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Minden nemzedéknek, minden társadalomnak megvannak a maga
nagy és megkerülhetetlen problémái. A kiválasztott alapkérdés fon
tossága azután viszonylagossá tesz minden más nagy kérdést. Jól
érezhető ez napjaink Magyarországán. ahol a szabad versenyként
megjelenő demokratikus politika lehetőségei háttérbe szorítiák a többi
fontos alapkérdést. köztük a háborúét és a békéét. Alighanem termé
szetes, hogy így legyen, hiszen az a hosszú, immár ötvenéves perió
dus, mely mögöttünk áll, a viszonylagos béke periódusa, teljesség
gel elhomályosítja a kollektív emlékezetben a háború emlékét.

A kollektív tudat, éppúgy, mint az egyéni tudat, a Jó és a Rossz
egy-egy ellentétpárja körül végzi forgásait. Mai hétköznapjainkban
rossz a szegénység, a szabadság hiánya, az egyenlőtlenség, a bi
zonytalanság, a kilátástalanság. Jó a bőség, a korláttalan szabadság,
jó, ha a szomszédnak nincsen többje, mint nekem, ha biztonságban
érzem magam, ha a magánéletben s hivatásom terén vannak táv
lataim. A mindennapi életben egy-egy ilyen ellentétpár minden
mást elnyom, többnyire békaperspektívában élünk. A háború s a béke
kérdése, hiába a határainkhoz közel zajló véres harcok, még a felelő

sök közül is csak nagyon keveseket érdekel. Annak a századnak a
végén járunk, mely a modem technika eszközeinek bevonásával tette
minden addiginál iszonyatosabbá a napóleoni időben feltalált totális
háborút. 1945óta a háborúk lokálisak maradtak, a harmadik világhá
ború veszélye, melynek jegyében még nemzedékek nőttek föl, látszó
lag nem fenyegeti világunkat.

A nagy békekötés ötvenedik évfordulója épp ezért jó alkalom
arra, hogy végiggondoljuk háború és béke évezredes problemati
káját. Egy olyan író példájából indulnék ki, Roger Martin du
Gard-éból (1881-1958), aki életének több szakaszában is e kérdést
helyezte gondolkodása s ebből következőleg írói műve centrumá
ba. Nagy múve, A Thibault-család, melynek mintájaként Tolsztoj
Háború és békéje szolgált, ha felépítését és koncepcióját tekintjük,
viselhetné azt a címet is, hogy béke és háború. Martin du Gard
ugyanis nemcsak ábrázolásmódja, vagyis a jelenségek és a figu
rák megvilágítása, nemcsak tágabb értelemben vett írói technikája
tekintetében volt Lev Tolsztoj nagyon is tudatos tanítványa, ha
nem abban az értelemben is, hogy a magánéletet a történelem ré
szeként látta és láttatta. A roppant méretű regénynek mintegy a
fele Antoine és Jacques Thibault békebeli életét mutatja be, három
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nagy téma: a társadalmi rend elleni lázadás, a szerelem és a halál
köré szervezve a cselekményt. Ugyanakkora terjedelemben követ
kezik azután a második rész: 1914 nyara, a háború előkészületei

és kirobbanása, a háborúé, mely mindent, ami addig történt,
nemcsak viszonylagossá tesz, hanem el is pusztít: Jacques-ot, aki
megpróbálja megakadályozni éppúgy, mint Antoine-t, aki mások
hoz hasonlóan, kötelességérzetből és kénytelenségből, ott van a
harctéren. A regény utolsó kötete, az Epilógus, mégis fölvillant
egy reménysugarat: Jacques kisfia, aki apja halála után született, ta
lán már egy jobb világban fog élni, ahol a nagy háború szörnyúsé
geinek emléke feltehetőleg jobb belátásra bírja az embereket.

Martin du Gard modernsége

1Jouma/l.II.III, Paris,
Gallimard, 1992·1993

A Thibault-családról és szerzőjéről azért érdemes részletesebben
szólni, mert Roger Martin du Gard világfelfogása a századunkban
legelterjedtebb nézetek látványos és hatásos összefoglalása. Halála
után több mint három évtizeddel közreadott Naplója, valamint az
író által a Naplóhoz csatolt visszaemlékezések, feljegyzések és leve
lezések három vaskos köteteI tökéletesen megvilágítja az eddig
még homályban maradt részleteket is, teljessé teszi a portrét. A mo
dem értelmiségi portréja rajzolódik ki így a művekből és a későbbi

kiadásra szánt feljegyzésekből, pontosabban a jóhiszemű, intellektuá
lis becsületességhez mindvégig ragaszkodó, folytonosan önkontrollt
gyakorló emberé. Martin du Gard nem tartozott a közszereplés meg
szállottjai közé, de épp diszkréciója és rendkívül koherens magatartá
sa miatt egy-egy periódusban igen nagy volt a tekintélye.

1945 utáni naplófeljegyzéseiből kitűnik, mennyire érzékeny
volt azokra a vádakra, melyek szerint felfogása és irodalmi mód
szere elavult, nem modem. Egy idő után mintha el is fogadta
volna ezt az értékítéletet. Annál érdekesebb, hogy az akkor pályá
ja csúcsán álló Albert Camus szállt szembe ezekkel a nézetekkel
abban a tanulmányában, melyet az Összes művek 1955-ös összkia
dásához írt: szellemesen és határozottan bizonyítja Roger Martin
du Gard modemségét. E kérdésben minden bizonnyal Camus
nek van igaza. A bírálatok legföljebb abban lehettek találóak,
hogy Martin du Gard írói technikája távol állott az akkor divatos
(de azóta rég elfeledett) írásmódoktól. Alapfelfogása viszont min
denestől modem.

E modernség kiindulópontja a lázadás; a nagypolgári szárma
zású Martin du Gard esetében óvatos lázadás a társadalom kiala
kult formái, értékrendjei és azok filozófiai megalapozása ellen. A
burzsoázia, mondja, álszent, hazug és alapjaiban erkölcstelen, az
egyház egybefonódott ezzel a reakciós társadalmi osztállyal, a
vallás pedig gyökértelen, funkciója pusztán társadalmi. Legéke
sebb példa ennek igazá ra a Dreyfus-ügy, melynek során egy ár
tatlant ítéltek el az államrezon igaza érdekében, a h~gyományos
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hierarchiák, vagyis az uralkodó elit aktív vagy passzív cinkossá
gávaI. Így foglalható össze a fiatal író felfogása, melynek irodalmi
megnyilvánulása második regénye, az 1913-as Jean Barois (magya
rul Egy lélek története). A regényben természetesen mindez ellen
pontozással és árnyaltan jelenik meg: a harcosan racionalista és
ateista Barois saját házasságában sem képes érvényt szerezni né
zeteinek, halálos ágyán pedig félelmében megtér, s felveszi az
utolsó kenetet. De az író felfogása, Naplójából láthatjuk, egyértel
mű: az a világ, amelybe beleszületett, eltűnésre ítéltetett.

A modemség perspektívái

A tradíció egyértelmű tagadása ez. A tagadás egyik megoldatlan
kérdése a halál, pontosabban a halhatatlanság kérdése. Martin du
Gard az alkotásban látja a megoldást: a gyermekek és unokák em
lékezete csak néhány évtizeden át biztosítja a túlélést, a mű viszont,
a jelentős mű, nagyon hosszú időre. Ez megnyugtató érzés számára'
s egyúttal mindennél hatásosabb doppingszer. Martin du Gard ko
ra ifjúságától fogva elképesztő szorgalmú, megszállottan az írásnak
mindent alárendelő, tökéletességre törekvő alkotó.

A modernség filozófiai, illetve politikai-társadalmi perspektívá
it a két Thibault testvér figurája hivatott megjeleníteni. Antoine, a
lelkiismeretes és roppant sikeres orvos képviseli a pozitivizmust,
a racionalizmust: aktivitásának lényege a megismerés korlátainak
tágítása, az emberi szenvedés enyhítése. Jacques, bátyjával szem
ben, nem a megadott keretek közt tevékenykedik; hisz a társada
lom átalakíthatóságában, ezért lesz szocialista és pacifista. Mind
kettőjük felfogása nélkülözi, sőt tagadja a transzcendenciának
még csak a lehetőségét is. A Napló tanúsága sem más. Roger Mar
tin du Gard 1917-ben úgy vélekedik, hogy Clémenceau helyett
egy szocialistának, Albert Thomasnak kellene átvennie a kor
mányrudat, majd 1936-ban nagy lelkesedéssel üdvözli a Népfront
választási győzelmét. Világfelfogása pedig kora fiatalságától kezd
ve, egyes korabeli filozófusok munkáiból merítve érveit, harcosan
racionalista, hisz a világ teljes megmagyarázhatóságában, és a lé
tező társadalom átalakíthatóságában, szentül bízik a haladásban.

Még két vonás ehhez a gyorsportréhoz. A modern szellem,
ahogyan az író önmagát nevezi (1918. október 2.), nem híve a ra
dikális szakításnak, mint kortársai, a szürrealisták, de a hagyo
mányból, az irodalomból például többnyire csak a megelőző évti
zedeket gondolja felhasználhatónak (Flaubert-t s Sainte-Beuve-öt
a franciák közül, azután Ibsent, Dickenst s legfőképp az oroszo
kat, Telsztojt. Dosztojevszkij t), messzebbre gyakorlatilag nem te
kint. Még érdekesebb a környezettel, azon belül a tárgyi környe
zettel való kapcsolata. Martin du Gard-nak és feleségének nagy
elhatározása 1914-ben, hogy mihelyt a háború véget ér, szakíta
nak a nagypolgári életmóddal (amelyet természeteserra szülők-
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nek hála vihettek), átköltöznek egy szerényebb lakásba a Mont
pamasse-ra, s mindketten barátjuk, Jacques Copeau színházában,
a Vieux Colombiers-ben fognak dolgozni; az író mint rendező és
mindenes, az asszonyajelmezműhely vezetőjeként. Martin du
Gard, vitába szállva feleségével, ragaszkodik ahhoz, hogy az új
lakásba a család múltját jelképező tárgyak, portrék, bútorok ke
rüljenek, másfelől azon örvendezik, hogy a művésznegyedben

fognak élni, aGaston Gallimard által alapított színház bűvköré

ben, csupa hasonló ízlésű, gondolkodású és erkölcsi felfogású
emberrel érintkezve nap mint nap. Meg is mondja keményen a
szüleinek, például egy anyjához írott levélben 1918. április ll-én,
hogy ha a szeretete irántuk változatlan is, a polgári osztály iránti
megvetése nem lehet vita tárgya, s hogy mihelyt a háborúnak vé
ge, azok közt kíván élni, akikkel mindenben egy véleményen
van. Ez az elit: az André Gide körül csoportosuló társaság, amely
oly nagy szerepet játszik majd a két világháború közti szovjetba
rát értelmiségi szerveződésekben.

Háború és béke

Martin du Gard portréjának azokat a vonásait próbáltam eddig
kiemelni, amelyek modernségére jellemzőek, amelyek értelmiségi
kortársaihoz hasonlóvá teszik. Az igazsághoz tartozik, hogy szkep
ticizmusa és bizonyos fokú pesszimizmusa megóvta némely illúzi
ótól, így sohasem lett a kommunizmus délibábjának áldozata. De
felfogása, a közélet jelenségeiről és a történelmi mozgásokról kiala
kított véleménye a Dreyfus-ügy óta mindig megegyezett a hangadó
baloldali értelmiségével. Így a béke és a háború kérdésében is.

A béke annyira természetes állapotnak látszott a sokat gondol
kodó és vitatkozó fiatal értelmiségiek társaságában, hogy a hábo
rú problémája először 1912-ben kerül csak elő. Legjobb barátjá
nak, Martin de Coppet-nak írja egy hosszú levelében Martin du
Gard: "Két-három év óta különös korszakba léptünk. Senki nem
akar háborút, senki! Egyetlen nép, egyetlen pénzember, egyetlen
kormány, egyetlen zsarnok sem. Efelől nem lehet kétségünk. És
mégis mindenütt reng a föld. Senki sem akar háborút, mindenki jó
hiszemű, el akarja kerülni, mégis itt ólálkodik a kísértet. Mintha az
antik fatalitás tragikumát élnénk, a szakadék ellenállhatatlan kísérté
sét: ilyenkor érijük meg, mi is az a kollektív lélek, mi is az az iszo
nyatos lendület, az a vihar, mely magával sodorja a népeket. Olyan
katasztrófa volna ez, amilyen még sohasem volt, nemcsak ama ret
tenetes következmények miatt, melyeket egy európai háború zúdíta
na a civilizált emberiségre, hanem azért, mert először történne meg,
hogy a béke iránti őszinte vágy eredményezne háborút."

Nem egészen két évvel később kitört a háború, melyet, szöges
ellentétben Roger Martin du Gard illúzióival, nagyon sokan lelke
sedéssel fogadtak, Párizsban éppúgy, mint Berlinben vagy éppen
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Budapesten (ahol többek között Móricz Zsigmond üdvözölte lel
kes hangú cikkben a Vesszen, vesszen kutya Szerbial jelszóval fel
vonulókat). Martin du Gard feleségének írott levelében vall (1914.
november 27-én) megdöbbenéséról. iszonyú csalódásáról. (Őt is
behívják, de szerencsével, pontosabban öccse összeköttetéseinek
hála, a hadtáphoz kerül, altisztként. a harmadik vonalba, vagyis
viszonylag biztonságos helyre.) "Mindenütt csak gyűlölet... Mind
az, amiben hittem, mindaz, amiről azt képzeltem. hogy alakul és
fejlődik, semmivé lesz ebben a váratlan, kolosszális és talán kike
rülhetetlen örültségben. A legrosszabb maga a kétely: vajon a hábo
rú szükséges? elkerülhetetlen? örök? hiszen racionális és mélyen
gyökerező civilizációnk sem tudta késleltetni a végzetes órát!"

A racionalista tehát két véglet közt vergődik: ha csalódnia kell
abban a hitében, hogy az egyenes vonalú, feltartóztathatatlan ha
ladás egyszer s mindenkorra kiiktat az emberiség történetéből

mindenféle őrült és értelmetlen jelenséget, elsősorban a háborút,
akkor csakis az emberi akarattól teljesen független kozmikus je
lenségről lehet szó. Fatalistaként csinálja végig a háborút, becsü
lettel, beosztottjaival szolidárisan, de kimondva, hogy mennyire
ellene van: "Ha meghalok, lázadva halok meg, mert nem foga
dom el ezt a háborút, ezt a halált. Értelmetlen! Olyan rend, olyan
dolgok miatt halnék meg, amelyek ellentétesek nézeteimmel."

De aztán A Thibault-család eredeti koncepciójának átalakítása
1930 körül, megint a racionalista illúziót tükrözi. A pacifisták és a
szocialisták nem küzdöttek esélytelenül a háború megakadályozá
sáért, sugallja a mű 1914 nyarán játszódó része. S egyik levelében,
melyet feleségének írt 1937-ben, az író ki is mondja: "E könyvek
nek olvasókra van szükségük, hogy a békét szolgálhassák. Van
annyi büszkeség bennem, hogy elhiggyem, könyveim hasznosak
lehetnek." Amire pontosan rímel egy 1938. szeptemberi feljegyzé
se, amikor leírja, hogy táviratot kapott: "Az 1914 nyara behívásra
váró olvasói arra kérik Önt, hallassa hangját az új 1914 ellen."

A húszas-harmincas években általános volt az a vélemény, hogy
az első világháború iszonyata lehetetlenné teszi egy második nagy
háború kirobbanását. Martin du Gard, akinek legközelebbi barátai
közül öten haltak meg a háborúban, osztotta ezt a véleményt. "Nem
hiszem, hogy Mussolini európai háborút akar" - írja de Coppet
nak 1937-ben. És 1938. szeptember 25-én NaplÓJába: .Följegyzem.
hogy nem hiszek a háborúban. Úgy érzem, hogy a francia és az an
gol kormány hajlandó akár a legrosszabb feltételekkel is kapitulálni,
csak hogy elkerüljük a kalandot. Abban reménykedern. hogy a Hit
ler-ellenes erőknek ez az általános kapitulációja viszonzásként meg
hozza majd az általános rendezést. Meggyőzöm magam, hogy Né
metország is európai enyhülést kíván." S azután, alig egy héttel ké
sőbb: "München. Szégyellem magam, de nem tudok nem örülni."

Az igazsághoz tartozik, hogy a későbbiekben Martin du Gard
már másként látja a dolgokat. "Kapituláció. Ez a mélypont,
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Kétségbeesés", írja 1940 júniusában, s pár nappal később: "Német
megszállás. Az alávetettség érzése." 1943-44-ben pedig már
együttműködikaz Ellenállással. S az is bizonyos, hogy több évti
zedes távlatból visszatekintve könnyebb eligazodni az események
között. Mindamellett Roger Martin du Gard álláspontja a háború
és a béke kérdésében rendkívül jellegzetes, s ha filozófiai kiindu
lását tekintjük, nem is igen lehetne más.

Illúzió vagy szkepszis

Babits Mihály, akinek pacifizmusa háború alatti nagy verseiben, a
Húsvét előttben vagy a Fortissimoban oly határozottan szólal meg,
1917-ben lefordította Immánuel Kant Az örök béke című traktátusát,
s írt hozzá bevezetőnek egy tanulmányt, melyet a Nyugatban is
megjelentetett 1918-ban. "Meggyőződésem - írja Babits -, hogy
a béke nagy gondolata nem tehet addig komoly haladást, míg ép
pen az intelligencia vele szemben a szkepszist le nem vetkőzi." A
szkepszis, amelyről Babits beszél, nem más, mint a pacifista illúzió
visszája. Az entellektüel, aki hitt abban, hogy a haladás folyamata
meghozza az örök békét, a háború iszonyatának láttán egyszerre
úgy gondolja, hogy a béke, különösen pedig az örök béke - lehe
tetlen. Ennek megcáfolására vállalkozik, Kant segítségével, Babits.
Véleménye, mint írja, Kantéval lIa fődologban megegyezik. Ez a
fődolog: az erkölcs érvényességének gondolata a politikában."
Kant, így Babits, bebizonyítja az erkölcsi fogalom kikerülhetetlen
ségét, mert az erkölcstelen politika "végső konzekvenciája olyan
destrukció, mely az ellenséges értékekkel együtt megsemmisíti
egyúttal mindazt, ami neki magának célja és alapja".

A gondolatmenet lépései: a békegondolat logikai szükségessé
ge, azután logikai lehetősége, s végül gyakorlati lehetőségének,

sőt szükségszerűségének kimutatása. Babits Mihály számára leg
fontosabb a szkepszis legyőzése: ezért fordul Kanthoz, aki bebi
zonyítja az "örök béke elméleti és gyakorlati lehetőségét". A
szkepszisen túljutva megnyílik a gyakorlati cselekvés terepe. Ba
bits gondolatmenete természetesen elsősorban erkölcsi szempon
tú. "Konzisztens és erkölcsös emberi cselekvés és élet csak úgy el
képzelhető, ha nem állunk a »minden mindegy« világnézetének
alapján - ha valahogy ösztönösen mégis érzünk legalább valami
célt vagy értelmet az emberiség fejlődésében vagy akár az egye
sek életfolyásának elrendezésében is." A hit és a kötelesség fogal
mát emeli át Babits a német filozófus eszmerendszeréből a maga
felfogásának megvilágítására s kifejtésére.

A szkepszis mellett nem feledkezik meg azonban a másik csap
dáról: az illúzióról. A béke, az örök béke korántsem lehetetlen, de
vajon hogyan juthatnánk hozzá közelebb? "A probléma így áll fel:
»Az emberiség vak erőit, ösztöneit és érdekeit lehet-e egymással úgy
ellensúlyozni, hogy összhatásukban mégis az erkölcs elvei szerint
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történő folyamat képét adják?«" A kérdés Immanuel Kanté. Babits
1917-ben megpróbál válaszolni reá. Érdemes hosszabban idézni.
.Mínthogy ezek a vak erők és érdekek egymással sokszorosan el
lentétesek, könnyű belátni, hogy az ellensúlyozás feladata nem
megoldhatatlan. Sőt bizonyos, hogy a történelemben minden jó
politikának tulajdonképpeni műve ennek az ellensúlyozásnak leg
alább részleges megvalósítása volt, ha csak kis területen és meg
közelítőleg is. Így például egyik fő eszméje volt ez a mi Széche
nyinknek, amit Arany híres Széchenyi-ódájában ekként fejezett ki:

Szellem s anyag, honszeretet s önérdek
Mily biztosan lejt a közjó felé!"

Babits Mihály tehát a háború vége felé, amikor azonban még
nem lehetett tudni, hogy melyik fél kerekedik felül, meddig tartanak
a harcok, s azt sem lehetett sejteni, hogy Magyarország lesz ennek a
világégésnek a legnagyobb vesztese, az ellensúlyozás gondolatához
tér vissza. Ahhoz a nálunk többnyire reakciósnak minósített felfo
gáshoz, amely már a békéről elmélkedő Platónnál is jelen volt.

Ellensúly és egyensúly

A külsó béke, fejti ki Platón, mindig a belső béke függvénye, így
van ez az egyének és így az államok esetében is. A belső béke
feltétele viszont az egyén három alkotóelemének: a vágynak, a bá
torságnak s az észnek az egyensúlya. Az államok esetében e három
alkotórész a gazdaság, a hadsereg s a politikai hatalom. Amikor a
belső egyensúly megbomlik, így például a szegénység miatt, vagy
mert a hadsereg túl erős, vagy éppen túlságosan gyenge, vagy a
politikai hatalom elveszítette támaszait, akkor mindig fennáll a kül
sö kaland: a háború veszélye.

A béke tehát e felfogás szerint csakis egyensúly eredménye lehet,
egy olyan rövidebb-hosszabb ideig tartó egyensúlyé, mely súlyok és
ellensúlyok rendkívül bonyolult rendszerének az eredője. A modem
kor, a 19. és 20. század története ezt a platóni felfogást igazolja. A
múlt század viszonylagos békéjét a Castlereagh, Nesselrode, Metter
nich, Hardenberg és Talleyrand által 1815-ben megtervezett egyensúly
biztosította, míg az 192O-as versailles-i békerendszer, mely egyfelől

Wilson illúzióiból. másfelől Oémenceau szkepsziséből merítette alap
elveit, szükségképpen vezetett az újabb világháború tragédiájához.

Az evangéliumok azt tanítják, hogy meg lehet törni, hogy meg kell
törni az erőszak önmagába folyton visszatérő bűvös körét. A nem
zetek esetében ez a bűvös kör a háborúk alig-alig megszakadó soroza
ta. Megtörni, de hogyan? Legelsősorban, nyilvánvalóan túllépve azon
a hamis alternatíván, mely vagy nagyon is könnyen elérhetőnek, vagy
örökre elérhetetlennek véli a békét. Vagyis túllépve a modernizmus il
lúzióin és szkepszisén, s azokra az elméletekre támaszkodva, ame
lyek egyszer-egyszer már bizonyították megvalósíthatóságukat.
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