fogalmai már az atomfizikára sem alkalmazhatók
teljes általánosságban, a tudomány minden területére pedig éppenséggel nem.
Viszont a fizikai történésekre a természettörvények egészen különböző sémái
bizonyultak alkalmazhatóknak anélkül, hogy ellentmondások keletkeztek volna.
A XIX. századnak az a reménye, hogya szellemi élet minden területét a klasz
szikus fizika elveiből érthetjük meg, semmivel sem jogosultabb - mondja
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H e i s e n b e r g -, mint a vándoré, aki a középkorban a világ széléig való
utazástól várta minden titkok megoldását. A természettudomány nem nyujt
többé olyan operációs bázist, ahonnan a megismerhetőnek egész világát föl
tárhatnánk.

Az európai és amerikai tudományos gondolkodás szemléletének átalaku
lása, az ismeret szociológia vizsgálódásai, a tudományos gondolkodás önkritikája
mélységesen átalakitották a szellemi elit magatartását. Nem az a rej télyes
tehát, hogy Jászi Oszkár a vallás jelentőségéről, szerepének döntő társadalmi
fontosságáról ír és túl van "a naiv szabadgondolkozó és materialista kiskáté
kon". Ez nem különös, hiszen Jászí mindenkor hitt a haladás lehetőségében és
eszményében s csak tiszteletreméltó, hogy koros férfiú létére ennyi szellemi
rugalmassággal tudja követni az emberi szellem alakulásának útjait. Sokkal
meglepőbb és rejtélyesebb az, hogy volt tanítványai közül oly sokan nem értik
meg Jászít, orfikusnak és misztikusnak, ezzel együtt reakciósnak mondják,
holott Jászi megmaradt a szellemi és tudományos haladás ösvényén, tanítványai
közül pedig oly sokan megrekedtek.

A katolikus gondolkodás minden társadalompolitikai állásfoglalás nélkül
is tisztában volt azzal, hogy a természettudományos gondolkodás végső fokon

I nem juthat ellentétbe a katolicizmus egyetemes igazságaival. A társadalomnak
is el kell jutnia, akár a természettudományos gondolkodás tekervényes útján,
akár közvetlenül a vallásos élmény segítségével ahhoz a felismeréshez, hogy
- amint E i n s t e i n mondja - az igazi probléma az emberek elméjében és
szívében van. A mai természettudományos világnézet alapján lehetetlen minden
olyan felfogás, amely egyetlen tudományág zárt rendszere nyomán akarja az
emberi, vagy társadalmi magatartást meghatározni. Sem a bíológia, sem a faj
ismeret, sem a történelem, sem a közgazdaság, sem pedig a társadalomtudomány
nem adhat teljes értékű útmutatást az emberi élet leglényegesebb problémáinak
megoldására. Az embernek, mint egyénnek és mint társadalomnak választania
kell a kinyilatkoztatásból fakadó erkölcsi világrend pozitív útmutatása, vagy a
dogmatikus ideológiák zürzavara közt. Ha nem ismerjük fel, hogy az embernek
értelme és szabadakarata által Isten felé kell fordulnia, akkor nem marad más
hátra, minthogy az ember "a nagyagykéreg hipertrofiája által nagyzási őrületbe

esett ragadozó majomfajjá" váljék. Csécsényi András

A PSZICHO AN ALIZIS

.Flectete si nequeo supetos, acheronta movebo" (ha nem tudom megindí
tani az égieket, akkor az alvilágiakat fogom mozgósítani). Ezt a jelmondatot
írta Freud a Traumdeutung c. könyvére. Arra a müvére, amely a tudomány nevé
ben igazat adott a régiek hiedelmének az álmok rejtelmes jelentőségét és értel
mét illetően. Csakhogy Freud tudományos álomértelmezése minden álmot vágy
álomnak tart. Vágyaink pedig szerinte mindig szexuális gyönyör nyerésére irá
nyulnak.

A Vergilius-tól idézett jelmondat sokat kifejez Freud és az általa terem
tett, írnmár több, mint félszázados pszichoanalizis szelleméből. A freudizmus az
egész világon elterjedt, híveinek száma az orvosok és pszichológusok között
tekintélyes. Tudományos, gyakorlati és világnézeti szerepe egyaránt igen jelentős.

A felsőbb hatalmakkal szemben az alvilágiakat mozgósítani: lázadás, for
radalom. Freud voltakép ugyanazt a forradalmat kívánja végbevinni az egyéni
lélekben, tehát kicsinyben, amit a forradalmárok a társadalomban kavarnak fel.
Onkénytelen párhuzam kínálkozik itt például Freud és Marx között. A fentebbi
jelmondatot Marx ís teljes joggal kőnyveinek mottój ául használhatta volna.
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Tudvalévő ugyanis, hogy Marx szerepe a szocializmus történetében annyit jelent,
mínt a szocialízmus céljainak megvalósítását magukra a kizsákmányolt töme
gekre bízni, azokat forradalmasítani, nem pedig, a Marx előtti szocialisták mód
jára, nemesszívű hatalmasoktól és arisztokratáktól várni a jobb belátásra való
térést és így a munkások sorsának megjavítását.

Platon mondja a Politeia-ban, hogy az Állarn- nem más lelkileg, mint az
egyén, óriási arányokban. Ha tehát az emberi lelket elemezni akarjuk, mintegy
mikroszkóp alatt, felnagyítva szemlelhetjük vonásait a társadalom arculatában.
Nézzük tehát, mit csinálnak a forradalmak, hogy megértsük azt a kicsiny forra
dalmat, amit Freud óhajtott az emberi lélekben' csinálni. Erre vonatkozólag érde
kes megállapításra jutott W. Sombart. Kimutatta, hogy az 1789-ben kezdődő

francia forradalom idején a francia nemesség megannyi nemesített szatócsből

állott, tehát csupa olyan emberből, akik ugyanabból az osztályból származtak,
amely ellenük fellázadt és előjogaikat megsemmisítette.

Furcsa, de tény, hogy Freud pontosan ezt a jelenséget észlelte az emberi
Jélekben is. Észrevette, hogy a Jélek magasabb szférái: tudatos gondolatainak,
állásfoglalásaink, morálunk, alkotásaink, szellemi életünk gyakran csak lelki
álarcok. Kulisszáik mögött tudattalanul az undorító érzékiség búvik meg tuda
tosan elítélt, közönségesnek és barominak tartott vágyak nyernek ilyenmódon
öntudatlan kielégülést. Egyszóval: a lélek nemessége is csak nemessé kinevezett
közönségesség és alacsonyság. Az ember tulajdonképen állat, semmi más. Igaz,
hogy több akar lenni az állatnál. Ez a törekvése azonban összeütközésbe hozza
a saját állatiságával. Végeredményben mégis csak állat marad, csak ösztön
Iény. Legfeljebb beteg állat. A kultúra betege.

E sorok célja épp annak a tényállásnak kimutatása, hogy az emberben
megvannak ugyan mindazok az adottságok, amelyeket az állati élet tartalmaz,
de nem csak ennyi az ember, hanem ezenkívül még sok más is van benne.
Úgy gondoljuk, ki fogjuk majd mutathatni, hogy Freud téved, ha azt vélí, hogy
lélektanilag olymódon értheti meg az embert, ha a lelki élet alapját csupán az
ösztönben keresi. Épp a különlegesen emberi nem vezethető vissza az ősztönre.

Amiben az ember mivolta az állatétól különbözik. Mert van lényeges különbség
a kettő között, noha a különbséget Freud nem óhajtotta felismerni.

De ne vágjunk elébe a dolgoknak. Lássuk legelőször is behatóan és
pontosan Freud nézeteit. Izgató ugyanis az a kérdés: mi szükség van az alvilág
mozgósítására, ha az, amit magasabbrendűneknevezünk, nem más, mint ugyanez
az alvilág, ugyancsak az ösztön, bár álruhában. És nem Belzebubbal űzzük-e ki
az ördögöt?

A forradalom a felsőbb hatalmak részéről tapasztalt erőszakra és önkényre
erőszakkal válaszol. Ámde minden erőszak veszedelmes. Eredményei kockáza
tosak. Az erőszakosság alacsonyrendű. Az alacsonyrendűség adja ki magát fel
sőbb hatalomnak ilyenkor. Ugyancsak az alacsony az, ami fellázad. Sajátmagá
nak árt legtöbbet az, aki embertársával szemben kényszert és erőszakot alkal
maz. Jobb erőszakot elszenvedni, mint cselekedni. Prohászka Ottokár szerint
mégill a társadalmi forradalmak olyanok, mint a tisztitó viharok a természetben.
Szükség van rájuk. A Gondviselés terveiben Belzebub is a jót kénytelen utólag
szolgálni. Abban az egyéni forradalomban, amit a pszichoanalízis jelent a lélek
számára, az eredményt Freud érdekes módon szintén katharsis-nak, megtisztulás
nak nevezi. És valóban, a pszichoanalizis tanitásai és módszerei némely tekin
tetben tisztulást jelentenek vagy jelenthetnek a lélek számára. Más tekintetben
viszont veszedelmet és kockázatot.

Freud a lelki élet forradalmárja. Ki azonban a forradalmár? Ha egy zsar
nok egy nálánál hatalmasabb zsarnokot talál útjában, akkor forradalmárrá lesz.
A forradalmár e szerint eredetileg zsarnoki, hatalomra törő természet. Freud
nyilvánvalólag nem politikai hatalomra tört. Az a hatalom, amelyre ő töreked
hetett, csak a lelkeken való hatalom lehet. Annyi kétségtelen, hogy alig van
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még valami, ami nagyobb hatalmat adhat egy ember kezébe a másik ember
lelkén, mint aminőt a pszichoanalitikus kezelés ad, főleg az indulat-áttétel alkal
mával, az analitikus kezébe a páciens felett.

Freud szerínt a lelki élet legősibb tartománya az "ősvalami" (igy forditotta
le Kosztolányi Dezső az es-t). Tartalma mindaz, amit örököltünk, születésünkkel
magu.nkkal hoztunk, tehát a testalkatból származó ösztönök. Ebben az első meg
nyilatkozási formájukban számunkra ismeretlenek.

Igy tehát az emberi lélekben az egyetlen ősi és alapvető adottság az ösztön.
Belőle ered és reá vezethető vissza minden további adottság. Ez az előfeltevés

Freud részéről indokolatlan és önkényes elfogultság.' Nem a tárgyilagos szak
tudományos beállítottság szülte, hanem a materialisztikus és naturalisztikus világ
nézet előítélete, A külső világ, a reális környezet hatására az ősvalaminek egy
része különleges fejlődésen ment keresztül. Az ősvalaminek mintegy kérgévé
fejlődött ki, a külső ingerek befogadására és védekezésére. Ez az "én". Alkal
mazkodik az ingerekhez. a túlságosan erőseket elkerüli, tevékenyen alakítja a
külső világot és emlékezetében tapasztalatokat gyüjt. A gyermek hosszú időn

át a szülőktől való függésben él. A szülők befolyását folytatja bennünk az
"én-felettes".' Itt találhatók meg a lelkiismeret tilalmai. A szegény "én" gyakran
nehéz helyzetbe kerül, amennyiben egyszerre három úrnak kell szolgálnia.
Eleget kell tennie a külső világ, a realitás követeléseinek, az ösztön szükség
leteit is ki kell elégiteni és ugyanakkor az "én"-felettem parancsait is telje
sitenie kell. Az első ellen vétve reális félelmet, a másodikkal összeütközve ösztön
félelmet, a harmadiknak nem engedelmeskedve lelkiismeretfurdalást érez. Mind
a háromféle szorongás a veszélyt jelzi.

Amit Freud az ősvalamiről mond, az még csak mithosz, Amidőn azon
ban az "én"-ről, de főleg az "én"-felettesről kezd beszélni, akkor egyúttal el
kezdődik a híres Freud-i lelki alchymía: a szellem előállítása az ösztönből.

Jóság, gondolat és mindenféle más elővarázsolása a Iibido-bóI. Freud elővételezi,

amit meg akar magyarázni. A logikai gondolkodástanból ismert ál-okoskodá
soknak azt a klasszikus formáját használja, amely egy negyedik fogalmat és
meghatározást csempész be va szillogisztikus következtetés fogalmai közé. 
Az ősvalamiből állott elő szerinte az "én". Ugyanígy a Ielettes-i.én" is. Csak
az ősvalamiből? Ez lehetetlen. Freud nem említi, hogy az "én" működése fel
tételezi az eszességet, továbbá a szabad elhatározásra való képességet. Az "én"
felettese pedig az ethikai értékelést. Lehetséges, hogy pszichológiailag az apa
tilalmaiból fejlődött ki a gyermekben az erkölcsi tilalom, mint "bevetített" ,
abszolutizált apa. A "bevetités" misztikus fogalma azonban magában rejti azt
a mozzanatot is, hogy magasabb síkra emelkedtünk. A véges, emberi atyától
a szellem abszolút értékeinek és normálnak világába.

Senki sem állithatja, hogy elfogultak vagyunk vagy ellenszenvvel viselte
tünk Freud és a pszichoanalizis iránt. Sorainkból határozott elfogulatlanság lát
szík, és a freudizmus minden igazi tudományos értékét tiszteljük. Akinek azon
ban nem tetszik az igazság, vagypedig nem tetszik, hogy inkább vagyunk az
igazság barátja, mint Freud-é, az ne minket okoljon, hanem az igazságot, vagy
még inkább saját magát. Az igazság pedig úgy szól, hogy Freud szellemét két
ellenkező törekvés mozgatta. Egyik a rendkívül bátor és tiszteletreméltó törek
vés az igazság megismerésére. Másik ellenben valami öntudatlan, önmagának
sem bevallott - saját szavaival: elfojtott - törekvés, hogy mindazt, amire
az európai kultúra épült, ami ennek a kultúrának legszentebb: merő illúzió
gyanánt mutassa be. Pontosabban: merő szexualitás gyanánt. Itt azonban lássuk
Freud ösztöntanát.

Az élőlény őseredeti szándéka, hogy öröklött ösztönszükségleteit kíelé
gitse. Hogy veszedelem ellen védelmezze magát, az nem az ősvalami szándéka,
hanem az "én"-é. Amíg tehát az "én"·ösztönök a fájdalom kerülésére irányul
nak, addig a nemi ösztön célja a gyönyör. A kétféle ösztön együtt az élet-
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ösztönt alkotja, szemben a halálösztönnel, a destrukció szükségleteiveL Az élet
tani funkciók működése ezeknek az ösztönöknek a kombinációját jelenti. A két
alapösztönnek egymás ellen vagy egymással együtt való működése adja az
életjelenségek tarka sokféleségét. Az életösztön egyesít, köt, célja nagyobb
egységek létrehozatala. A halálösztön vissza akarja juttatni az élő szervezetet
a legősibb állapotba, az élettelen anyag állapotába. Minden ösztön ugyanis egy
ősibb, a fejlődés során egyszer már túlhaladott állapot helyreállítására törek
szik. A halálösztön szexualizálódását szadizmusnak nevezzük, önmagunk ellen
való forditását mazochizmusnak. Ha életösztön és halálösztön között az egész
séges arány megváltozik, akkor a következmények hamarosan tapasztalhatók.
A szexuális aggressziónak kelleténél erősebb adagja például a szerelmest kéj
gyilkossá változtathatja. Az aggressziónak kelleténél gyengébb hányada ellen
ben impotenciát idézhet elő. Az életösztön energiája alibido.

Freud élesen megkülönböztet.i a szexuális életet a genitális élettől, illető

leg előbbit sokkal tágabb körűnek látja, mint utóbbit. Eszerint a szexuális élet
nem csupán abban a törekvésben áll, hogy az egyén a saját genitáliáit az ellen
kező nemü egyénével érintkezésbe hozza. A szexuális élet nem is csupán a
serdülőkorban kezdődik, amint eddig hittük, hanem már azonnal a születés után,
és magában foglalja olyan testi zónák gyönyörét, amelyek csak utólag álIitód
nak a fajfenntartás szolgálatába, a fejlődés későbbi folyamán. A szopás például
a csecsemőnek a táplálálék felvételétöl függetlenül is gyönyört okoz, és ez már
Freud szerint ok arra, hogy szexuálisnak kelljen neveznünk. Ugyanez a meg
állapitás érvényes aszékelésokozta gyönyörre is stb. A szexuális életnek eszerint
két kezdödése .van. Elsö a kora-gyermekkori. szexuális, bár még nem genitális
élet. Ez a születéstől nagyjából az 5 éves korig tart. Utána hosszabb lappangás
következik be. és a serdülőkorban éled újra a szexuális működés, most már
genitális formában. A kora-gyermekkori szexualitás a feledésnek esik áldozatul,
a tudattalanba merül el. A serdülőkorban mint szexuális rész-ösztönöket olvaszt
juk bele a genitális életbe a gyermekkorból eredő zónák erogén hatásait és
megnyilvánulásait. Ha azonban a fejlődés rendellenes, akkor az egyén fixálódhat
valamely korai korszakban vagy oda regrediálódhat.

A kora-gyermekkorban működnek ősi emberi komplexumok. Mínden kis
gyermek szerelmes az anyjába és féltékenységében meg akarja ölni az apát.
Az a gyermek is örökli az igy előálló Oedipus-komplexumot, akinek apja már
a gyermek születése előtt, anyja pedig a szülés alkalmával meghalt. Az Oedipus
komplexum épúgy történetelöt.ti eredetű, mint a vele kapcsolatos kasztrációs
komplexum. Neurózisok idején ezeknek a komplexumoknak megújult működése

tapasztalható.
A pszichoanalizis gyógyító eljárása azoknak az elfelejtett kora-gyermek

kori traumáknak tudotasitásában áll, amelyek fíxációt, regressziót vagy a komple
xumoknak megújult müködését okozzák. Ebben áll az "alvilág mozgósítása".

Freud tehát nagy felkészültséggel bizonyítja, hogya gyermeki léleknek
az az ártatlansága, amelyet évszázadokon át annyira becsült az E;urópai ember,
csak illúzió, hiszen minden gyermekben egy kéjenc, vérfertőző és apagyilkos
lappang. Eredményei és tanításai közül e tekint.etben szárríos olyan is akad,
amelyet sikerült igazolnia, legalább is bizonyos értelemben. A keresztény világ
felfogássaI azonban ezek az igazolt eredmények nem csupán nem ellenkeznek,
hanem jól alátámasztják hittételünket az emberi természetnek az eredendő bűn

következtében tapasztalható megromlottságáróL Ez a megromlottság már szüle
tésünkkel világra hozott, nem pedig az egyéni élet folyamán szerzett. A gyermek
sem ártatlan, e téren Freud tanítása az egyházi tanításból egyenesen következik.

Freud szexualít.ás-fogalma azonban logikailag erősen kifogásolható. Nem
is fogalom ez, mivel a világosság, szabatosság és egyértelműség teljesen hiány
zik belőle, és önkényesen hol szűkebb, hol tágabb értelmezést enged meg,
aszerint, hogy mi az az állítás, amit éppen bebizonyítani óhajt.unk és szeret-
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nénk. Freud valóban autokratikus önkénnyel kezeli ezt a fogalmat. Kétségtelen
ugyan, hogy szexuális és genitális között a különbségtevés zseniális és termé
keny, vagy legalább is ez lehetne, ha nem volna meg az a lehetőség, hogy
visszaéljünk vele. Azonban ez a lehetőség megvan, sőt egyenesen. arra készült
a fogalom, hogy a logika kijátszásával egy panszexualizmust lehessen vele a
lélektanban teremteni. Ha ugyanis az is szexuális természetű élmény, ami nem
genitális jellegű egyúttal, akkor a fogalom határai egyszerűen nincsenek meg
állapitva, és ad hoc egészen különböző pontokat vehetek fel határ gyanánt.
Freud hajlamos a fogalmat határtalannak tartani, az "én"-ösztönöket kivéve
mindenesetre az egész életösztönre kiterjeszteni. Tehát nincs más vágy és gyö
nyör, csak szexuális. Ez a tétel azonban igazolatlan és önkényes. Szexuálisnak
jogosan csak azt a gyönyört vagy élményt nevezhetjük, amely végelemzésben
genitális természetüizgalmat és gerjedeimet jelent, akkor is, ha a test más
"erogén" zónájából indul ki. Minden más felfogás egy tudománytalan és alanyi
vágyból ered: átjátszhatni a vezetést a lelki életben a szexualitás kezébe, meg
szervezni a szexualitás számára az uralmat, mégpedig büntetlenül. A szellemi
élet ebben az esetben nem volna egyéb, mint szublimált libido. Az ösztön
ugyanis Freud szerint megváltoztathatja eredeti célját, és szellemi célokat tűz

het maga elé. Itt megint logikai elővételezés történik. Hiszen hogyan találna
az ösztön a. maga számára szellemi célokat, ha csak ösztön van, és minden
belőle ered? Ezeket a szellemi célokat az ösztön önmagából nem meritheti. Nyil
ván van tehát más őseredeti adottság is az emberben, nem csupán az ösztön.
Mégpedig épp a szellem. Ha azonban így áll a dolog, akkor a lelki élet jelen
ségeit nem lehet egyedűl az ösztönből tudományosan megmagyarázni, hanem
legfeljebb ösztönből és széllernből együtt. A lélektan nem lehet merö termé
szettudomány, hanem szellemtudomány is kell, hogy legyen. Amig nem tudunk
hidat verni a tudományok e két csoportja közé, addig az emberi lelket nem
vagyunk képesek végső gyökereiben megérteni.

Azonban, noha kétségtelen, hogy igen sivárnak látjuk a lelki életet, ha
úgy véljük, minden a szexualitás, és ezáltal önkénytelenül is csak a saját lelki
elsivárosodásunkról teszünk tanuságot, azért másfelől a prüdéria hibájába sem
szabad beleesnünk. Nem szabad szemünket behúnynunk a szexualitás valódi
természete, jelentősége és megnyilatkozásai előtt. E ponton Freud-nak és a
pszichoanalizisnek érdemei is vannak. Itt jegyezzük meg, hogy Freud és a
pszichoanalizis még ma is egyet jelent. Bár számos jelentős új tanitással gya
rapodott Freud óta a pszichoanalizis, és így nem helytálló egy modern írónak
az a vádja, hogy Freud követői, ha nem "törtető pártütők", akkor "idült papa
gályok", annyi mégis tény, hogy alapvető kérdésekben a felfogás olyan isko
lásan változatlan, aminőnek Freud megteremtette. Sorainkban tehát egyszerre
ismertettük Freud és a pszichoanalizis tanitásait.

A prüdéria megvetéssel beszél mindarról és fordul el mindattól, amiben
a szexualitás természetes és szabad kifejezést nyer. Lénye mindamellett titkos
érzékiségtől telített. A szexualitást, önmagában rossznak tartja. Itt valóban olyan
jelenségekről van szó, aminőket Freud az "elfojtás" szóval jelölt meg. A prü
déria nem képes valóban lemondani a szexuális gyönyörről, de vágyait eltit
kolja önmaga elől. A valódi lemondás lehetőségét Freud sem tagadja. Az igazi
lemondás lelkesen csodálja a földi javakat, például a szerelmet, miközben még
magasabb értékek kedvéért lemond róluk. Csak a farizeus fosztja meg először

értékétől és tartja rossznak lemondása tárgyát, hogy így megkönnyitse a maga
számára a lemondást. De e képen igazi áldozat, lemondás nem jöhet létre.
Freud érdeme, hogy rámutatott arra a tényál!ásra, amely szerint nem a lemon
dás, hanem csak az elfojtás a beteges jelenség. A mult század szexuális morálja
a kötöttség volt, de emellett sokszor a titkolásé, takargatásé, álszenteskedésé.
Freud és iránya a nyiltságért, őszinteségért küzd elvileg, és nem a szabados
ságért, noha a gyakorlatban nem egyszer a szabadosság malmára hajtja a vizet.
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Noszlopi László

A szexuális szabadosság helytelen, de a szabadság itt is szükséges. A kötött
ség, kényszer ugyanis elfojtásra vezet. Egyik következménye az elfojtásnak az
emberi lélekben a korlátoltság. Az okosság sokkal inkább az ösztönös intuitív
alkotótevékenység műve, mint az értelem munkája. A korlátoltság nem annyira
az értelem fogyatékosságában áll, mínt inkább abban a körülményben, hogy
valaki ösztöneinek kiélésében gátolt, korlátozott, de valódi lemondásra is kép
telen. Korlátolt az az ember, aki nem mer valamit észrevenni, mert kinos neki
azt a valamit észrevenni. Minden nagy felfedezés ösztön és értelem együtt
működésének köszöhető. Ez pedig csak akkor lehetséges, ha az ember a gon
dolkodását nem arra használja fel, hogy ösztöneit eltakarja, hanem, hogy azokat
észrevegye. Ami az ösztönlélektan nyelvén elfojtás és neurózis, az az erkölcs
tan nyelvén szólva: farizeuskodás. A katolikus ethika a lélek uralmát jelenti
az érzékeken, tehát lemondást követel. Az igazi katolikusok valódi lemondása
nem vezet korlátoltsághoz. Vannak azonban farizeuskodó katolikusok is, ezért
szokták annyiszor azt a vádat emelni a katolikusok ellen, hogy korlátoltak.

Egyebekben Freud sem mentes a farizeuskodástól, csak nála az egész
dolog menete a szokottal ellentétes. A farizeus általában nyiltan vallásosnak
mutatkozik, de nem mond le erkölcstelen törekvéseiről, csak elfojtja vagyis
önmaga előtt eltitkolja azokat. Freud nyiltan materialista és tág kaput nyit a
szexualitásnak, de a vallásosságról nem mond le, csak elfojtja, önmaga elől

eltitkolja. Mert mit is tesz a vallásos keresztény ember? Hisz egy számunkra
transzcendens, láthatatlan világban, és ez az a világ szerínte, ahol az igazi
erő és élet található. Ami látható és észrevehető, az csalóka, ideiglenes, és a
láthatatlan világ kormányozza. Ugyanezt vallja Freud is. Szerinte van egy olyan
tartománya a léleknek, amely a tudat számára transzcendens, és mégis ez az
igazi lelki létezés, ez határozza meg a tudatot is. A tudat pedig nem mutatja
meg igazi létezésünket, hanem megcsal, becsap. A freudizmus a tudattalannak
és az ősvalaminek vallása, benne halvány, kifakult, de határozott rerninisz
cenciája található meg a keresztény transzcendenciának. A kereszténységnek
ez az elfojtott, távoli, fantasztikusan elpárologtatott és felismerhetetlenné tett
lelki nyoma található meg a freudizmus mélyén, ha, úgy mondhatnók, nem saj
náljuk a fáradságot, és ez egyszer magát a freudizmust vesszük analitikus vizs
gálat alá. A transzcendencia az, amit a freudizmus elfojt, ez az ő "neurózisa".
Igy önkénytelen igazolását nyujtja a régi mondásnak: anima naturaliter
christiana.

A KATOLIKUS EGYÜTTMŰKÖDÉS

Lénárd Odön a Vigilia júniusi számában a magyar katolicizmus társa
dalmi, sőt ha a szót nem köznapi értelmében vesszük, politikai helyzetét és fel
adatait vázolta fel bátor és őszinte szavakkal. Gondolom, kevesen akadtak, külö
nösen a katolikus táborban, akik ne imák alá szinte fenntartás nélkül fejte
getéseit. bppen ezért az alábbi sorok inkább csak kiegészítéséül szeretnének szol
gálni értékes gondolatmenetéhez, tovább vezetve a katolikus együttműködés kér
dését, egy új szempontból világítva meg azt.

Lénárd - különösen világpolitikai aspektusban - igen találóan mutatott
rá az eszmék és lelkek sajnálatos polarizációjára. Nem kétséges, hogy igaza
van, amikor a törekvések összeegyeztetését hátráltató kölöncnek a szocialista
oldalon a doktriner materializmust, katolikus oldalon pedig a maradiságot látja.
Magyar vonatkozásban ehhez legfeljebb annyit lehetne hozzátenni, hogy nagy
eredményként könyvelhetnénk el, ha a szenvedélyek, az egyéni érdekek cs a
hatalomvágy bonyolult szövevényeinek hátrahagyásával, már csak ezek az
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ideológiai eltérések akadályoznák az emberek boldogabb életéért való együtt
munkálkodást.

Lénárd Odön tanulmánya természeténél fogva nem térhetett ki azonban
az abban taglalt ideológiai célok és gyakorlati feladatok megvalósításának.
illetve elvégzésének módszerére. Ez pedig nem kevésbé lényeges kérdés és ez
az a pont, ahol szerintem egy további kölöncről beszélhetünk, amely nagyjá
ból és egészében az egész emberiség nyakán ott lóg és amely elsősorban teszi
lehetetlenné - nem a "maradi" vagy "haladó", hanem egyszerüen - a katoliku
sok (tehát akiknek a katolicizmus az életet jelenti) számára, hogy együttmü
ködjenek a legtöbb, világszerte az emberiség megváltását hirdető eszmeérem
lattal. Ez a kölönc pedig nem egyéb, mint az erőszaknak mint társadalomalakitó
és társadalomrendező elvnek javallása és elfogadása. Akinek sikerült az elmúlt
évtizeden valamelyest ép erkölcsi érzéket és igazságtiszteletet átmenteni, csak
a legnagyobb elképedéssel hallhatja a jónevű és egyénileg kétségkivül őszinte

és jószándékú baloldali publicista szájából azt a tételt, hogy Magyarországon
a demokráciát is csak erőszakkal lehet megvalósítani. Olyan ez, mintha valaki
egy rossz levegőjű laboratóriumban, lombikban akarna rózsát tenyészteni, rá
parancsolván, hogy növekedjék, a helyett, hogy kiültetné a napfényes szabad
levegőre és legfeljebb vadhajtásait nyesegetné vissza.

Nehogy azt higgyük azonban, hogy ez a felfogás elszigetelt. Szerte a világ
ban mindenütt találkozunk vele, és ez' az erőszakba vetett hit, az erőszaknak

ez a - mondhatni -- kultusza reflektorfénnyel világít bele azokba az ijesztő

mélységekbe, amelyekbe az emberiség, különösen a széles rétegek közgondol
kozása zuhant. S ha valaki bírálni akarná mindazt, ami az elmúlt két év alatt
Magyarországon történt, elsősorban azt kellene kifogásolnia, milyen kevés tör
tént annak érdekében, hogy az eröszakba vetett hit eltűnjék. és milyen sok
annak érdekében, hogy megerősödjék. Pedig a náci rendszerek összeomlása és
ennek az összeomlásnak külsőségei alkalmasak voltak arra, hogy az erőszak

híveit hitükben megrenditsék. A lélektani pillanat ideális, de soha vissza nem
térő volt. Ezt a lélektaní pillanatot azonban elmulasztottuk. Vagy lehet-e várni,
hogy aki tegnap fajtörvényekben és más erőszakos módszerekben látta egy tár
sadalmi probléma megoldását, ma megváltoztassa véleményét, amikor a tár
sadalomnak egy a zsidókénál fogalmilag és tárgyilag is sokkal nehezebben el
határolható csoportja ellen folyik hasonló hajsza (éppen a nehéz elhatárolható
ság míatt talán kevésbé módszeresen) az "urak", "uralkodó osztályok", "reak
ciósok" jelszavai alatt.

Talán felesleges itt hangsúlyozni,' hogy itt kizárólag a módszerekről van
szó és senkinek eszébe sem jut kétségbe vonni, hogy azok a társadalmi és gaz
dasági problémák, amelyeket e módszerek megoldani kívánnak, valóban fenn
állanak, megoldásra várnak. Aminthogy aziránt sem lehet kétség, hogy a zsidó
kérdés is fennállott mint társadalmi probléma. De éppen az imént kifogásolt
módszerek eredményezték azt, hogy az erőszak hívei úgy érzik, legyőzni ugyan
legyőzték, de meg nem győzték őket. Nem lehet tehát csodálkozni azon, hogyha
kényszerűségből hüvelyébe eresztették is a szablyát, titokban lesik az alkalmat,
amikor megint előrénthatják. Vagy ha nem ezt teszik, akkor az új pártok vala
melyikében kerestek -menedéket· és alkalmat, hogy- kiélhessék erőszakos hajla:
maikat.

Ez természetesen nemcsak nálunk van így. Ez a helyzet - a külföldi sajtó
egybehangzó jelentései szerint - a legyőzött Németországban és Olaszország
ban, de nagyjából az egész világon. És vajjon mást tapasztalhatunk-e a nagy
nemzetközi viszonylatokban? A nagyhatalmak, amelyek az Atlantic Charta ma
gasztos elveivel a zászlójukon vívták meg a világtörténelem legpusztitóbb hábo
rúját, ezekből az elvekből eddig vajmi keveset tudtak a gyakorlatba átültetni.
A nagy békeépítés nagyhatalmi torzsalkodássá fajult és ami az eszmék erkölcsi
nyomása alatt: a békéműből mégis megvalósult, nem egyéb, mint vérszegény
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kompromisszum. Kompromisszum az egymást keresztező erőszakok között,
amelybe az igazságosságnak volt legkevesebb beleszólása. A jövő kilátásai
pedig még kevésbé biztatóak. Az emberek szerte a világon jól látják ezt, hiszen
kiki a maga bőrén érzi, mennyire reménytelenül ki van szolgáltatva életének
legapróbb rezdüléseiben is ennek az egész világot behálózó hatalmi villongás
nak. Mégis tömegbe verődve az emberek a szenvedélyek rabjaivá válnak, a meg
váltást, a menekülést az újabb erőszaktól várják, remélve, hogy végül is az
ő bálványuk kerekedik majd felü!.

Egy neves svájci teológus a machiavellizmusnak két évszázad óta szinte
folyamatosan tartó mínd nagyobb térhóditásában az antikrisztus tevékenységét
látja. Az antikrisztusnak nyilván fel kell mutatnia bizonyos krisztusi vonást,
máskép nem lehetne anti-j.Krisztus", nem téveszthetné meg az embereket. Az
erőszak nem is jelentkezik úgyszólván sohasem öncélúan, hanem mindig vala
milyen az emberiséget vagy legalább egy-egy társadalmat megváltó eszme alak
jában és ezzel hódit meg tömegeket. Dolga pedig annál inkább könnyű, mert
nem szelídséget és alázatosszívűséget hirdet, hanem a szenvedélyekre, az alan
tas indulatokra apellál. Mit tegyen ilyen körülmények közötta keresztény ember,
a katolikus hivő, aki szívében a szeretet parancsával, lelkében az Isten-országa
képével és az isteni küldetés tudatával szinte egyedül áll az ellentétes áram
latok örvénylő sodrában. Hagyja, hogy elsodorja az egyik vagy a másik áram
lat, vagy álljon meg az igazságba vetett rendithetetlen hittel, eltűrve közben
azt is, hogy lábára tekeredjék a hínár azoknak a képében, akik az ő helyt
állásába kapaszkodva remélik megmenthetni silány kis életüket és céljaikat?
Nem kétséges: nem tehet mást, mint helytáll és hirdeti az igazságot még akkor
is, ha az egész világ, vagy annak nagyobbik része az antikrisztus táborába
szegődik.

És ezzel - úgy gondolom - adva a feletet arra, az első pillanatra talán
jogosnak tűnő kérdésre, hogy mí köze van mindennek ahhoz a problémához,
hogy a katolicizmus és a katolikusok együttműködhetnek-e, részt vállalhatnak-e
a társadalom és gazdaság átalakitásának nagy munkájában. Ez utóbbi kérdésre
a felelet természetesen csakis javalló lehet. A katolikusok nemcsak részt vehet
nek, de részt kell vennlők - hitük parancsa kötelezi őket erre - minden olyan
munkában, mely arra irányul, hogy az emberi közösség életét jobbá, igazságo
sabbá, Istennek tetszőbbé tegye. De soha semmi körűlmények között nem támo
gathat a katolicizmus semmiféle olyan társadalmi vagy gazdasági reformot,
amelynek eszköze nem az igazságos törvény, hanem az erőszak és szankciója
nem az igazság és az erkölcs, hanem a hatalom. És legkevésbé várja bárki is
ezt a támogatást az úgynevezett "haladó" katolikusoktól. A haladást a katolikus
gondolkodás egyféle formában ismeri, éspedig mint haladást az Isten-országa
felé, ami az evangéliumnak mind teljesebb, mind tökéletesebb megértését és
élését jelenti. Természetesen gyakorlati kérdések minden korszakban felmerül
hetnek és különösen felmerülnek a történelemnek olyan fordulópontjain, ami
lyenben ma élünk. Ilyenkor az Egyház gyakran kerül a maradiság látszatába.
Egyrészt mert az újonnan felvetődő eszméknek bizonyos mértékig ki kell érle
lődniök ahhoz, hogy az evangélium fényénél le lehessen mérní, mennyíben szol
gálják vagy szolgálhatják az egyetlen és fő célt: az Isten országának kitelje
sedését. Másrészt pedig a Lénárd Odön által is felsorolt okokból - (az emberek
kényelemszeretete, a régi sinekből való kimozdithatatlansága stb.) - kifolyóla.g.
A történelem tanít meg rá, hogy az ilyen forrongó korszakokban a Szentlélek
mindig küldött egy-egy nagy szellemet vagy nagy szellemeket, akik azután meg
teremtették a szükséges szintézist. Hisszük, hogy most sem lesz máskép. Min
denesetre azonban bármilyen nagyarányú változtatásokat követeljen is meg a
kor, ezeket csakis az igazság szellemében lehet és szabad eszközölni. Katolikus
ember legalább is csak így működhet közre bennük. A legnemesebb cél sem
igazol azonban egy önmagában igazságtalan, erőszakos cselekedetet. Egyébként
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a mai Anglia kitűnő példáját szolgáltatja annak, hogyan lehet mélyreható tár
sadalmi reformokat az igazság szemmeltartása mellett is végrehajtani.

Már most az a körülmény, hogy éppen Magyarországon a kereszténység
jelszavával lehetett a gyűlöletet hirdetni és az erőszaknak hiveket toborozni,
nem bizonyít mást, mínt hogy vezetőkben és vezetettekben egyaránt eltompult
volt az igazi evangéliumi szellem. De vajjon, aki a haladást a fentebb vázolt
katolikus szellemben értelmezi, vállalhatja-e ez ellen az eltévelyedés ellen a
harcot olymódon, hogy közben maga is az erőszak híveinek táborához csatla
kozík? Nem vállalhatja. Nem vállalhatja még akkor sem, ha be kell látnia, hogy
a régi gyűlölködésnek és hatalomvágynak emberei gyakran ma is a katolikus
táborhoz tartozónak vallják magukat és esetleg beszélnek is annak nevében.
A katolíkus, akinek számára ez a szó az életet jelenti, nem tehet egyebet, mint
hogy hirdeti az igazságot.

Baranyai Lipót mondotta a közelmultban egy ankét keretében, hogy tel
jesen kilátástalan egy jobb és ígazabb világ kialakításáról ábrándozni, amíg nem
sikerül kialakítani egy olyan erkölcsi közvéleményt, amely már eleve szembe
fordul az erőszaknak minden formájával. Súlyos szavak. A feladat pedig szinte
megoldhatatlannak látszik. Hiszen mintha világszerte minden ez ellen esküdött
volna össze. A tömegek kegye az erősnek, a hatalmat mutatónak kedvez, annak,
aki szenvedélyeihez szól és nem annak, aki az igazságosságra tanítja, bölcs
önmérsékletre inti. És mégis ez az, amiért a katolikusnak - vagy ha ú~y tet
szik, a "haladó" katolikusnak - küzdenie kell és küzdenie érdemes. Mennél
inkább ellene mond a világ, jobbról és balról egyaránt, mennél inkább mást
vár tőle a tömeg, annál ínkább hirdetnie kell a hamisítatlan igazságot és a
szeretetet.

Néhány idealista utópiája, mondhatná erre valaki. De vajjon nem volt-e
utópia tizenkét együgyű zsidó halászra bízni a megváltás nagy művét, azt az
Egyházat, amely nem kisebb feladatot kapott alapítójától, mínt hogy vissza
hódítsa az emberiséget az Isten országa számára. És e~ az, aminek értelmet kell
adnia a reménytelennek látszó küzdelemnek. A katolikusok a világ legnagyobb
és legmagasztosabb hagyatékának őrzői és letéteményesei. De nemcsak meg
őrizniök kell teljes tisztaságában a rájuk bízott igazságot, hanem parancsuk
van rá, hogy minden korok minden emberének hirdessék is azt. És volt-e kor
az emberiség történelme során, amikor erre nagyobb szükség volt, mint ma?

Akik Jacques Maritainnel vallják, hogya demokrácia az evangéliumi
ihlet történelmi megnyilatkozása, azok azt is tudni fogják, mí az, amit erről a
történelmi megnyilatkozásról le kell fejteniök ahhoz, hogy az valóban csak az
evangéliumi ihletből táplálkozzék. Ismétlem, ez a feladat - főleg az adott
körűlmények között - megoldhatatlannak látszik. Az is volna, ha csak töré
keny emberi erőinkre volna bízva. Mert ugyan hogyan parancsolhatna ember
a világszerte felszabadított démoni erőknek, különösen akkor, ha az erőszakot

mint eszközt eleve elhárítja magától? De nem vagyunk magunkra hagyatva a
küzdelemben, mert bírjuk az ígéretet: ,,:Es íme, én veletek vagyok a világ vége-

zetéíg". Doromby Károly

NYUGATI SZÍNHÁZ A HÁBORÚ UTÁN

Akinek alkalma van rá, hogy figyelemmel kísérje a mai nyugati szín
padi irodalmat, döntő különbséget vehet észre a háború előtti évek és a ma
színpadi témái között, A dráma megszámlálhatatlan helyzetsora a két háború
közti években kimerült, - aki tovább akart járni a régi úton, előbb-utóbb

olyan tematikai kényszermegoldásokkal volt kénytelen megelégední, mint a
franciák. De Franciaországban is - az indítás míndig ott kezdődik - és külö-
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nösen az Egyesült Államokban egyre erősebb lett a törekvés, hogy szétbont
sák a műfaj megszabott kereteit, fellazitsák a témákat, új helyzeteket, új témá
kat találjanak ki, és a színházat elvezessék az előre megjósolható szakadék szé
léről. Az újítók, .- akik mint írók is korunk legkitűnőbbjei közül valók:
Giradoux, Cocteau, Salacrou, Anouilh, majd G'Neill, Wilder - merész, de tel
jesen indokolt fordulattal, a közelmult ösztönzései helyett az ősi drámai problé
mákhoz fordultak, és a görög tragédiák örök helyzeteit, örök témáit öltöztet
ték új lélektani indokolású vagy költői köntösbe. Az újítást nem ők kezdték el,
voltak kísérletek már a századforduló táj án, elég ha HofimannstahI freudilag
kianalizált "Elektrá"-jára gondolunk vagy Ernst Hardt "Tristán"-jára; - ezek
azonban elszórt kísérletek maradtak, folytatásuk elakadt, és csak Giraudoux
fellépése adott erősebb iramot ennek az új tájékozódásnak. Giraudouxnak és
társainak ekkor már két nyomasztó, meddő árnyékkal kellett megküzdeniök:
egyfelől a francia lélektani színjáték - Bemstein. Amiel, Bourdet stb, - merev
sablonjával. másfelől a német expresszionizmusból kisarjadt verista "Zeit
stückök" színpadi riport-irodalmával [Btucknet, Tollet, Bronnen stb.). Hogy a
modern dráma ezeket a kényszereket levetve, az ősi indulatokig eljuthasson.
egyetlen hatalmas kardcsapással kellett kettévágni a materialista-realista szán
dékok csomóját, és a színpadi írónak vállalnia kellett bizonyos irreális-irracioná
lis helyzeti és lélektani, tehát - egy kis általánosítással - költői megoldásokat.

Az, hogy ma új drámáról beszélhetünk, többé-kevésbé ennek köszönhető.

Az író elvetette a forma anyagi nyűgét, a helyzetek kényszeredetten realista
indokolását, a lélektan vaskalaposságát, és újra helyet adott a színpadon a köl
tészetnek. Irracionális, irreális, spirituális elemek jelentek meg, - a témák el
rugaszkodtak a földtől és a színpadi író visszatért a színház lényegéhez, a "mutat
ványhoz". Hermon Ould, a kiváló angol dramaturg, a színház lényegét ebben
a kifejezésben látja: "to show off", vagyis megmutatni, kitárni, - látványos
ságot, mutatványt nyujtani az élet teljes egészéről; foghatóról és megfejthetet
lenről. földiről és égiről, az ember kapcsolatáról lénye és léte emberentúli ele
meivel, mint a görög tragédiák, a keresztény misztérium-játékok tették. Gitau
doux ezt a "show off"-ot a színpadi megoldások esetlegessé tételével. költői

légkörbe való emelésével éri el, gondoljunk csak a Sellő tündériességére, a
"Trójában nem lesz háború" irónikus mesejátékára, vagy utolsó műve, a "La
lolle de Chaillot" álarcosdit játszó meséjére, - O'Neill nyersen, hatáskeltően

több sikot vezet a lélektani indoklásba: a "Különös közjáték" -ban megszó
laltatja hősei gondolatait, az "Amerikai Elektrá"-ban a kórusként szerepeltetett
"old-virginian" közönséggel kommentáltatja az eseményeket. A szokvány-dráma
megszokott problémái, megszokott színterei és alakjai eltűnőben vannak. Új
színterek jelennek meg: Sartre a "Zárt ajtók" alakjait a pokolban mozgatja, 
a sablon-érzelmek költészetté lazulnak: Anouilh "Euridiké"-jében a vers ára
dásával szólnak a szerelemről, példázatba szorítva bele magát a színpadi akciót,
- ismét megpróbálkoznak a görög tragédiák és misztériumok egyértelmű embe
reivel, megtestesült jókkal és gonoszokkal: példaként említsük csak meg az
"Euridike" esőköpenyes fiatalemberét, vagy O'Neill "Szőrös majom"-ját. Egyre
tőbb és több az olyan kísérlet, amely a színpadot megfosztja íllúziótkeltő kel
lékeitől és magával a szóval, a költöi kifejezés mágikus erejével kíván hatni,
.- Thornton Wilder "A mi kisvárosunk"-jában nincsenek díszletek, nincsenek
kellékek, a szeroplők köré a színteret a "rendező" írja le, elképzelt pohárból
isznak, nemlétező futball-labdával dobálóznak. Anouilh "Antigone" -ja, - ismét
egy kísérlet a görög tragédia-témák modernizál ás ára - díszítetlen színpadon
játszódik, a tragédia hösei maguk a színészek, akik saját személyükben, saját
mindennapi ruhájukban elevenítik meg a tragédiát; MaxvelI Anderson "Joan
ol Lorrain"-ja egy Szent Johanna-előadás előkészületei közben eleveníti meg
Jeanne d'Arc történetét.

Egyre több kísérlet történik arra, hogy irreális figurákat vonjanak be egy
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szlnpadi akcióba. Bemstein, Molnár Ferenc szinpadán, - ügyes fogással - meg
jelennek az "égi küldöttek", a kisértetek, akik a társalgási vígjáték immár per
mutálásra képtelen helyzeteinek adnak új, izgató izt. Itt kettős az út. Egyfelől

színpadi mesteremberek, a technika bűvészeí, loptak el valamit a költészet tün
dérjátékából és alkalmazták szokvány-színpadukon (mínt az angol színpad
bűvész Noel Coward a "Vidám kísértet'"-ben az első feleség hazajáró szellemét) ,
- másfelől egyfajta primitív költészet felé való törekvés kísérletezik így, néha
meglehetősen sután, hogy földi alakba szorítottan adjon kifejezést egy-egy írra
cionális vagy spirituális vágynak. Ilyen vágyat elégített ki Anouilh az "Euridiké"
ben, amikor színpadra hozta - többek közt deus ex machinaként is - a halált
egyesőköpenyes fiatalember alakjában, vagy az amerikai Hattv Segall, aki
"Zűrzavar a mennyországban" című darabjában egyrészt egy repülőterre emlé
keztető mennyországban, másrészt newyorki szalónokban és box-stadionokban
szerepelteti a rejtelmes mr. Jordant, az "angyalok főnökét", a nagy mennyei
"boss"-t. Mindez, bizonyos mértékig csak ügyes vagy naivan költői kellék, de
mégis a formabontásra, a megszokott lélektani indokolástól való távolódásra
való törekvés jele.

Az író nem eÍégszík meg többé a kézzelfoghatóval, az ésszel fölérhető
vel: t-émában, magyarázatban mást akar, - ki akarja szabadítani az emberből

az ősi indulatok.at, a gyermeki álmélkodást, a groteszkre való hajlamot, a meg
hatottságot, a költőít, ahogy Werfel írja valahol, "a "musischer Mensch"-et, a
költőí-zenei embert, aki a nézőtéren ülve ugyanúgy reagál a színpadi mutat
ványra, mint a görög tragédiák, a keresztény misztériumjátékok közönsége és
elragadtatottan tapsol a deus ex machináknak és a jó diadalának a gonosz felett.
Ez az igény és lélektani érzékenység teremtette meg az új drámát, amely nem
más, mint visszatérés az élet ősi indulataihoz. Ezért ír Claudel és Ghéon mísz
tériumjátékot, Giraudoux, Cocteau és O'NeW freudi-költői indokolású mai kön
tösű görög tragédiát; - ezért születnek meg Amerikában bizonyos bűnügyi

izgalommal kevert "spirituális" - vagy helyesebben: romantikus - színjátékok.
Mert tévedés lenne azt hinní, hogy az angolszász bűnügyi jellegű darabok
egyene§ folytatásai a detektív-históriáknak. Ezeknek a bűnügyi-spírituális dara
boknak az íróí egy kicsit Chesterton Father Brown-jának a szemével látnak
és groteszkké torzított morális-theológíai érzékével bogozzák az eseményeket.
Elég példaként a nálunk még ismeretlen Tennesse WWiams "The Glass men a
gerie"·jét, vagyis üveg-menazsériáját emliteni, ahol egy rögeszme apró üveg
állatok példázatával tisztul meg és ébred rá valami földöntúli, megfoghatatlan
ígazságra. Vagy ítt van a már emlitett "Zűrzavar a mennyországban", amely
egy időelőtt a testéből kíragadott lelket índít vándorlásra különböző emberi
testekben, megnemesítve új test-köntösének régi egyéniségét. Egyfajta irracioná
lis-spirituális törekvés van - naívul, jellegzetesen amerikai módra -, az úgy
nevezett "crazy"-darabokh,an, melyek bohózati formában halmozzák a lehetet
lent, az elképzelhetetlent és közben Ieleplezik az emberí gyengeséget vagy
akaratlan fenséget: Kesselring "Arzén és levendulá"-ja ilyen kísérlet, ebbe a
sorozatba tartozik Kaufmann és Hatt több darabja, köztük a nálunk filmről

ismert "Igy élni jó" vagy "A vacsoravendég", Mindent egybevetve: új műfaj

születik - pontosabban: a mai dráma úgy újul meg, hogy visszatér az ősi

formákhoz, a két nagy irányzatot, a görög' tragédiát és a keresztény misztérium
játékot egybeolvasztva kutatja ki a színpadon szereplő figurákban és a néző

téren ülő emberben élő elemi vágyat az irreális, irracionális, spirituális - és nem
utolsósorban: a clowni - felé.

Míndaz, ami ebben az átalakulásban határozott szándék a spirituális felé,
még távolról sem egy a lényegében keresztény drámával. Csak úttörés, - furcsa
naív, blaszfém-ámuló elősegítése annak, hogy a mai s immár nem a claudeli
ghéoní úton haladó keresztény dráma megszülethessék. A drámaíró törek
vése, ha igazán és lényegében keresztény, csak egy lehet: keresztény élmény-
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ből fakadó mondanivalót, keresztény szemlélettel megvalósítani a színpadon,
Vannak eredmények már itt is, - és ezek is angolszász területről indultak el.
Gondoljunk csak a nálunk is ismert "Mindörökké"-re, O'Neill hitvalló művére,

amelyben az író keresztény szelleme először talált teljes megnyilatkozást, 
gondoljunk a nagy angol költő, Elliot, "Gyilkosság a katedrálisban" című költői

játékára. erre a csodálatos Becket Tamás-drámára, vagy amit annyian ismer
nek a magyar közőnség körében is: Emmet Lavery jezsuita-drámájára, "Az Or
katonái"-ra és .Huszonnéqyór« a Vatikánban" című finom egyfelvonásosára, az
egyházi hierarchiának erre a szeplőtelen dicsőítésére. Ezek már pozitív eredmé
nyek: a müfaj kereteit, a témák sablónját fellazító mai drámaírás elérkezett ben
nük egy sajátosan keresztény, sokszor már pozitíven katolikus életszemlélet
nek színpadi megvalósításához. Nyomukban egyre többen és többen indulnak el:
Emlyn Williams Keresztelő szent János modernizált történetét írja meg a "The
wind of heaven" -ben, amely egy multszázadbeli angol kisváros misztikus lég
körében szól a lelkek őrök Krisztus-várásáról; az ismeretlen Brian Doherty a
"Fa ther Malachy's mitaele"-ben egy ferences szerzetest vezet, vígjátéki esemé
nyek közben, a mai nagyvárosi társadalom fonákságai közé; Coffee és Cowen
"Family portrait"-je az apokrif evangéliumokat felhasználva Szűz Mária alakját
viszi szinpadra, jellegzetes amerikai módon, a tiszta keresztény áhitat szellemé
ben, de az evangélium tényeit protestáns szellemben kezeIve.

A legújabb jezsuita-dráma, amely most került színpadra Svájc után a bécsi
Burgtheaterben is, már messzebbre megy mindezeknél, és ezért érdemes külön
is foglalkozni vele, mert egy európai szimptómára figyelmeztet. Fritz Hoch
wülder, a kiváló svájci drámaíró, "Das heilige Experiment" - "A szent kísér
let" - címmel megírta a paraguayi jezsuita redukciók, az első kommunista állam
összeomlásának drámáját. Ami miatt elsősorban érdemel figyelmet ez a szán
dékában, megoldásában felemelő, mélyen keresztény alkotás, az ama tévedés,
amely ma európaszerte divatos és a mű eddigi értékelésének is egyik, téves,
szempontja volt. Hochwalder a jezsuiták tiszta törekvéseivel szembeállítja a
világi papság világi hatalomra törő szándékait, - a paraguayi jezsuita-kommu
nista államot a feudális Spanyolországgal szővetkezett főpapság dönti meg.
A kritika úgy értelmezte Hochwalder beállítását, mintha a vallás és az Egyház
két külön terület lenne, mintha az, aki vallásos, egyben megtagadhatná az egy
házi hierarchiát is. A drámában erről szó sincs. Hochwalder két megoldásra
figyelmeztet - mind a kettő a katolikum lényegéből fakad. Az egyik a "fon
tolva haladás" szempontja, a végső cél érdekében az időleges célok feláldozásar
- a másik az időleges célok megvalósitásával jutni közelebb a végső célig, Isten
országa diadaláig. Ez a konfliktus indítja el a hatalmas egyéniségre méretezett
províncíálís tragédiáját, aki végül is fejet hajt az Egyház mélyebb szándéka előtt

és belátja, hogy még nincs itt az ideje annak, hogy Isten országát földi esz
közökkel meg lehessen valósítani, és feláldozza a paraguayi redukciók eszményi
államát a jezsuita missziók szándékainak keresztülviteléért. Haláloságyán így
gondol Xavéri szent Ferencre: "Xavéri szent Ferencet nem vehették el tőlünk ...
Miénk maradt a lángoló szivű szent ... Senki nem veheti el tőlünk ... Látjátok,
páterek? Átvándorol Indián' - magános, gyenge ember! -, téríti a pogányo
kat, példát és utat mutat nekik... A jobbkarja béna, mert annyi tízezreket
keresztelt meg! Meghódítja Japánt, éhezve, szomjazva átvág az ezer szigeten.
De szíve telve van a hittel: az egész világot kell meghódítani! Mindenütt
a földön meg kell semmisíteni az elnyomást és a háborút, az egész világot
kell meghódítani! Látjátok őt? A navarrai nemest, szegény csuhában, alázatosan,
fáradhatatlanul hirdetve Isten igéjét ... Es nincs benne elégedettség: az egész
világot kell meghódítani! Kinába akar eljutni, és most .ott ül egy szigeten, őszi

viharok zúgnak, és ő várja a bárkát. Vár és lázas, hisz és imádkozik ... Es
meg kell halnia a szigeten, mert elfelejtették . .. Nem jőn érte a bárka, nem
jön hozzá az orvos ... Ott fekszik a rothadt szalmán és nincs ember, aki meg-
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vigasztalná. És mégis boldog, mert tudja, hogy minden embert meg kell vál
tani, az egész földet meg kell váltani... És lángoló szívvel feltámad egy
szer! Nézzétek ezt a lángoló szívű embert... Fel fog támadni ..." Ezekkel a
szavakkal hal meg a provinciális, és halottaságya fölött a búcsúztatót don
Pedro de Miura, az államhatalom küldöttje, mondja el, megtörten, alázatosan:
"Az én szívemben sem aludt ki még a láng ... Ég, lángol Spanyolországért és
a királyért... És mégis, valami így szól a szívemben: mit használ az ember
nek, ha az egész világot megnyeri is, lelkének pedig kárát vallja ... Ez a hang
is szól a szívemben, provinciális atya... mea culpa! mea culpa!" - Hoch
walder alázatosan, a vérbeli drámaíró érzékével nyúlt a nehéz és felemelő

témához, - sehol sincs bemutatásában törés, még azon a ponton sem, ahol
az államhatalom elnyomó szándékával szövetkezett súnyi buenosayresi püspököt
víszi a színpadra; itt is érvényt tud szerezni felfogásának, amely lehet hogy
akartan. lehet hogy akaratlanul a dráma tanulsága: Krisztus Egyháza egy és
oszthatatlan, és nem az elv a hibás vagy bűnös, hanem egyes, az Egyházzal
nem azonosítható, emberek. Az alattomos, megvásárolt püspökkel szemben ott
áll a jezsuiták ügyét pártoló pápa, a világ teljes püspöki kara, amely hol
jól, hol rosszul gazdálkodva világi hatalmával, csak egyet akar: a népért élni
és cselekedni a Krisztusban.

Csendes, - sokaktól még észre nem vett, sokaktól i2aztalanul támadott
forradalom indult el a mai drámaírásban. A világ mai szinjátéka a nyersen,

egyoldalúan realista, tehát egyben szokványos formától v,isszatér a közönség
hez és azzal, hogy az író szabad utat enged az irreálisnak, irracionálisnak,
spirituálisnak vagy egyértelműn keresztényinek, a drámai élmény eltemetett
ősi forrását: az ámulatot és áhítatot tárja fel és a tündéri és keresztényi "mu
tatványt" hozza újra vissza a színpadra. Thurzó Gábor

MAGÁNOS UTASOK
(Illyés Gyula és Márai Sándor utijegyzetei)

A régi fekélyekkel és új sebekkel beteg Európa ma a világ nagy sebészet
nek műtőasztalán fekszik. A bajok, diagnózisok és gyógymódok zűrzavarában

vonagló kontinens sorsát bizonyára borzongva nézi más földrészek fiatalabb
kultúrájának gyermeke is, de legőszintébb részvéttel és érdeklődéssel talán
mégis azok fordulnak feléje, akik Európa perifériáiról vetődtek Nyugat váro
saiba, és akiknek Nyugat tanítómestere volt még nem is olyan régen. Ilyen
tanítványként vándorolt megrokkant tanítómesteréhez két magyar iró a leg
jobbjaink közül. Bár a két író szellemi arculatán egészen különböző nyomokat
hagytak a nyugati tájak, szellemileg mindkettő másképen izmosodott, másban
vallja magát Nyugat tanítványának, legújabb útjukról beszámoló jegyzeteiket
egyaránt átszövi a hála és az ifjúságuk nyugati évei előtti érzelmes hódolat.

Érdekes hasonlatokra, megfigyelésekre ad alkalmat ugyanazon időben,

ugyanazon tárgyról, hasonló közlésí formában két olyan ellentétesnek látszó
író művét olvasni, mint Márai és Illyés. A szerzők írói alkata után ítélve a két
könyv valóban alkalmasnak ígérkezik arra, hogy az ízlés és a kíváncsiság leg
szélesebb skáláját kielégítse, és kecsegtető alkalom azok számára, akik két ellen
tétesnek látszó' véleményből a középút igazságát szeretik bölcsen kikanalazni. De
más elgondolásokra is késztet a két könyv. Nyilvánvaló, mindketten más vára
kozással, más elöítéletekkel, más magyarsággal és más európai tudattal lép
ték át a határt, tehát törvényszerű, hogy merőben ellentétesen látták a háború
utáni Nyugateurópát és ellentétes következtetéseket vonjanak le a látottak
ból. Márai a valóságos és egy kicsit képzelt testi és lelki bajokban szenvedő
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polgár részvétlátogatásra indult a megrozzant polgári Európába, amelynek mara
dék javai közt fiatalabb népek fiai turkálnak avatatlan kézzel és a kocka vagy
a politika szeszélyére biznak kincseket, nagy örökségeket, melyek értéktelenné
válnak, mihelyt lepereg róluk a helyi hagyomány hímpora. Illyés pedig, a nyug
talan vérű, furfangos "hun" diák tudta már elindultakor, hogy romokat fog
találni, nincsenek illúziói s nem mereng a betemetett vagyelkótyavetyélt kin
esek felett, hanem azt akarja látni, hog~ mi sarjadzik a romok között, és a tör
melék alól milyen rétegekböl törnek fel az élet vizei. Igy indulhatott útjára
Illyés és Márai.

Es miután Márai útján penicilinnel és atombombával barátkozik, Koper
nikusról elmélkedik, Montaigne-röl sóhajtozik, könyvének sok lapján olyan han
gulat ül, mintha írója legszívesebben meg se írta volna; s ha néha fel is csillan
egy-egy megelevenedő emlék vagy jó olvasmány feletti fanyar örömféle. ez is
elszáll a következő mondatban egy fáradt, lemondó, világfájdalmas sóhajjal vagy
egy bölcs, elegáns és méltóságteljes gesztussal, amely az olvasót néha zavarba
hozza, mert nem látja, mi van mögötte. Valóban fárasztó utazás lehetett. De a
könyv bővelkedik meglepő, néha leplezetlenül őszinte megjegyzésekben, ragy()gó
megfigyelésekben, amelyek úgy csillognak, mint remekművű ékszerek egy
gyászba öltözött, kedélybeteg, rideg és fonnyadt hölgyön.

Illyés az élményt, a viszontagságokat inkább csak sejteti, a témák felett
is csak lebeg egy-egy pillanatig, elbeszélgeti mondanivalóját olyan íráskészség
gel, amit újra és újra csak csodálni tudunk és amely szivbevájóan -drámai is
tud lenni a drámiasság mesterkélt komorsága nélkül. Látogatások íróknál, a
magyar békeszerződés aláirásának jelenete, a francia élet változásait illusztráló
képek igazi gyöngyszemek. A könyvben vannak izgalmas és finom politikai meg
állapitások is. Illyés nem rejti véka alá meggyőződését, de nyoma sincs köny
vében dogmatikus nierevségnek. A Mauriac-kal folytatott beszélgetés mestermű

a riport műfajában. Néhány mondatban benne van minden, amit a francia bel
és külpolitikáról tudni kell és érdemes. Pompás olvasmány ez a kis könyv,
amely derűjével. változatos szempontjaival, üde líraiságával kis kárpótlást nyujt
mindazoknak, akik számára a mai viszontagságok között nem nyílik alkalom,
hogy személyesen tanui legyenek a nyugati változatoknak. A jegyzetekből áradó
mélyemberiességhez hozzátartozik az a csekélyke huncut káröröm is, amely a
sorok között itt-ott felvillan, de ami nem a romoknak szól, hanem az emberi
butaságnak. Es talán van benne egy kis elégtétel-érzés is, amivel a sors évszá
zados nyomorúságunkat enyhíti. A francia nép nehezen tudja elviselni, hogy
nem igazi nagyhatalom többé: tudnánk magunk kárán okulva néhány jótanács
csal szolgálni, miként kell egy bölcs népnek a sors csapásait fogadni.

Mindkét könyv a magyarságnak, nyelvünknek és irodalmunknak európai
helyzetéről is tesz néhány megállapítást. Itt válnak valóban izgalmassá ezek az
útijegyzetek, mert mindkét szerző - itt Illyés is elkomorodik - kínos remény
telenséggel állapítja meg, hogy a magyarság szellemi értékei Európa népei szá
mára idegenek, ismeretlenek és elérhetetlenek. "Mindbiztosabban tudom, hogy
a világban nem gyűlölnek bennünket, talán nem is néznek le: egyszerűen csak
mosolyognak és vállat vonnak" - írja egy helyen Márai. Az irók felteszik a
kérdést, hogy miért? Magyarázatokat próbálnak adni rá, amelyet míndjárt
maguk meg is cáfolnak. "Nincs egyetlen klasszikusunk, aki csak halvány erecske
módjára is elevenen csörgedeznék a világirodalom . mérhetetlen vízrendszéré
ben. Onáltatás, hogy volna irodalmunknak egyetlen könyve, egyetlen fejezete,
csak egyetlen lapja is, amelyet a nemzetközi irodalom bár úgy tartana számon,
mint a latin minoreseket vagy a viktoriánusok második, a szimbolisták ötödik
rajvonalát. Az átlagműveltségű európai író fejében több jó irodalmi emlék merül
fel, ha tibetiekről vagy perzsákról hall, mínt rólunk, ez az igazság ... Az iro
dalmi nagyvilág szemében mindmáig úgy ülünk itt Európa közepén, míntha
soha egy kukkot sem ejtettünk volna" - állapítja meg Illyés, megtoldva ezt éi
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magyar békedelegáció egyik tagjának kijelentésével, aki szerint a magyar kudarc
egyik legsúlyosabb oka az volt, hogy nincs egy - Thomas Mannunk. Márai
pedig így tünődik: "A magyar irodalom sorsa a világban tragikus. Néhány
exportíróról hallott valamit a világ; s egy-két klasszikusunk nevét ismeri 
Petőfit, Jókait, de csak a nevet, nem a müvet! - s az Arany-nemzedék süketen
kallódott el a világirodalomban. Ezt a végzetet nem lehet csak magános nyel
vünk titokzatosságával magyarázni. Norvégül hárommillió ember beszél, de az
egész világ ismeri Knut Hamsun és Ibsen nevét; s nem lehet mindent azzal
magyerázní, hogy nincsenek fordítóink ... Mikszáth, Babits, Kosztolányi, Móricz
legszebb prózai munkái megjelentek világnyelveken; de a magyar irodalom
mégsem történt meg a világ számára... a magyar irodalom legtitkosabb tar
talmában, talán nyelvének magános, gyönyörű, de keleti és távoli nyelvének
szellemében, valahol, valamiben nem kapcsol a világirodalomhoz . .. ez a cso
dálatos gazdag magyar irodalom nemcsak nyelvében, hanem szellemében is
magános maradt, nem tudott igazi fénnyel szikrát vetni, mikor a világgal érint
kezett. Miért? Itt csakugyan érzek valami sorsszerűt,ez a magány nemcsak lel
kesít, mínt mínden teljes végzet". A kassai polgár a keleti bölcsek nyugalmá
val igyekszik hátat forditani Nyugatnak, és talán most, kicsit sértett írói önérze
tében olyasmiket is meg fog érteni népének sorsában, amikre eddig csak leg
feljebb kitérő válaszai voltak.

A gőgös magánynak ez a gondolata Illyés Gyulánál is többször visszatér,
igaz, hogy egy jegyzetében a magányból oda bukfencezik, hogy úgyis mindegy,
a nagyegységeké a jövő, a mai értelemben vett nemzetek el fognak. tűnni.

Bizonyára ő ís úgy gondolja, hogy lesznek népek, amelyek eltűnnek és mások,
amelyek elnyelik őket.

Magánosságunk ott érzik legnyomasztóbban, amikor a szerzők felvetik a
kérdést, hol a magyarság helye Európában? Az európai létből milyen hivatás
hárul ránk és hogyalakítsuk ki európai öntudatunkat? Kínos kérdés valóban,
amikor Nyugaton sincs európai öntudat és még kevésbbé európai hivatástudat.
Apoljunk és alakítsunk ki mi magyarok ilyen tudatot, éppen mí, a legidegenebb,
legelesettebb, legfeleslegesebb európai nép? A mi helyzetünk ma Európában:
kis lyuk a nagy lyukban, ködfolt a ködben. A régi magyar sorsprobléma volt:
két szék között a pad alatt; ma: egy nem létező fantompadon kuporgunk. Nyug
talanító gondolat. Nem csoda, hogy Márainak gyakran migrénje volt.

A magánosságnak ez a tudata az alapvonása mindkét könyvnek. Ha ebb'ől

a-tudatból kiindulva végiglapoz:z;uk a két szerző politikai és irodalmi megálla
pításait, következtetéseit, egy-egy gesztusukat a mult felé, önmaguknak feltett
kérdéseiket és váltakozó válaszaikat, meghökkentő, hogy ez a két valóban egy
mástól nagyon idegen szellem milyen belső rokonságot árul el, amikor a magyar
ság sorsa és helyzete körül tapogatódzik. Itt leválik róluk mindenféle "szellemi
magatartás" és szokás, mindegyikük kicsit szembefordul önmagával, Márai
őszinte lesz és Illyés tragikus.

Nem bizonyítja semmi jobban írások őszinteségét és írói élmények hitelét,
mint hogyha két ilyen ellentétes alkatú íróban ugyanazok a tárgyak, tájak azo
.nos gondolatokat és mondanivalókat keltenek. Elgondolkoztató és az írói felelős

ségérzet figyelemreméltó tanusága ez, de talán magyarázat is a magyar iroda
lom árvaságára, mert ugyan kit érdekel rajtunk kívül széles e világon mindaz,
amit Illyés és Márai a magyarság végzetes magányáról könyvében elkesergett

nekünk. Birkás Endre
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