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Teológia- és filozófiatörténeti kézikönyvekben, irodalomtörténeti szin
tézisekben böngészve Johann Georg Hamannról alig tudhatunk meg töb
bet, mint azt, hogy „Herder a mesterének tekintette", „Goethe leveleket 
váltott vele", Lessing vagy Jacobi pedig szellemi útitársának - vagy ép
pen ellenfelének - számította. A német irodalomtörténészek zöme - ha 
egyáltalában felfigyel rá - a felvilágosodás századába tévedt korai ro
mantikusnak könyveli el; filozófiatörténeti kézikönyvek a korai irracio
nalizmus szellemi vonulatában találnak neki helyet, a teológia histori
kusai pedig az élményközpontú vallásfelfogás korai népszerűsítőjének 
tekintik. Sommásan „fideizmusnak" mondott szellemi habitusa 
Schleiermacher és a romantika elé helyezi a teológiában, a filozófiatör
ténészek meg a modern nyelvbölcselet egyik - Humboldhoz és 
Herderhez fogható - megteremtőjének tekintik. Némi malíciával ezek 
után azt is mondhatjuk, hogy Hamann a német és a protestáns szellemi 
élet azon nagyságainak sorába tartozik, akik attól „nagyok" és „fonto
sak", mert nagy szellemekre hatottak és megalapozó „kismesterei" vol
tak olyan koroknak és szellemi áramlatoknak, amelyek kitörölhetetle-
nek a német, az európai és a keresztény eszmetörténet 18. századából. 

A hazai szakirodalomban Hamann csaknem teljesen ismeretlen. Teo
lógusaink, akik az elmúlt évszázadban alig mutattak affinitást a német 
romantika „zavaros rajongása", spirituális túláradása iránt, gyakorlati
lag nem említik, a bölcselet és az irodalomtörténet világában pedig szin
te csak Lukács György és Szerb Antal tud róla. Az utóbbi évtizedek ide
haza kiadott német irodalomtörténetében, Halász Előd munkájában a 
Herder-fejezetben kap 3-4 mondatot, a Világirodalmi Lexikon pedig 
igencsak rövidke címszót szán személyének, teológiatörténeti említésé
vel viszont egyáltalán nem találkozunk. Még a közelmúltban legavatot
tabb méltatója, a korabeli német nyelvfilozófia történetét feldolgozó Ke
lemen János is csak 7-8 oldalt szán gondolatainak ismertetésére, más 
közleményekben viszont neve is csak alkalmilag, véletlenszerűen, Kant
kritikája vagy Herder méltatása közben fordul elő. „Észak mágusa" -
ahogy kortársai nem kis büszkeségére nevezték - számunkra ma is is
meretlen; „misztikus" írásai néhány szemelvénye pedig 1946-ban egy 



antológiában megjelent ugyan, ám teológiai, filozófiai és irodalmi emlékezetünkbe 
aligha férkőzött be. 

Johann Georg Hamann 1730-ban Königsbergben, Kelet-Poroszország fővárosában 
látta meg a napvilágot, ott, ahol a bölcseletben oly nevezetes földije, Kant is született 
s nem messze a híres tanítvány, Herder gyermekkorának színterétől, Mohrungentől. 
Apja fürdő- és seborvos volt, aki módját találta annak, hogy tehetséges fiát a königs-
bergi egyetemre járassa. A tehetség és a túláradó rendszertelenség és szertelenség 
már ekkor kísérője lehetett Hamann életének: jogot, történelmet, teológiát, földraj
zot, klasszikus nyelveket tanult az egyetem falai között, de vizsgáit egyik tárgyból 
sem tette le; diplomát, akadémiai rangot sohasem szerzett, ám annál nagyobb jártas
ságra tett szert a keleti nyelvek és a régi kultúrák ismeretében. Feltételezhetjük, hogy 
diákévei a pedáns pietizmus kegyes világában és a radikális racionalizmus, a német 
felvilágosodás bűvöletében teltek: ezek azok a szellemi hatások, amelyek ellen lázad
va Hamann a korai romantikus miszticizmus példaértékű alakjává válhatott a német 
szellemi életben. 

A korabeli német értelmiségi lét kötelező kereteitől ő sem tudta függetleníteni 
magát. Korán bontakozó írói tehetsége ugyan már ekkor is feltűnést keltett, ám 
nem mentette meg attól, hogy a litterátus elmék számára megszokott pályára lépjen: 
az 1750-es évek elején egy rigai német kereskedő otthonába került házitanítónak. 
Házassági kilátások és ifjúi barátságok ígéretében teltek a következő esztendők, 
amelyes során Hamann érett és ismert publicistájává vált a kor Nyugat, Anglia és 
Franciaország felé tájékozódó porosz, német szellemi életének. 1756-ban rigai 
munkaadói, a Behrens-család jóvoltából Londonba utazott, ahol két évet töltött; 
utazásának pontos okát nem ismerjük, ám az gyanítható, hogy a „porosz" világból 
kilépő Hamann számára ez az idő a „szabadosság", a „kicsapongás" korszaka. Ám 
amint egykor Szent Ágoston számára Itália, úgy Hamann életében London is a 
metanoia színtere: 1758-ban, a bibliai igék újraolvasása közben éri az a megrendí
tő hit-élmény, amely nem pusztán további életét, de egész szellemi látását is meg
határozza. Az új, rajongó vallásosság egész életét átrendezi: Rigában már idegennek 
érzi magát, így visszatér Königsbergbe, ahol - apja ápolása közben - egy letisztult, 
szókratészi morál nevében megkezdi igazi, tanítványokat, barátokat és ellenfeleket 
hozó írói működését. 

1759-ben jelent meg első nagyobb írása, amelyet további kötetek követtek. Állást 
nem vállalt: szerény járadékból élt, néha még tehetős pártfogók támogatására is rá
szorulva, szinte kizárólag az írásnak és igen kiterjedt levelezésének szentelve idejét. 
A 60-as évektől keleti nyelvekkel foglalkozott; különösen a héber és az arab vonzot
ta, olvasmányai között pedig a bibliai és az antik bölcseleti témák álltak az első he
lyen. Nem volt sem lelkész, sem céhbeli teológus ugyan, ám az a sajátos misztikus spi
ritualitás, amelyet egész személyisége sugárzott, egy olyan bennsőséges vallásosság 
hírnökévé tette, amely a kor szalonjainak szkeptikus deizmusától vagy ridegen okosko
dó szabadgondolkodásától élesen elütött. Egy időben szerkesztette a Königsberger Ze
itungot, közben pedig cikkekben, pamfletekben csatázott Kant és a berlini felvilágo
sodás eszméi ellen. Tanítani nem tanított, de sokan tekintették mesterüknek: szelle-



mi és emberi értelemben közülük talán Herderre hatott a legközvetlenebbül, de 
Jacobi vagy az ifjú Goethe is tapasztalhatta személyisége sugárzó szellemi erejét. Ami 
felnőtt életének külső eseményeit illeti, változatosságról és mozgalmasságról aligha 
adhatunk számot: 1764-ben vette maga mellé élettársul apja egykori szolgálóját, aki
vel - négy gyermeket nevelve - csendben és békében élt. 

Idősebb évei nagy eseménye egy münsteri és düsseldorfi meghívás volt, amelyet 
egy gazdag tisztelőjétől kapott. így 1787-ben utazott nyugatra, ahol - gyakori be
tegeskedése ellenére - egy színes, mozgalmas, társasági élményekben, barátságok
ban és elhidegülésekben gazdag esztendőt töltött. A münsteri társaságot, amely
ben egyebek között Jacobi is ott volt, elbűvölte „Észak mágusához" méltó hívő lel
kesedésével, már-már a romantika fénykorát idéző miszticizmusával. Életvitelének 
csendes egyszerűsége ellenére szellemi radikalizmusa miatt hírnév és botránkozás 
kísérte: szakítása Jacobival a korabeli szalonok világában „nagy hírnek" számított. 
A rövidesen bekövetkező halál is i t t , otthonától távol érte: alig 58 éves volt, ami
kor 1788 nyarán meghalt. Jacobi, Goethe vagy Lavater vonzódó távolságtartással 
őrizte „prófétai tekintete" emlékét, Herder teológiai és filozófiai szemléletében, 
különösen pedig nyelvfelfogásában viszont az általa kijelölt úton haladt tovább. 
Abban kortársai zöme vagy a korszakot kategorikus ítéleteivel lezáró Hegel is egyet
értett, hogy Hamann a korán érkezett látnók magabiztosságával szegült szembe a 
felvilágosodás, a racionalizmus és a klasszika világával egy olyan irracionális ro
manticizmus szellemében, amely a német szellemi életnek halála után vagy két év
tizeddel lett csak sajátja. 

A langyos racionalizmuson és fáradt pietizmuson nevelkedett Hamann első komoly 
szellemi élménye a londoni évekből való. A züllés szélén álló fiatalember kezében a 
Biblia váratlanul a megtérés és szellemi eszmélés eszközévé válik: istenélményének 
alapja pedig a szó, a beszéd, a nyelv lesz. Minden teológia, de különösen a protestáns 
hittudomány nagy kérdése, hogy „lehet-e beszélni Istenről?". A felvilágosodás világá
ban erre a kérdésre az a természetes válasz, hogy lehet ugyan, ám maga Isten „deus 
absconditus", akit nem ér el, nem érint az, amit mondani tudunk róla. Ha a Szentírás 
pusztán „ésszerű közlés" Istenről, akkor egy így kimondott „kép" nem jelent többet, 
mint „tudományos mondandót" vagy „morális paradigmát", a hit és az emberi érintett
ség azonban egy ilyen „szenvtelen beszéd" esetében hiányzik. Alighanem ez a „szenv-
telenség" az, amit Hamann a felvilágosodás valódi szellemi zsákutcájának tekint: az ő 
Istene szól, beszél, amit mond, az pedig egzisztenciális érintettséggé, megszólítottság
gá változik. Hamann új hitének az a meggyőződés válik alapjává, hogy Isten szól és 
megszólít; hogy a vallás világában az Ige szól és az ember hallgatja azt. Az így felhang
zó isteni szó nem tudás, hanem élmény: Isten az ember számára nem magáról beszél 
(racionális tudás), hanem magát mondja (költői önátadás). 

Hamann számára tehát a Szentírás nem filozófia, hanem irodalom, nem racionális 
teológia, hanem elemi esztétika: az a szimbolikus nyelv, amely a hit titkainak kimon
dására való, Hamann szavával „a költő-Isten műalkotása", olyan beszéd, amely nem 
„ad" az embernek, hanem „érinti" őt. Ezen a ponton Hamann anti-racionalizmusa 
ölt testet: ideálja egy olyan „empirizmus", amely a mindennapok emberi tapasztala-



tában, mint „élményvilágban" leli fel a hit és a gondolat alapját. Egy ilyen folyamat
ban a szónak, a beszédnek már-már mágikus jelentősége van: Isten maga „érzéki be
szédként" mutatkozik, a rá figyelő ember élményvilágának tapasztalati összegzése 
pedig a folklór hagyományában, a népi „beszéd" alakjában ölt testet. Ebből adódik 
Hamann bibliai olvasásmódjának sajátossága: számára az írás a népi emlékezet által 
őrzött isteni szó, amely a néplélekben, a népköltészetben, annak törvényszerűségei 
szerint őrződött meg. A kinyilatkoztatás hite így nem „kimódolt", „kikövetkeztetett" 
okoskodás, hanem érzéki megismerés: a közbeszéd vallási hagyománya maga a sűrí
tett, valódi istentapasztalat. A hit alapja tehát számunkra a nyelvben ragadható meg, 
saját szavához, beszédéhez viszont az ember viszonya közvetlen, érzéki. 

„Alapvető kérdésem nem az, hogy mi az ész - hanem hogy mi a nyelv" - , mondja már-
már gondolkodói ars poetica igényével Hamann, aki úgy látja, a szóból az ész, az észből 
- az ember világában - maga a körüllévő világ adódik. A szó tehát Hamann számára 
a világ „konstitutív lényege": amint az isteni „fiat" a teremtés alapja már a Genezis 
kezdősoraiban, úgy a beszéd az, ami által az ember is képes tételezni és birtokolni a 
maga világát. A nyelv ennyiben közvetlenül isteni eredetű; szimbolikus és racionali
záló természetének látszata ellenére a valóság közvetlen és egyszerű megragadása, 
amely Mózes és az evangéliumok szavában és a népköltészet tisztaságában éli a ma
ga háborítatlan életét. A szavak jelentése a nyelv e mélyrétegében kép, a kép forrása 
pedig maga az érzéki valóság: a népnyelvi közvetlenség az az „igazi költészet", amely 
egyszerre lehet az isteni lényeg és az emberi megértés hordozója. így tehát a nyelv 
„az észnek és a kinyilatkoztatásnak a szülőanyja, annak alfája és ómegája", olyan va
lami tehát, amelynek természete, jelentőségének felismerése világosan cáfolja a fel
világosodás nagy illúzióját. A felvilágosodás tévedése, hogy az ész és a kinyilatkozta
tás olyan harmóniájáról ábrándozik, amely a közös alapról, a nyelvi valóságról 
megfeletkezik, meddő spekuláció felé terelve az emberi tudást, közben pedig lerom
bolva, megsemmisítve az istenhitet és a magasztos, valódi, a „szóban" bennefoglalt 
isteneszmét. Nyelv és gondolkodás egységét állítja Hamann, aki még a Genezis vo
natkozó részeiben is annak bizonyítékát véli felismerni, hogy számunkra a szó nélkül 
nincs a világ sem, e kettő szerves egysége pedig a közös forrás, Isten valóságában, az 
embert megalkotó nagyszerűségében található meg. 

Korának racionalizmusa szerint az ész, az értelem, a gondolat szüli a szavakat, 
amelyek megközelíthetővé teszik Istent az ember számára. Hamann nyelv-teológiája 
szerint viszont a helyzet fordított: Isten sajátja és adománya az ember számára a 
nyelv, a beszéd, amely a belőle fakadó értelem és gondolat alapja. A Teremtő szava 
által alkotja meg a dolgokat, a tárgyak és élőlények világának azonban - a léten túl -
csak nevet ad, a beszéd képességét azonban csak az embernek adja meg, aki így ma
ga is képessé válik „néven nevezni a dolgokat", teremteni a világban és visszafelelni 
az Atya feléje áradó szavára. A hit és a teológia számára nem az tehát a kérdés, hogy 
tud-e és ha igen, akkor jól tud-e szólni Istenről, hanem az, hogy a szó elemi és 
empirikus ereje, amely által „birtokoljuk" Istent, megőrizheti-e eredeti naiv tisztaságát 
és igazságát, vagy viszonylagossá, hamissá válik azáltal, hogy a kimódolt emberi okos
kodás világába kerül át. Az ősi, eredeti naiv tisztasága a beszédnek az, amit Hamann a 



néphagyomány, a néphit és a folklór világában vél felismerni; igen jellegzetes, hogy a 
Bibliát egy olyan „romlatlan", „ősi" beszéd formájának tekinti, szemben az antik iro
dalom és mitológia nyelvezetének köntörfalazó mesterkéltségével. Lehetetlen i t t 
nem gondolnunk arra, hogy Hamann gondolatai az egzisztenciális és perszonális te
ológiák néhány elemének megelőlegezését jelentik, de a „teológia" barthi paradoxona 
vagy P. van Buren „negatív teológiája" is más megvilágításba kerül általa. Ezzel össze
függésben termékenyen eredeti az is, amit Hamann az ember „istenképiségéről" gon
dol. Szerinte ez „eleve elrendeltség", de nem azon a módon, hogy az embernek puszta 
adottsága volna; az ősbűn után inkább elrejtett, elleplezett feladat, amely valóságossá 
csak Isten közbejöttével válhat. Ez utóbbi a hamanni krisztológia alapelve: Jézus 
emberréválása az istenképiség megtalálásának eszköze, hiszen csak az ő paradig-
matikus létében tapasztalja meg az ember a benne rejtőző „istenit". Ennek a ren
deltetésnek a meglátásában van Hamann szerint az ószövetségi hagyomány, a zsi
dó örökség fontossága, hiszen az ótestamentumi ősatyák és próféták hitében és 
szavában nyer megalapozást az a képesség, amely alkalmassá tesz minket arra, 
hogy felismerjük Jézusban, az „imago hominis"-ban az „imago Dei" bennünk lévő 
lehetőségét. Röviden összegezve ez a kereszténység „titka", amelyre érvényes 
Hamann megállapítása: „a keresztény hit nem kommunikálható, mint valamiféle 
árucikk, hanem a bennünk lakozó menny és pokol"; a logika és a ráció szabályai
nak alá nem vetett népnyelv érzéki közvetlensége csupán az a közeg, amelyben ez 
a „hit" minden ember számára megszerezhetőnek bizonyul. Hamann hermeneu-
tikája azonban egy további fontos eszközt is kínál. Az érzéki, „szó szerinti" meg
értés mellett ő is használja a keresztény hagyomány „allegorikus" magyarázati 
módszerét. A tárgy, amelyen ezt az eljárást szemlélteti, a bibliai anyag és az antik 
tradíció egymást magyarázó értelmezése, mint példa a nyelvileg „közvetlen" és 
„közvetett" közötti összefüggések felismerésére. Különleges viszont, hogy Hamann 
az allegorikus magyarázati modellt két irányban is használja. A szokványos, előké-
pi értelmezés mellett, amely szerint a kereszténység mint előzményét, érzéki 
előttesét magyarázza, értelmezi a pogány vagy a zsidó hagyományt, megteremt egy 
sajátos „utóképi" módszert is: magát a keresztény mondandót „vezeti le" Szókra
tész vagy Mózes valaha elhangzott szavából, annak a meggyőződésnek a bizonyos
sága birtokában, hogy az „eredeti", a szó szerinti értelem az a tág, sokrétű és misz
tikus világ, amiből az allegória átviteli technikáját alkalmazva egy-egy lehetséges 
jelentést tudunk kiszakítani, kibontani. Ebből az is következik, hogy az eredeti, ér
zéki nyelv gazdagabb, mélyebb, mint annak szavait értelmezni akaró igyekezetünk; 
a nyelvi hagyomány háborítatlan ősi rétege az az „egész", amiből későbbi interpretá
cióink építkeznek. Talán így nyer értelmet Hamann szállóigévé lett mondása is: „a 
költészet az emberiség anyanyelve" - költészeten értve a „hit" teljes nyelvi való
ságának kiinduló állapotát. 

A nyelv közvetlen isteni eredetének eszméje Hamann felfogásában további komoly 
következményekkel jár. Lehetetlen ugyanis a spontán és fokozatos nyelvfejlődés gon
dolatát, a nem-nyelvinek nyelvi természetűvé válását feltételezni vagy a nyelvet pusz
tán emberi konvenció szüleményének tekinteni. Isten nélkül a nyelv léte, a nyelv va-



lósága nélkül Isten realitása válna kérdésessé; a „természetes nyelv" minden koncep
ciója - ez már Herder gondolkodói következetlenségének és a racionalizmusnak a 
kritikája is - látens ateizmushoz vezet. Hamann számára is része a nyelv az ember 
lényegi természetének, csak az ő esetében ez nem az ember természeti-természetes, 
hanem teremtett-természeti mivolta melletti argumentum, a felvilágosodás „ki- és 
feltalálás-elméleteinek" általános kritikája. 

Mindez a nyelvinél általánosabb, ismeretelméleti összefüggésben is szemlélhető. 
Hume szkepticizmusát és a kanti „kritikai ismeretelméletet" bírálva és értelmezve 
Hamann „szókratészi" álláspontot képvisel. Nézete szerint minden emberi ismeret 
alapja és forrása a közvetlen (azaz számára „érzéki-nyelvi") tapasztalás, eredménye 
pedig nem „belátás", hanem „befogadás", azaz „hit" (Glaube). Ez a hamanni „Glaube" 
egyszerre jelent közvetlen, érzéki megismerést - az ágostoni illuminatio és középkori 
unió mystica értelmében, de Schleiermacher divinatorikus megértését is elővételezve 
- és vallásos hitet. Formailag a racionalizmus kritikája szkeptikus, tartalmát tekint
ve viszont fideisztikus: a hit nem a valószínű tudás alapja, hanem a közvetlen bizo
nyosság forrása. Míg Kant botránynak tekinti, hogy a rajtunk kívül lévő dolgok létét 
„csak" higgyük, addig Hamann éppen ezt tekinti megismerő képességünk feltétlen 
és biztos alapjának. Ebből a meggyőződésből két - már-már dialektikus - fogalom
pár analógiája adódik: amint a megismerésben a „hit" általános képessége mellett az 
alárendelt következmény pozíciója jut az „értelemnek", úgy a megismerés „ontikus 
előfeltételei" között a „nyelv" általános bázisa az a közeg, amelyben és amelyből kö
vetkezően a „gondolat" formát ölthet, működésbe léphet. 

Vonatkozó nézetei kibontakoztatására Hamann előszeretettel fordult a görög böl
cselet „szókratészi" vonulatához. Ennek bizonyítéka már az 1759-es Sokratische Denk
würdigkeiten, amelynek alaptémája a konvencionális tudás és az ihletett tudás (hit) 
szembesítése, írásai később is visszatérő témája pedig a görög hagyomány és a Szent
írás szinkronikus magyarázata, elemzése, értelmezése. A görög szellemiségből szár
mazó dialógikus, „csevegő" szellemi létforma azután Hamann egész életét végigkí
sérte: „Észak mágusa" kortársai szemében mindvégig megmaradt egy olyan karizma
tikus polihisztornak, aki a nagy misztikus elődök szellemi éleslátásával igazodott el 
a német, az európai szellemi élet minden területén, az őt méltató utókor tudomá
nyossága pedig a 18. századi élet jövőt megalapozó bírálóinak sorában talált számá
ra - talán nem mindig méltó - helyet. 

* * * 

Néhány bekezdéssel ezelőtt „Észak mágusát" a magyar olvasóközönség előtt csak
nem teljesen ismeretlennek mondtuk. Már előkészületben volt ez a rövid írás, ami
kor ez a helyzet megváltozott. A Hermeneutikai Kutatóközpont kiadásában ugyanis 
a tavalyi esztendő végén napvilágot látott az ismert irodalom-, esztétika- és filozófia-
történész, Kocziszky Éva monográfiája, amely - / . G. Hamann és a modernitás kritikája, 
Budapest, 2000. - széleskörű, eligazító és beavató áttekintést ad e jeles gondolkodó 
életművéről. 

Ma, amikor szellemi életünkben egyre több szó esik a modernitás válságáról és 



arról, hogy az európai szellemi életben egy új, posztmodern intellektuális paradig
ma körvonalai kezdenek kibontakozni, aligha kétséges, hogy a modernség kortárs 
kritikájának számbavétele, Hamann és a hozzá hasonló szerzők újraolvasása na
gyon is időszerű. De az ismételt, vagy talán soha kérdésessé sem vált időszerűség 
mellett Kocziszky Éva szerzői szándékai között más motívumok is fellelhetők. Min 
denképpen ilyen az általa is említett adósságtörlesztés: valóban méltatlan, hogy a 
magyar szellemi életben Hamann alakja továbbra is lényegében ismeretlen marad
jon. Meg azután, harmadikként számolnunk kell azzal is, hogy ma, a hermeneutikai 
kutatások ismételt megélénkülése, a vallásbölcselet kérdései iránti érdeklődés nö
vekedése idején Hamann olyan előkép lehet, akinek életművét faggatva e monográ
fia szerzője saját szakmai meggyőződése érvelő kifejtésére is alkalmas lehetőséget 
találhat. 

Kocziszky Éva kitűnő könyvében mindhárom szempontot teljesülni látjuk. A Ha-
mann-monográfia először is a művek és a szakirodalom alapján teljes körű beveze
tés „Észak mágusának" világába. Ám alkalmas arra is, hogy lássuk: a racionalizmus, 
mint tudományos paradigma viták és ellenvélemények között aratott diadalt két év
százada és nem csupán érvei, de bírálóinak ellenvéleménye is igazolást nyert azóta. 
Végül amit Kocziszky írt, valóban olyan „egyéni olvasat", amely nem pusztán 
Hamannról és koráról, de a mai magyar szellemi élet néhány érdekes törekvéséről is 
számot ad. A kötet bevezető részében Hamann életének és szellemi környezetének 
bemutatását találjuk, amelyet a szerző hét „töredék", hét hamanni gondolatszilánk 
esszéisztikus bemutatásával tesz hitelessé. Az ezután következő rész tárgya a Hamann 
által kidolgozott gondolati építmény számbavétele. Ezek sorában az első téma annak 
a „szókratészi" gondolkodásmódnak a taglalása, amely Hamann egész írói munkás
ságának intellektuális kereteit kijelöli. Mintegy természetesen következnek erre azok 
a fejezetek, amelyek a német gondolkodó nyelvelméletének, esztétikai világának és 
fordítás-koncepciójának területére vezeti az olvasót, de megismerkedhetünk Hamann 
hermeneutikai és antropológiai nézeteinek rendszerével is. A kötet harmadik részé
ben két nagy párbeszéd elemzését találjuk, amelyek talán a legfontosabbak nem 
pusztán Hamann gondolkodásának, de a korabeli német szellemi életnek a históriá
jában is. Az egyik, a Hamann-Lavater viszonyt vizsgáló nem pusztán Hamann sze
mélyiségének és gondolkodói fejlődésének világába vezet el, de segít megérteni azok
nak az évtizedeknek a légkörét is, amikor a főszereplők mellett Goethe, Jacobi, 
Herder vagy Kant hozta lázba a könyvkereskedések és szalonok közönségét. A máso
dik esettanulmány tárgya M . Mendelssohn és Hamann vitája: a zsidóság emancipáci
ója és asszimilációja a tárgy, a háttérben azonban a hit és a vallás, az identitás és a 
tolerancia alapkérdései is megfogalmazódnak. A rövidre fogott utolsó rész - „Alter
natív gondolkodástörténet" - Kocziszky rövid elmélkedése a Hamann-kutatás törté
netéről és arról, amit a szerző könyvében meggyőzően igazol: régi korok beszéde 
nem pusztán arra való, hogy megőrizzük, hanem arra is, hogy szakadatlanul értel
mezzük és újraértelmezzük azokat a formákat, amelyek között a szó él és tovább él 
kultúránkban. 



GÖDÉNY ENDRE 

Jósé Ortega y Qasset társaságában 

Mellőzve minden oldalról 

Ortegának a 20-as és 30-as években volt nagy keletje a „kultúrvilágban". A katalógusok szerint 
Magyarországon 1938-ban jelent meg először A tömegek lázadása. De valójában nem kellett ő 
sem a baloldali, sem a jobboldali tömegmozgalmaknak; nem kellett sem a liberálisoknak, sem a 
konzervatívoknak; nem kellett a tudomány és a technika ilyen-olyan korifeusainak sem. Érthető
en. Mindenki találva érezhette magát a könyv olvasásakor. Ugyanis Ortega valóban független 
szellem volt. Valóban az! Nem úgy, mint az öntetszelgő deklarátorok és imitátorok, akiknek a füg
getlensége csak addig tart, amíg a kekec, nagyszájú, avagy szemérmetes, nyafogó riszálásukra nem 
akad vevő. 

Nem kényszerülök bizonygatni állításomat: az alábbi olvasat, illetve maga a könyv bárkit 
meggyőz erről 2001-ben, abban az évben, amikor először emlékezik meg az ország - hivatalo
san megjelölt külön-külön emléknap keretében - a kommunizmus, valamint a fasizmus és a ná
cizmus áldozatairól. 

Mielőtt Ortegát, illetve gondolatmenetének aktuális sűrítményét olvasni kezdjük, ne feled
jünk elhelyezkedni az időben! 

Ortega akkor írta azt, amit írt, amikor még nem lehetett tudni, hogy az első szovjet ötéves terv 
siker lesz-e, avagy kudarc, és amikor még nem lehetett tudni, hogy Németországban a kom
munisták kerülnek-e majd hatalomra, avagy Hitler lesz a befutó. 

Ortega akkor írta az Egyesült Államokról és a Szovjetunióról, hogy mind a kettő „a törté
nelmi kamuflázs jelenségének" kategóriájába tartozik, amikor még mind a kettő az emberiség 
reménységének számított, így vagy úgy, és még messze voltak attól, hogy párosan szuperhatal
maskodjanak a világban. (Azóta az egyik becsődölt, a másik pedig ámítja magát, tehát a leg
jobb úton halad a csőd felé. ) 

Akkor figyelmeztetett arra, hogy „a bolsevizmus és a fasizmus egyaránt csalóka hajnal, -
nem a holnap, hanem egy hajdan volt, egyszer vagy többször már eljátszott nap hajnalát ígé
rik", amikor még nem csak Szovjet-Oroszország, hanem a fasizmus is, Mussolini és Hitler is 
reménységnek számított, amit ma szégyellnek észben tartani, tehát nem illik emlegetni. 

Ezért hisszük el neki, hogy igenis lehet előre látni a (történelmi) jövőt, legalábbis annak fő vá
zát. Ehhez a nélkülözhetetlen ítélő képességen kívül szükséges még valami, ami szintúgy elenged
hetetlen feltétel: az elfogulatlanság. 

Ma ezt sem illik emlegetni. Nem-létező állapotnak tartják! Pedig enélkül igazán független szel
lem nem létezik! 

Márpedig létezik ilyen: a példa előttünk vagyon. Ortega azért volt kellemetlen létező minden 
rendű-rangú tábornak, mert részrehajlás nélkül, azaz tisztán fogalmazott. 



Egyrészt kinyilvánította, hogy azt a tömegtársadalmat, amelyben a bolsevizmus és a fasiz
mus magva megfoganhatott, - tetszik - nem tetszik -, azok a liberális-demokrata elvek szül
ték, amelyek az általános emberi és állampolgári (politikai) jogokról szóló eszméből eredeztet-
hetők. Másrészt azt vallotta, hogy a XIX. század „pazar - mennyiségi és minőségi -fejlődést" 
hozott, és bármilyen súlyos bajok származtak is belőle, ezek hátramenetben nem orvosolhatók, 
csakis az egyszer volt liberális demokrácia történelmi tudomásulvételével. 

A tudós társak pedig azért orroltak rá, mert elegánsan nevetségessé tette azokat, akik szak-
tudósi babérjaik ürügyén igényt tartanak arra, hogy roppant korlátolt véleményüket korlátla
nul érvényesítsék, miközben dilettánsnak kiáltják ki azokat, akik nem hajlandók lemondani az 
átfogó tudás iránti igényről, a világ egyetemes értelmezésének szándékáról. 

Nem véletlen, hogy a rendszerváltozás után sem fogadta ováció a könyv megjelenését, noha 
akkor már a 90-es évek közepét tapostuk. Még csak érzékelhető szellemi izgalmat sem keltett. 
Pedig bőven volna megfontolni való! Példa gyanánt: nem csupán a liberális demokrácia nem ha
ladható meg hátramenetben (noha túl kellene lépnünk rajta), de a bolsevizmus, valamint a fa
sizmus és a nácizmus sem! 

„A múlt - lényege szerint - revenant" -figyelmeztet Ortega: Magyarul szólván: mindig kí
sért a múlt! „A múltnak megvan a maga igaza. Ha nem ismerjük el, kifogja követelni magá
nak, és mellesleg azt is érvényesíteni fogja, amiben nincsen igaza." „Ezért csak úgy lehet túl
lépni rajta, ha nem dobjuk ki. Ha számolunk vele." 

Egy ilyen számadáshoz járul hozzá Eric Hobsbawm, valamint Paul Johnson könyve a XX. 
századról, amelyekre a Profán abszolútumok kora című recenzió hívja fel az olvasó figyelmét. 

Végezetül hálás kötelességem közölni, hogy az olvasat a Pont könyvkereskedés Budapest 
1995 jelzetű kiadás alapján készült, Scholz László fordításának felhasználásával. 

A tömegek lázadása 

sűrített egyéni olvasat 2001-ben 

Első rész 
A kisebbség sajátosan kvalifikált egyénekből vagy csoportokból áll. A tömeg a sajá
tos kvalifikációval nem rendelkező egyének halmaza. 

A kiváló ember nem afféle nagyzoló, aki mindenkinél magasabb rendűnek képze
l i magát, hanem az, aki önmagától többet követel, mint másoktól, még ha magas kö
vetelményeinek nem is tud megfelelni. 

Minden társadalmi osztályban van tömeg és valódi kisebbség. Ez alól nem kivétel 
a szellemi élet sem. Azt látjuk, hogy fokozatosan tért hódítanak a kvalifikálatlan, a 
kvalifikálhatatlan és a saját alkatuk alapján diszkvalifikált álértelmiségiek. 

Ma egyfajta tömegdemokrácia érvényesül a szemünk előtt, amelyben a tömeg cse
lekedeteiben nyíltan tagadja a törvényt, anyagiakban nyomást gyakorol, és ezzel min
denütt érvényesíti vágyait és ízlését. 

Korunknak az a jellemzője, hogy a közönséges lélek nemcsak tudatában van közön
ségességének, hanem van mersze, hogy jogot követeljen a közönségességnek, és min
denütt azt érvényesíti. Ahogy Észak-Amerikában mondják: nem illik különbözni. 



Ma a „mindenki" csak a tömeget jelenti. Ez teljes újdonságnak számít civilizációnk 
történetében, még sohasem volt ehhez fogható eset. 

Az emberi társadalom csakis oly mértékben társadalom, amennyire arisztokrati
kus, s úgy veszíti el társadalomjellegét, amilyen mértékben megszűnik arisztokra
tikus lenni. 

A tömeg engedetlen lett a kisebbséggel szemben: nem követi, nem tiszteli, hanem 
épp ellenkezőleg: félrelöki és elfoglalja a helyét. 

A XVIII . században kezdte hirdetni néhány kisebbségi csoport, hogy minden egyén 
rendelkezik - születésénél fogva, s minden további sajátos kvalifikáció nélkül - bizo
nyos alapvető politikai jogokkal, az úgynevezett emberi és állampolgári jogokkal, és 
hogy szigorúan véve csakis ezek a mindenkire vonatkozó jogok léteznek. Minden 
más, sajátos képességeken alapuló jog elítélendő kiváltságnak minősült. - A tömeg 
ugyan lelkesedett ezeknek a jogoknak az eszményéért, mégis úgy telt el az egész XIX. 
század, hogy a tömeg nem érezte magáénak, nem gyakorolta és nem is érvényesítet
te ezeket. A demokratikus törvények körülményei között tulajdonképpen ugyanúgy 
élt és ugyanúgy érezte magát, mint a régi rendszerben. Mára ebből az eszményből va
lóság lett. A jogi eszmény átalakult az átlagember lelkiállapotává. Jól jegyezzük meg: 
ha egyszer egy eszmény a valóság része lesz, az kérlelhetetlenül elveszti eszményjel
legét. A nemes demokratikus lelkület egyenlőségelvei - a törekvések és az ideálok -
átalakulnak merő öntudatlan vággyá és feltevéssé. 

Miért panaszkodnak a liberálisok, a demokraták, azok, akik harminc évvel ezelőtt 
haladóknak számítottak? Vagy talán gyerekek módjára csak akarnak valamit, de a kö
vetkezményeket nem vállalják? 

Amerikában a XVIII . századtól, gyakorlatilag a kezdetektől fennáll az a lelkiállapot, 
hogy az ember úgy érzi, hogy önmaga ura és gazdája, és mindenkivel egyenlő. 

Mivel az európai átlagember erkölcsi helyzete megegyezik az amerikaiéval, most 
először értik meg az európaiak az amerikai életformát, amit korábban rejtélyesnek és 
titokzatosnak találtak. 

A nivellálások korában élünk; egy szintre hozzák a vagyont, egy szintre a különbö
ző társadalmi osztályok kultúráját, egy szintre a nemeket. Hát akkor a földrészek is 
nivellálódhatnak. 

Vannak századok, amelyek nem tudnak új vágyat teremteni, ezért az elégedettség
től pusztulnak el, ahogy a boldog here is elpusztul nászröpte után. 

Maga az a nagyravágyó elképzelés, hogy az élet valamely időszaka - az úgyneve
zett „modern kultúra" - végső korszak lenne, azt jelzi, hogy teljesen, szinte a vak
ságig beszűkült a látóterünk. S ezzel az érzéssel egyidejűleg az a csodás benyomás 
tölt el bennünket, hogy kiszabadultunk egy szűk, teljesen elszigetelt térből, hogy 
megmenekültünk, és ismét kiléptünk a csillagok alá, abba az igazi, mélységes, 
ijesztő, kiszámíthatatlan és kimeríthetetlen világba, ahol minden lehetséges: min
den jó és minden rossz is. 

Nem könnyű megfogalmazni, hogyan is látja önmagát korunk: minden kornál 
többnek hiszi magát, egyszersmind úgy érzi, hogy kezdet, de nem biztos benne, hogy 
nem haláltusáját vívja-e. 



Egyetlenegy abszolút dekadencia létezik: a vitalitás fogyatkozása, az pedig csak ak
kor következik be, amikor érzik is az emberek a fogyatkozást. 

Korunk embere mindenen uralkodik, de nem ura önmagának. Innen ered a mai lé
lekben fészkelő különös kettősség: a fölényesség és a bizonytalanság kettőssége. 

A haladásban töretlenül hívő XIX. században már sok minden lehetetlenségnek 
tűnt. Ma, amikor minden lehetségesnek látszik, azt gyanítjuk, hogy még a legrosz-
szabb is megeshet: a visszafejlődés, a barbárság, a dekadencia. 

A haladó liberalizmus és a Marx-féle szocializmus egyaránt azt feltételezi, hogy 
megálmodott, ideális jövőképük elkerülhetetlenül, mintegy csillagászati szükségsze
rűséggel meg fog valósulni. Minthogy ez az elképzelés megvédte őket saját tudatuk
kal szemben, eleresztették a történelem kormányrúdját, lankadt az éberségük, s ez
zel odalett az ügyességük, a hatékonyságuk is. Kicsúszott az élet a kezük közül, s ma 
szabadon, ismeretlen irányba halad. 

A közhatalom a sürgető jelennel s nem a megtervezendő jövővel érvel. Ezért aztán 
minden tevékenysége arra szorítkozik, hogy óráról órára elkerülje a konfliktusokat. 
Nem oldja meg, csak egy időre elodázza őket, amihez minden lehetséges eszközt fel
használ, még azon az áron is, hogy emiatt még több és nagyobb össztűznek néz ha
marosan elébe. A tömegre az a jellemző, hogy céltalanul él s ide-oda sodródik. Ezért 
nem épít semmit, noha lehetőségei hatalmasak, akárcsak az ereje. 

Az európai történelem kezdetétől, tehát a VI . századtól egészen 1800-ig - vagyis tel
jes tizenkét évszázad alatt - Európa lakossága nem érte el a 180 milliót. De aztán 1800 
és 1914 között - tehát alig több, mint száz év alatt - Európa lakossága 180 millióról fel
szökik 460 millióra! Ez az adat önmagában is elég, hogy megértsük a tömeg uralmát. 

A XIX. században Európa sokkal nagyobb mértékben gyarapodott, mint Amerika. 
Amerika Európa feleslegéből alakult k i . 

Oly gyors iramban kerültek be nagy-nagy tömegek a történelembe, hogy nem le
hetett könnyen átitatni őket a hagyományos kultúrával. Mi mást tehettek az iskolák, 
mint hogy megtanították a tömegeknek a modern technika eljárásait, nevelni azon
ban már nem tudták őket. Ezért aztán a tömegek hallani sem akarnak a szellemről, 
s az új nemzedékek úgy készülnek birtokba venni a világot, mintha a világ előzmé
nyek nélküli, régi gondok-bajok nélküli földi paradicsom volna. 

A XIX. századé a dicsőség és a felelősség is, hogy a történelem színpadára szaba
dította a nagy embertömegeket. 

Túllépve minden lehetséges álokoskodáson, ahhoz a tapasztalathoz jutunk el, 
hogy ha az emberi magot két elvvel - a liberális demokrácia és a technika elvével -
tápláljuk, akkor egyetlen évszázad alatt Európa népessége megháromszorozódik. 

A XIX. század egy olyan emberfajtát hozott világra - a lázadó tömegembert -, aki 
közvetlen veszélynek teszi ki azokat az elveket, amelyeknek a létét köszönheti. Ha 
végleg övé lesz a döntés joga, harminc év sem telik bele, s földrészünk visszahanyat-
lik a barbárságba. A tömegek lázadása pontosan megegyezik azzal, amit Rathenau „a 
barbárok vertikális hódításának" nevezett. 

Egyszerű a priori okfejtéssel bármely éleslátó elme előre láthatta 1820-ban, 1850-
ben, 1880-ban, hogy mára milyen súlyos történelmi helyzet áll elő. Hegel: „A tömegek 



előrenyomulnak!" August Comte: „Új szellemi hatalom híján korunk, mely forradalmi 
kor, katasztrófához vezet." Nietzsche: „Látom már a nihilizmus dagályát növekedni!" 
Tévedés tehát azt állítani, hogy a történelem nem látható előre. Jóllehet a jövőből csak 
a fő váz látható, ám valójában ennél többet a múltból vagy a jelenből sem értünk meg. 

Amikor a közönséges ember szembekerül a technikailag és társadalmilag oly töké
letes világgal, valójában azt hiszi, hogy az a Természet alkotása, és teljesen megfeled
kezik róla, hogy az sok kiváló elme zseniális munkájának az eredménye. Azt pedig 
még kevésbé ismeri el, hogy ezek a vívmányok továbbra is nehezen tarthatók fenn, 
emberi erényektől függnek, és elég a legkisebb megingás is, hogy az egész csodála
tos alkotás semmivé legyen. Ot csak a saját jóléte érdekli, ugyanakkor közömbös az 
iránt, hogy honnan származik a jólét. 

Az általános hiedelemmel ellentétben nem a tömeg, hanem a kiváló ember él alap
vető szolgaságban. Semmire se tartja életét, ha nem állíthatja azt valamilyen magasz
tos cél szolgálatába. Ezért nem tartja kényszernek a szolgálás szükségességét. Ha vé
letlenül nincs mit szolgálnia, nem találja a helyét. Ez hát a fegyelmezett élet - a ne
mes élet. A nemességet az igényesség, a kötelességérzet határozza meg, nem pedig 
a jogok. Noblesse obiige. „Kedvünkre élni közönséges dolog: a nemes rendre és tör
vényre törekszik" - mondja Goethe. 

Ahogy telik az élet, az ember unos-untalan azt látja, hogy a legtöbb férfi és nő 
csakis olyan erőfeszítésre képes, amit kizárólag valamely külső szükséglet kénysze
rít ki belőle. Éppen ezért elkülönül, és óriássá emelkedik az a néhány ember, akiben 
megvan az önálló és magasztos igyekezet, s akiknek az élete állandó feszültség. 

A jelenlegi civilizációnak csupán a megőrzése is rendkívül bonyolult feladat, s 
mérhetetlen tudás kell hozzá. Az átlagember csakis rosszul kormányozhat, mert no
ha megtanulta használni a civilizáció számos eszközét, tudjuk róla, hogy fogalma 
sincs a civilizáció alapelveiről. 

Valami felettébb ellentmondásos dolog történt, ami valójában nagyon is természe
tes: a középszerű ember előtt épp csak kitárult a világ és az élet kapuja, s máris be
zárta a lelkét. Szellemi bezárultságról beszélek. Az ilyen ember fejében van egy adott 
gondolatkészlet. Úgy érzi, hogy neki ez elég. Ám azzal, hogy semmit sem igényel 
szellemileg a külvilágból, végleg bezárja magát az említett gondolatkészletbe. így 
működik a bezárkózás mechanizmusa. 

A bölcs minduntalan azon kapja magát, hogy csak egy hajszál választja el a buta
ságtól. A buta ezzel szemben nem kételkedik önmagában, egy kicsit sem lehet ki 
mozdítani a vakságából. A buta egész életében menthetetlenül buta. Ezért mondta 
Anatole France, hogy végzetesebb ostobának lenni, mint gonosznak. Ugyanis a go
noszság olykor szünetel, a butaság ellenben soha. 

Már nem divat a másik meghallgatása, ellenkezőleg, ma ítélkezni kell, elítélni és 
határozni. A közéletnek nincs olyan kérdése, amelybe - süketen, vakon - ne szólna 
bele az átlagember, és ne érvényesítené a „véleményét". 

De végül is nem előny ez? Egyáltalán nem! Ott nincs kultúra, ahol nincsenek nor
mák, amelyekre hivatkozhatnak embertársaink. Barbár norma ugyanis nem létezik. 
A barbárság a normák és a hivatkozásra való lehetőség hiánya. 



Mindenki láthatja, hogy Európában évek óta „ különös dolgok" történnek. Példaként 
néhány olyan politikai mozgalmat említhetek, mint a szindikalizmus és a fasizmus. 
Ezeknek az új jelenségeknek a különössége nem az újszerűségüknek tulajdonítható, 
hanem rendkívül fura arculatuknak. A szindikalizmus és a fasizmus különböző for
máiban először jelenik meg Európában az az embertípus, aki nem akar észokokkal ér
velni, s nem akarja, hogy igaza legyen, egyszerűen csak eltökélte, hogy érvényesíti a vé
leményét. Véleményt akar alkotni, de nincs szándékában elfogadni a véleményalko
tás előfeltételeit és szabályait. 

A lélek bezártsága, mint láttuk, arra sarkallja a tömeget, hogy beleszóljon a köz
élet minden kérdésébe, egyszersmind elkerülhetetlenül arra készteti, hogy egyetlen 
beavatkozási móddal éljen: erőszakkal. Korábban erőszakhoz csak az folyamodott, 
aki már minden más lehetőséget kimerített vélt igazának és az igazságosságnak a vé
delmében. Az erő alkalmazása volt az ultima ratio. A civilizáció tulajdonképpen arra 
irányuló kísérlet, hogy az erőszakot ultima ratio-vá szorítsuk vissza. 

Az actio directa igyekszik felborítani a rendet, s prima ratio-nak minősíti az erősza
kot; pontosabban: egyetlen ratio-nak. Lassan az emberi együttélés minden formája 
beszorul ebbe az új rendbe, mely eltörli a közvetett eszközöket. A társadalmi életből 
eltűnik a „jólneveltség" fogalma. Az irodalom, mint actio directa, a sértegetésben ölt 
formát. Beszűkülnek a nemek közötti kapcsolatok. Szabályok, normák, illem, köz
bülső megoldások, igazságosság, ráció! Ugyan minek találták ki mindezt, minek en
nyi bonyodalom!? 

A civilizáció elsősorban együttélési szándék. Az ember olyan mértékben udvariat
lan és barbár, amilyen mértékben nem számol másokkal. Ezért van az, hogy minden 
eddigi barbár korszakban szétszóródtak az emberek, s csupa apró, elszigetelt, ellen
séges csoportban nyüzsögtek. 

Nem hiszek a történelem abszolút meghatározottságában. Lehetséges, hogy a töme
gek lázadása valóban az emberi társadalomnak egy újszerű, egyedülálló berendezke
déséhez vezet, de az is lehetséges, hogy megpecsételi az emberiség sorsát. Nincs mi
ért tagadnunk, hogy van valóságalapja a haladásnak, ám az a felfogás, amely biztos
ra veszi a haladást, már módosításra szorul. 

Nem kétséges, hogy fejlődése során minden régi kultúra magával görget sok elhalt 
szövetet és nem kevés megkérgesedett anyagot, ami csak teher és mérgező üledék az 
élet számára. Létezik nem egy holt intézmény, csökevényként fennmaradt, értelmét 
vesztett érték és tekintély, túlbonyolított megoldás, akárcsak sok nyilvánvalóan el
avult norma. A közvetett akciónak, a civilizációnak mindezek az elemei egy egyszerű
sítést hajszoló korszakot igényelnek. 

A romantikus szerelem fája is nyesésre szorul, hadd hulljon le róla az ágaira tűzött 
rengeteg művirág, akárcsak a napfényt elrejtő, őrülten burjánzó liánok, csigadíszek, 
tekeredő és kusza fonadékok. 

De nem szabad beleesnünk a XIX. század vezetőinek a legfőbb hibájába: abba, 
hogy nem voltak elég éberek, nem voltak mindig résen. Ha valaki a napos oldalon 
sodródik, és teljesen eltompultan áll, az, amikor felbukkan valamely veszély, ponto
san a felelősségvállalásban nem tölti be a küldetését. 



A ma uralkodó ember primitív lény, egyfajta Naturmensch, aki a civilizált világból 
lép elő. A világ civilizált, lakója ellenben nem: meg sem látja a világban a civilizáci
ót, úgy kezeli, mintha természet volna. 

Ma szüntelenül a technika nagyszerű fejlődését emlegetik, azt ellenben nem ta
pasztalom, hogy akár a legkiválóbb nyilatkozók is tudatában lennének, hogy meny
nyire drámai jövőt hoz ez a fejlődés. A technika lényege szerint tudomány, a tudomány 
pedig nem létezik, ha önmagában, a maga tisztaságában nem kelt érdeklődést, ha az 
emberek többé nem lelkesednek a kultúra általános elvei iránt. Ha elsorvad ez a buz
galom - s láthatóan ez történik -, csak egy ideig maradhat életben a technika, addig, 
ameddig még tart forrásának, a kultúrának a lendítő ereje. Ezzel tehát azt akarom 
mondani, hogy a technika iránti mai érdeklődés önmagában semmit sem garantál, 
legkevésbé a haladást vagy a technika fennmaradását. Vajon végiggondolták, hogy mi 
mindennek kell együtt lennie az emberi lélekben ahhoz, hogy továbbra is legyenek 
olyanok, akiket valóban tudós embereknek nevezhetünk? Komolyan azt hiszik, hogy 
amíg van dollár, lesz tudomány is? Ez a sokakat megnyugtató gondolat tulajdonkép
pen a primitívségnek újabb bizonyítéka. Felsül az, ki arra számít, hogy Európa pusz
tulása után az észak-amerikaiak folytathatnák a tudományt! 

Roppant érdemes volna ezt a kérdést mélyebben megvitatni, s részleteiben kimutat
ni, melyek a kísérleti tudomány, következésképpen a technika vitális történeti előfelté
telei. S még ha mindezt feltárnánk is, akkor sem várható, hogy a tömegember tudomást 
szerezne róla. A tömegember nem ért az észérvek nyelvén, csak a saját bőrén tanul. 

Vajon milyen érvekkel lehetne azt elérni, amihez nem vezeti el ezeket az embereket 
sem az autó, amin jönnek-mennek, sem az injekció, ami csodásan megszünteti a fájdal
maikat? Oly nagy a szakadék a tudománytól kapott nyilvánvaló előny és a tudomány 
iránt tanúsított érdeklődés között, hogy semmilyen ábrándos elképzeléssel nem áltat
hatjuk magunkat: csupán barbárságot szülhet az efféle magatartás. Kiváltképp akkor, ha 
- mint majd látni fogjuk -ez a tudomány iránti közöny maguknál a szakemberek tömegénél, te
hát orvosoknál, mérnököknél talán még világosabban megjelenik, mint bárhol másutt, mert ők 
is alapvetően ugyanolyan lelkülettel szokták gyakorolni a hivatásukat, mint az az em
ber, aki az autója használata közben vagy egy doboz aszpirin vásárlásakor semmiféle 
közelebbi rokonszenvet nem érez a tudomány, a civilizáció iránt. Nekem az a legriasz
tóbb, hogy oly nagy szakadék választja el egymástól a hasznot és a hálát. 

Az az európai ember, aki most kezd uralkodni, a süllyesztőből bújik elő, és tulaj
donképpen egyfajta primitív, barbár lény ahhoz a bonyolult civilizációhoz képest, amely
be beleszületett. O a „vertikális hódító". 

A civilizáció műalkotás, így művész és mester kell hozzá. Ha élvezni akarod a civi
lizáció előnyeit, de nem törődsz a civilizáció fenntartásával..., hát akkor megjárod! 
Egykettőre civilizáció nélkül maradsz. Egy kis figyelmetlenség, s mire körülnézel, 
hűlt helye az egésznek! S mintha levennék a faliszőnyeget, ami eddig eltakarta a ter
mészetet, újból feltűnik eredeti állapotában az ősvadon. 

A romantikusokat minden korban magukkal ragadták az erőszakos jelenetek, ahol 
is a természet és az embernél alsóbbrendű világ ismét ránehezedett a halovány női 
testre, és bikát állítottak Pasiphae mellé, Antiopét pedig a kecskebak alá helyezték. 



Oktalanság volna kinevetni a romantikusokat, nekik is igazuk van. Ezeknek a jám
borul fonák képeknek a mélyén egy hatalmas, örök kérdés lappang: az, hogy milyen 
kapcsolatban áll egymással a civilizáció, valamint az, amit eltakar: a természet. A ra
cionális és a kozmikus világ. 

Minél fejlettebb egy civilizáció, annál összetettebb. Roppant bonyolultak a ma fenn
álló gondok. Közben egyre kevesebb az olyan ember, aki feléri ésszel ezeket a prob
lémákat. A problémák roppant bonyolultsága és az elmék fejlettsége közötti szaka
dék csak nőni fog, ha nem tesznek valamit ellene, és ez a civilizáció elemi erejű tra
gédiájához vezethet. 

A római birodalmat a fogyatékos technika tette tönkre. Most ellenben az ember 
vall kudarcot, mert nem tud lépést tartani saját civilizációja fejlődésével. 

Minden új nemzedéknek birtokba kell vennie a kifinomult eszközöket. A történel
mi tudás elsőrangú eszköz egy ősi civilizáció megőrzésére és folytatására. Ma hihe
tetlen mértékű a „műveltebb" emberek történelmi tudatlansága. 

A XIX. század utolsó harmadában vette kezdetét - egyelőre rejtetten - ez a hanyat
lás, a barbárságba való visszatérés, tehát egy olyan naivsághoz és primitívséghez va
ló visszatérés, ami arra az emberre illik, aki nem ismeri a múltját. 

Ennek az alapvető visszaesésnek két ékes példája a bolsevizmus és a fasizmus, te
hát az Európában és környékén most kialakuló két „új" politikai irányzat. Mindket
tő a tömegember jellegzetes mozgalma. Úgy viselkednek, mintha máris letűntek vol
na, mintha már az élő jelenben is a régmúlt faunájához tartoznának. 

Ezért érdektelenek a történelmi távlat szempontjából az oroszországi események, 
ezért nem beszélhetünk ott új emberi életről, hanem pontosan annak ellentétéről. 

A bolsevizmus és a fasizmus egyaránt csalóka hajnal, nem a holnap, hanem egy 
hajdan volt, egyszer vagy többször már eljátszott nap hajnalát ígérik. 

Kétségtelen, hogy túl kell lépnünk a XIX. századi liberalizmuson, de aki antiliberális
nak vallja magát, mint (a bolsevik és) a fasiszta, pontosan ezt nem tudja elérni. 

Ha valaki Péter-ellenes, az azt jelenti, hogy egy olyan világ híve, amelyben nem lé
tezik Péter. A Péter-ellenes - ahelyett, hogy Péter után foglalna helyet - visszakanya
rodik eléje, visszamegy az előző helyzetig, amelynek a végén elkerülhetetlenül ismét 
Péter bukkan elő. 

A múlt - lényegét tekintve - revenant (azaz: visszaható). Ezért csak úgy lehet túl
lépni rajta, ha nem dobjuk ki . Ha számolunk vele. 

A múltnak megvan a maga igaza. Ha nem ismerjük el, ki fogja követelni magának, 
és mellesleg azt is érvényesíteni fogja, amiben nincsen igaza. 

A liberalizmusnak is megvolt a maga igaza, s azt el kell ismernünk. De nem volt 
mindenben igaza, s amiben nem volt, abban nem kell követnünk, abban meg kell 
vonnunk tőle a bizalmat. 

Európának nincs menekvése, ha nem helyezi valóban korszerű emberek kezébe a 
sorsát, akik érzik, hogy reng alattuk a történelem talaja, akik ismerik az élet jelenle
gi szintjét, s elvetnek minden elavult, vadonba illő megoldást. A teljes történelemre 
van szükségünk, ha nem akarunk visszaesni. 

Összefoglalás. Most mindenütt az új típusú tömegember forgolódik, és érvényre 



juttatja belső barbárságát. Valójában az emberi történelem elkényeztetett gyermeke 
ő. Csakis a civilizáció teremtette jóléti világban tűnhet fel az említett vonásokkal és 
jellemmel rendelkező ember. 

Hajlamosak vagyunk azt hinni, hogyha valaki egy bőséges világba születik bele, an
nak az élete jobb, életszerűbb és magasabb minőségű, mint azé, akinek az egész éle
te küzdelem az ínség ellen. Ám ez tévedés! Épp az élet megvalósítása során felbuk
kanó nehézségek serkentik és mozgósítják az ember tetterejét és képességeit. 

A fölös lehetőségekkel rendelkező világ automatikusan mindenféle súlyos torzu
lást és bűnös jellemet alakít ki az emberben. 

Ne tévesszük össze az anyagi eszközök gyarapodását, sőt a gazdagságát sem a fö
lösleggel! A XIX. században növekedtek az élet kényelmi lehetőségei, s ez hozta lét
re a fentebb említett pazar - mennyiségi és minőségi - fejlődést. De elérkezett egy 
pillanat, amikor a civilizált világ fölös, túlzottan gazdag és kényelmes formát öltött az 
átlagember képességéhez mérten. Az a látszólagos biztonság, ami a haladással együtt 
járt, demoralizálta az átlagembert, és valami teljesen hamis, csonkító, bűnös önbizal
mat gerjesztett benne. 

Őszinte sajnálatomra határozottan rá kell mutatnom, hogy ez a roppant művelet
len ember, ez a legújabb barbár: egyenes ági terméke a civilizációnak, elsősorban ci
vilizációnk XIX. századi változatának. Nem kívülről tört be a civilizált világba, nem 
is valami titokzatos, spontán fejlődéssel alakult ki , mint ebihal a medence vizében, 
hanem civilizációnk természetes gyümölcseként. 

Sorsunk nem egyenlő azzal, amit szívesen megteszünk. Világos, kontúros vonásai 
inkább abban a tudatban láthatók és ismerhetők fel, mely szerint azt kell tennünk, 
amihez nincs kedvünk. A lezüllés, a lealacsonyodás tulajdonképpen az az életmód, 
ami annak jut osztályrészül, aki elutasította, hogy az legyen, aminek lennie kell. Nem 
hal el benne az igazi lénye, csupán vádló árny, kísértet lesz belőle, mely szüntelenül 
érezteti vele, hogy mennyivel hitványabb életet él, mint amilyet élnie kellett volna. 
A lezüllött ember: életben maradt öngyilkos. 

Az általános, mindent elsöprő komédiázás vihara tombol most Európában. Szinte 
minden állásfoglalás, amely elhangzik, s amellyel kérkednek, velejéig hamis. Erőfe
szítésnek csak akkor látni nyomát, amikor ki-ki megpróbál megfutamodni saját sor
sa elől, szemet huny annak nyilvánvalósága és mélyből jövő szólítása előtt, s kerüli a 
szembesülést azzal, aminek lennie kell. Viccelődve folyik az élet, s annál több a humor, 
minél szomorkásabb a választott álarc. 

Az „áramlatok" és az „elsodortatások" korszakát éljük. Szinte senki sem szegül el
len a művészetben, az eszmékben, a politikában vagy a társadalmi szokásokban tá
madó, múló forgószeleknek. Ezért dívik ma mindenütt a retorika. 

A mediterrán civilizációban, alighogy csúcspontjára ért Krisztus előtt a I I I . század 
tájékán, feltűnik a cinikus. A cinikus nyüzsgő alakja minden szinten, minden utca
sarkon felbukkant. A cinikus tulajdonképpen csak szabotálja a korabeli civilizációt. 
A cinikus, a civilizáció élősdije abból él, hogy tagadja a civilizációt, épp ezért meg van 
győződve, hogy nem fog felsülni. 

Nem is lehet más magatartást várni ettől az embertípustól, aki beleszületett egy 



túlságosan is jól szervezett világba, és annak csak az előnyeit látja, a veszélyeit ellen
ben nem. 

* * * 

Ki gyakorolja ma a társadalmi hatalmat? Ki határozza meg szellemi alkatával a kort? 
Nem kétséges, hogy a polgárság. És a polgárságon belül ki tekinthető meghatározó 
emberfajtának? Nem kétséges, hogy a szakember. És ki a szakember legtökéletesebb, 
legtisztább képviselője? Nem kétséges, hogy a tudós. 

No mármost: az a helyzet, hogy a mai tudós a tömegember prototípusa. És ez nem 
véletlen, s nem is a tudós egyéni fogyatékosságának tulajdonítható, hanem annak, 
hogy civilizációnk gyökere, a tudomány automatikusan tömegemberré formálja, te
hát primitívvé, modern barbárrá teszi. Közismert jelenségről van szó, de csak dolgo
zatunk keretében tárul fel a teljes értelme, és nyer bizonyítást a súlyossága. 

A tudós szakosodik, nem a tudomány. A tudomány nem szakosodhat. Ugyanis, ha 
szakosodna, akkor megszűnne igazi tudomány lenni. 

A tudós nemzedékről nemzedékre egyre szűkebb szellemi térbe kényszerült visz-
szavonulni. Mivel a tudományos munka hatósugara beszűkült, a tudósok minden 
nemzedéke egyre lazább kapcsolatba került a tudomány többi ágával, a világegyetem 
átfogó értelmezésével, pedig kizárólag ez méltó az európai tudomány, kultúra és ci
vilizáció nevére. 

A XIX. század olyan emberek irányítása alatt indul útjára, akik enciklopédikusán 
éltek, de munkájuk eredménye már magán viselte a specializáció nyomát. 

Amikor 1890-ben a harmadik generáció veszi át Európa szellemi irányítását, egy 
olyan tudóstípus tűnik fel, amilyenre még nem volt példa a történelemben. Ez az em
ber csak egy adott tudományt ismer mindabból, amit egy értelmes személynek tud
nia kell, és még abból a tudományból is csak azt a kis területet ismeri jól, amellyel 
kutatóként foglalkozik. Sőt odáig megy, hogy erénynek tekinti, hogy semmiről sem 
tud semmit, ami kívül esik az általa művelt szűk szakterületen, és dilettantizmusnak 
nevezi az átfogó tudás iránti igényt. 

A szaktudós remekül „tudja" a világnak egy apró zugát, minden másról azonban 
fogalma sincs. 

Hajdan egyszerűen fel lehetett osztani az embereket tudósokra és tudatlanokra. A 
szaktudós tudatlan tudós, ami roppant súlyos vád, hiszen ez azt jelenti, hogy olyan em
berről van szó, aki nem tudatlan módjára fog viselkedni a számára ismeretlen területe
ken, hanem azzal a fölényességgel, amire szakterületének tudósaként igényt tart. 

És pontosan így viselkedik a szakember. Primitív, roppant tudatlan emberre valló 
nézetei vannak a politika, a művészet, a társadalmi szokások és a többi tudomány 
kérdéseiben, de határozottan és önelégülten hangoztatja őket, és - képtelen módon 
- nem hallgat az adott terület szakembereire. A civilizáció a specializációval herme
tikusan bezárta ezt az önelégült embert saját korlátai közé, ám mivel emberünk be
lülről erősnek és értékesnek érzi magát, szakterületén kívül is hatalomra vágyik. 
Amiből az is következik, hogy jóllehet a specializáció maximumát képviseli, s ebben 
a minőségében a tömegember szöges ellentéte, végül mégiscsak úgy viselkedik az 



élet szinte minden területén, mint a kvalifikálatlan ember, mint a tömegember. Min
denki maga is meggyőződhet arról, hogy a „tudós emberek" - s nyomukban persze a 
sok bankár, mérnök, orvos, újságíró, tanár és így tovább - mily ostobán gondolkodnak, 
ítélnek és cselekednek ma a politika, a művészet és a vallás területén, nemkülönben az 
élet és a világ dolgaiban. Nagyrészt ők képviselik és jelképezik ma a tömeguralmat, bar
bárságuk pedig az európai erkölcsi hanyatiás legközvetlenebb oka. Ok a legékesebb, 
legvilágosabb példa, hogy a legutóbbi évszázad saját hajlamára hagyott civilizációja mi
képpen idézte elő a primitívségnek és a barbárságnak ezt az újjáéledését. 

Ebben az a legrosszabb, hogy a tudományos pecsenyesütő tacskói a tudománynak 
még csak a belső fejlődését sem biztosítják. Ugyanis a tudománynak időnként szüksé
ge van egyfajta újbóli alapvetésre, amihez elengedhetetlen az integrálásra való törekvés. 

Newton még nagyobb filozófiai tudás nélkül alkotta meg fizikai rendszerét, 
Einstein ellenben csak úgy juthatott el ragyogó szintéziséhez, hogy előtte elmélyedt 
számos filozófus és pszichológus eszméiben. Ez az elmélyülés szabadította fel Einstein 
elméjét, és nyitotta meg a felfedezéshez vezető utat. De nem állhatunk meg Einstein
nél! Most kezdődik a fizika történetének legmélyebb válsága, és csak egy újabb, az 
elsőnél organikusabb enciklopédia tudja majd a fizikát megmenteni. 

A tudományos pályának napjainkban megfigyelhető sorvadása aggasztó tünet min
denki számára, akinek világos fogalma van a civilizáció lényegéről, tehát arról a fo
galomról, amit civilizációnk csúcsa, a tipikus „tudós" általában nem ismer. O is ab
ban a hiszemben él, mint a tömegember, hogy a civilizáció csak egyszerűen van, úgy, 
mint a földkéreg vagy az őserdő. 

A közügyek jól szervezett rendjében a tömeg nem cselekszik önállóan. Azért jött a 
világra, hogy irányítsák, befolyásolják, képviseljék, szervezzék - sőt azért is, hogy 
megszűnjék tömeg lenni, vagy legalábbis feltámadjon benne ez iránt a vágy. 

Az ember - akarja, nem akarja - olyan lény, kinek alkata megkívánja, hogy találjon 
magának egy felsőbb tekintélyt. Ha magában sikerül rálelnie, akkor kiváló ember; ha 
nem, akkor tömegember, s a kiválóktól kell megkapnia ezt az élményt. 

A XVIII . század vége felé Franciaországban már roppant gyenge az állam, s min
den oldalról szorongatja a kiterjedt, felbolydult társadalom. A társadalom és a köz
hatalom közötti óriási erőkülönbség tette lehetővé a Forradalmat. 

A Forradalommal a polgárság megkaparintotta a közhatalmat, és egy jó nemzedék
nyi idő alatt erős államot teremtett. 

Mára az állam már remekül működő roppant gépezet; eszközeinek mennyisége és 
pontossága oly nagy, hogy bámulatos hatékonysággal tevékenykedik. Minthogy a tár
sadalom szívében található, egyetlen gombnyomással mozgásba lendíthetők a karjai, 
s a társadalom bármely kis szeletét villámgyorsan eléri. 

A mai állam a civilizáció leglátványosabb és legismertebb alkotása. 
Ez jelenti ma a legnagyobb veszélyt a civilizációra: az életen eluralkodó etatizmus, 

az állam szüntelen közbeavatkozása; az, hogy az állam eltünteti-a-társadalom min
den spontaneitását, tehát megszünteti a történelmi spontaneitást, pedig végered-
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menyben az tartja fenn, élteti és mozgatja az emberek sorsát. A társadalomnak az ál
lamért kell majd élnie, az embernek pedig a kormány gépezetéért. Az állam először tel
jesen kiszipolyozza a társadalmat, aztán maga is lesoványodik, csont és bőr lesz, és 
elpusztul. Mégpedig a gépek rozsdahalála éri el, ami sokkal nyomorúságosabb vég, 
mint egy élőlény halála. 

Ez a szomorú sors jutott a római civilizációnak. A császárkori állam bámulatos gé
pezet volt, ám alighogy kiteljesedett, kezdetét veszi a társadalmi hanyatlás. Elbürok
ratizálódik az egész élet. És mi történik? Apad a vagyon, az asszonyok alig szülnek. 
Militarizálják a társadalmat, militarizálják a világot. Már minden hiába! Nőttön-nő a 
nyomor, napról napra terméketlenebbek az anyaméhek. Már katona sincs elég. Kény
telenek idegen katonákat besorozni a hadseregbe. 

A társadalom először élete jobbítására szolgáló eszközként teremti meg az álla
mot, később azonban az állam felülkerekedik. Az európai nemzetek olyan korszak
nak néznek elébe, amelyben nagy nehézségek sújtják majd belső életüket, mégpedig 
rendkívül égető gazdasági, jogi és közéleti bajok. Hogyne félne akkor az ember, hogy 
a tömegek uralma meg fogja semmisíteni az egyén és a közösség függetlenségét? Er
re a mechanizmusra az utóbbi harminc év egyik legriasztóbb jelenségét idézhetjük 
példaként: azt, hogy a rendőri erők minden országban, óriási mértékben felduzzad
tak. Ez óhatatlanul a népességnövekedés hatására következett be. Egy mai nagyváros 
lakói feltétlenül igénylik, hogy a rendőrség irányítsa a forgalmat, hogy békésen jár
hassanak - kelhessenek, intézhessék az ügyeiket. Csakhogy a közrend őrei egyszer 
csak maguk fogják megszabni, hogy milyen rendet érvényesítenek. 

Második rész 
A tömegek lázadása az emberiség alapvető erkölcsi hanyatlásával esik egybe. 
A hatalom gyakorlója határozza meg a korszellemet. Az uralom a hatalom szabályos 
gyakorlása. Az uralom mindig a közvéleményre támaszkodik. A földkerekségen még 
soha senki nem uralkodott úgy, hogy lényegében ne a közvéleményre alapozta volna 
az uralmát. 

Az az igazság, hogy janicsárokkal nem lehet uralkodni. Talleyrand Napóleonnak: 
„A szuronyokkal, uram, mindent meg lehet tenni, de rájuk ülni nem lehet." Az erő
szak legfeljebb a közvélemény pótlékaként hódíthat tért. Az uralom valójában egy vé
lemény túlsúlya, tehát az uralom végeredményben szellemi hatalom. 

Az emberek többségének nincs véleménye, ezért kívülről és erővel kell eljuttatni 
hozzájuk valamely nézetet, mint gépbe az olajat. Ezért fontos, hogy hatalma legyen 
a szellemnek, mert így érhető el, hogy a véleményalkotásra képtelen embereknek -
azaz a többségnek - legyen véleménye. Vélemény híján az emberi együttélés merő 
káosz lenne, sőt: történelmi nihil. Ha nincs valaki, aki uralkodjék, elhatalmasodik a ká
osz az emberiségen. 

Nem mondható, hogy ne volna bája egy ilyen korszaknak, mégis a nagy korokban 
a vélemény élteti az emberiséget. Ezért van rend. 

A háború utáni korszakban most egyre többször halljuk, hogy Európa már nem 
uralkodik a világban. 
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Vajon ki követi Európát a világuralomban? 
Európa, amely háromszáz éven át uralkodott a világban, elbizonytalanodott. Nem 

kétséges, hogy még a legjobb esetben is túlzásnak tekintendő, ha egy ilyen egyszerű 
képletbe szorítja bele az ember a mai, végtelenül sokrétű történelmi valóságot, ezért 
kell arra emlékeztetnem, hogy a gondolkodás szükségképpen túlzás. Aki nem akar 
túlozni, annak hallgatnia kell, sőt ki kell kapcsolnia az értelmét, s keresnie kell a 
módját, hogyan hülyülhet el. 

Én valóban azt hiszem, hogy most ténylegesen a fent említett jelenség játszódik le 
világszerte, s minden más ennek következménye, feltétele, tünete vagy kiszínezése. 

Ne legyenek olyan naivak, hogy ha Európa vagy a Nyugat hanyatlásáról hallanak, 
mindjárt csak Spenglerre gondolnak! Már könyvének megjelenése előtt is mindenki 
emlegette a hanyatlást, s épp annak köszönheti sikerét a mű, hogy a legkülönfélébb 
okokból és értelemben már mindenki fejében ott volt ez a sejtelem vagy aggodalom. 

Ma tökéletesen gyermeteg képet fest a világ. Ha egyszer híre kel egy iskolában, 
hogy elment a tanító, elszabadul és rosszalkodik a gyermeksereg. Egytől egyig elfog
ja őket a gyönyörűség, hogy lerázhatják a szabályok igáját, hogy szétvethetik a házat, 
és maguk irányíthatják a sorsukat. De ha nincs szabály, ami megszabná a tennivaló
kat és a feladatokat a gyerekeknek, akkor csak egyetlen dolgot művelhetnek: ugra
bugrálnak. 

A régi nem azért régi, mert elöregedett, hanem mert már létezik egy új elv, amely 
újdonságánál fogva érvényteleníti a korábbit. 

Európán valójában és elsősorban három ország értendő: Franciaország, Anglia és 
Németország. A földgolyónak általuk határolt részén érlelődött ki az az emberi élet
forma, amely megszabta az egész világ szerveződését. Ha most - mint mondják - ez 
a három nép hanyatlásnak indult, életprogramja pedig vesztett érvényességéből, nem 
meglepő, ha a világ is demoralizálódik. És ez való igazság: mindenki - nemzet és 
egyén egyaránt - demoralizálódott. 

Ez a fajta demoralizáció egy ideig szórakoztató, sőt valamelyest illúziókat ébresz
tő. A hitványabbak úgy érzik, hogy megszabadultak egy nagy tehertől. A tízparancso
lat annak a kornak a nyomasztó jellegét őrzi, amelyben kőbe vagy bronzba vésték a 
törvényeket. A parancsolni szó etimológiailag azt jelenti, hogy terhelni, valakinek va
lamit a kezébe adni. Aki parancsol, az óhatatlanul bosszantó. A hitványabbak az 
egész világon megunták, hogy terheket és feladatokat bíznak rájuk, s most ünnepi 
hangulatban élnek ebben a súlyos imperatívuszoktól megfosztott korszakban. De 
nem tart sokáig az ünnep! Ha nincsenek parancsolatok, amelyek egy bizonyos élet
módra kényszerítenek bennünket, akkor életünk csupán lehetőségek halmaza marad. 
És a világ legkiválóbb ifjúsága már ebben a rémisztő lelki helyzetben van. Üresség
érzetük épp abból fakad, hogy szabadok, hogy nincsenek kötöttségeik. Egy élet, 
amely csupán lehetőség, sokkal inkább tagadja önmagát, mint a halál. Mert az élet 
egy meghatározott tett elvégzésére - egy feladat teljesítésére - szóló kötelezettség, s 
amilyen mértékben igyekszünk kibújni az alól, hogy feltegyük valamire a létünket, 
ugyanolyan mértékben fog kiürülni az életünk. Hamarosan majd hatalmas kiáltás tör 
fel a bolygónkon, egy eget verő - végtelen sok kutya vonítására emlékeztető - jajszó, 



hogy legyen már valaki vagy valami, aki parancsot oszt, s megszabja ki-ki feladatát 
vagy kötelességét. 

Uralkodni nem más, mint feladatot adni az embereknek, felvállaltatni velük a sor
sukat, keretbe illeszteni az életüket: megfékezni a szertelenségüket, ami többnyire 
csak lustaság, üresség, kiábrándultság. 

Nem volna nagy jelentősége, hogy megszűnik Európa uralma, ha lenne, aki a he
lyére lépne. De ennek nyoma sincs! New York és Moszkva semmi újat nem jelent Eu
rópához képest. Mindkettő az európai uralom egy-egy szelete, amely a leválással el
veszítette értelmét. 

Tulajdonképpen mind a kettő nyilvánvalóan abba a kategóriába sorolható, amelyet 
már több alkalommal is „ a történelmi kamuflázs jelenségének" neveztem. A kamuf-
lázs lényegében olyan valóság, ami nem az, aminek látszik. A külseje nem árulja el, ha
nem éppen elfedi a lényegét. Ezért téveszti meg a legtöbb embert. így csak az nem 
esik bele a kamuflázs csapdájába, aki tudja, hogy létezik kamuflázs. Ugyanez a hely
zet a délibábbal is. A tudatnak kell felülbírálnia a szemet. 

Moszkva esetében létezik egy hártyavékony eszmeréteg - a marxizmus -, amelyet 
Európában és Európa valóságára, gondjaira eszeltek ki . Oroszország körülbelül annyi
ra marxista, mint amennyire rómaiak voltak a germánok a Szent Római Birodalomban. 
A sztálini marxizmusban az a döntő, ami orosz, nem pedig az, ami kommunista. 

Egészen hasonló a helyzet New York-kai is. Jelenlegi erejét tévedés azzal magya
rázni, hogy milyen elveket tisztel. Azokban végül is egyetlen szempont érvényesül: a 
technika. Micsoda véletlen! Ez is európai, s nem amerikai találmány. És még képe
sek komolyan azt állítani, hogy Amerika lényege a gyakorlatias, a technikán alapuló 
életfelfogás! Ahelyett, hogy azt mondanák: mint minden gyarmat, Amerika is ősi -
elsősorban európai - fajok megtisztulása és megújhodása. Amerika ezzel még csak 
történelmének a kezdeténél tart. Most jönnek majd a gondok, viszályok, konfliktu
sok. Még sok mindent el kell érnie, többek között nem egy olyan dolgot, amely hom
lokegyenest ellentétes a technikával és a prakticizmussal. Én mindig is azt tartottam 
- vállalva a túlzás kockázatát -, hogy Amerika tulajdonképpen a legújabb találmá
nyok által kamufiáit, primitív nép. Amerika még nem szenvedett: hiú ábránd azt hin
ni, hogy rendelkezik az uralkodáshoz szükséges erényekkel. 

Vajon az európai nemzetek hanyatlása nem afféle a priori szükségszerűség volt-e, 
hogy egy nap majd létrejöhessen az Európai Egyesült Államok, amelyben a formai 
egység veszi át az európai sokféleség helyét. 

Az uralkodás és az engedelmesség funkciója minden társadalomban döntő jelen
tőségű. Ha nem világos, hogy ki parancsol, és k i engedelmeskedik, akkor minden 
más terület is zavarosan és nehézkesen működik. Sőt - néhány zseniális kivételtől el
tekintve - ez minden embert lelke legmélyén felbolygat és meghamisít. Minthogy az 
ember minden elemében társas természetű, személyes lényében gyötrik azok a vál
tozások, amelyek tulajdonképpen csak a közösségre hatnak közvetlenül. Ezért van 
az, hogy elegendő kiválasztani és megvizsgálni egyetlen személyt, s minden további 
adat nélkül kikövetkeztethető, hogy országában milyen szinten áll az uralom és az 
engedelmesség tudata. Az elaljasodás tulajdonképpen nem más, mint egy rendelle-



nességnek megszokott dologként, fennálló állapotként való elfogadása. Minthogy 
képtelenség normálissá alakítani azt, ami lényegében bűnös és rendellenes, az egyén 
a helytelenhez való alkalmazkodás mellett dönt, s ezáltal azonosul a magával von
szolt bűnnel vagy rendellenességgel. Ez a mechanizmus az ismert népi bölcsességet 
idézi fel bennünk: „Hazugság csak hazugságot szül". 

Minden nemzet élt át olyan korszakokat, amelyekben illetéktelenek igyekeztek őt 
uralom alá vonni, de valamely erős ösztöntől hajtva összeszedte minden erejét, s 
meghiúsította a szabálytalan hatalmi törekvést. Elvetette az átmeneti rendellenessé
get, s ezzel helyreállította a közerkölcsöt. 

Egy olyan társadalom, melynek állama, hatalma, uralma eredendően csalárd, nem 
rendelkezhet azzal az erővel és hajlékonysággal, amit megkíván a történelemben va
ló tisztességes helytállás nehéz feladata. 

Tehát egyáltalán nem meglepő, hogy mihelyt felmerül egy halovány kétely, egy kis 
bizonytalanság a felől, hogy ki is uralkodik a világban, máris mindenki elindul - a 
közéletben és a magánéletben egyaránt - a demoralizálódás útján. 

Ismétlem: az emberi élet természetéből eredően kívánja, hogy feltegyék valamire; 
legyen az dicsőséges vagy szerény vállalkozás, jeles vagy köznapi küldetés. Különös 
állapot ez, de kérlelhetetlenül bele van kódolva lényünkbe. Az élet egyrészt az, amit 
mindenki önmagától és önmagának cselekszik. Másrészt: ha tulajdon életemet, 
amely csak nekem fontos, nem állítom valaminek a szolgálatába, akkor az tartás és 
forma nélkül ziláltan pereg. 

Az utóbbi években egy rettenetes látványban van részünk: cél híján végtelen sok 
eltévedt emberi élet bolyong saját labirintusában. Minden imperatívusz, minden pa
rancs megszűnt. Akár ideálisnak is tűnhet ez a helyzet, hiszen minden élet teljesen 
szabadon azt tehet, amihez kedve van, s csakis önmagával foglalkozhat. Ám nem az 
történt, amit várni lehetett, hanem épp az ellenkezője! A szabaddá tett élet bezárul 
önmagába, üres és tétlen lesz, s minthogy valamivel csak meg kell tölteni, frivol mó
don kitalálja vagy tetteti magát, s mindenféle látszatfeladatot végez, amire semmi
lyen igazi, őszinte indíték nem készteti. Ma ez, holnap valami más, emennek az el
lentéte. Elveszettnek érzi magát, ha önmagával szembesül. Az önzés kész útvesztő. 
Érthetően. Ha önző módon úgy döntök, hogy csak a saját életemben lépdelek, nem 
jutok sehová, csak egy helyben topogok. 

Eszközök nélkül nem lehet uralkodni. Az uralkodás: nyomás-gyakorlás másokra. 
De nem csak ebből áll! Ha csak ez volna, csupán erőszak volna. A parancs szól vala
kinek, egyszersmind valamit megparancsolnak. S amit megparancsolnak, végül is 
nem egyéb, mint hogy az alárendelt vegye ki a részét egy feladatból, egy nagy törté
nelmi küldetésből. Ezért nem létezhet uralom életprogram nélkül. Pontosabban: 
uralmi életprogram nélkül. Mint Schiller mondja: „Amikor a királyok építkeznek, 
van mit csinálniuk a fuvarosoknak." 

A nagy népek és a nagy emberek látszólagos egoizmusa valójában egyfajta kemény
ség, ami nélkülözhetetlen annak a magatartásában, aki egy feladatra teszi fel az életét. 

A csellengő ember nem tart sehová, nincs terve, se küldetése, és egyszerűen azért 
lép ki az életbe, hogy hátha mások életével feltöltődhet egy kicsit. 



Ha az európaiak megszokják, hogy nem ők uralkodnak, nem kell több, csak más
fél nemzedék, és az óvilág erkölcsi tehetetlenségbe, szellemi sivárságba és mindent 
elborító barbárságba süllyed. A nyugati lelkek tetterejét csak az uralmi eszmény és 
az abból származó felelősség fegyelme tudja fenntartani. Ha ez nincs meg, fokozato
san elzüllik az európai. Közönséges, kicsinyes, üres lény lesz belőle, olyan, mint ami
lyen a görög hanyatlás és az egész bizánci történelem idején volt az ember. 

A demoralizálódás veszélye nem fenyegeti azokat a népeket, amelyek egy-egy kü
lön világban élnek (Kína, India), valamint azokat, amelyek történelmüknek még csak 
a kezdetén tartanak. 

A teremtő élet előfeltétele, hogy legyen egy olyan rend, amely teljesen egészséges, 
roppant tisztességes, és állandó ösztönzéssel ébren tartja a méltóságtudatot. 

A tudomány világossága nem annyira a tudósok fejében van, mint abban, amit 
megfogalmaznak. A mindig egyedi, konkrét vitális valóság az, ami alapvetően zava
ros és bonyolult. Aki el tud benne pontosan igazodni, aki minden vitális helyzet zűr
zavarában megsejti az adott pillanat rejtett szerkezetét, tehát aki nem téved el az 
életben, az nevezhető igazán tisztánlátó elmének. 

Nézzétek csak meg, hogy a környezetetekből hányan bolyonganak elveszetten az 
életben; úgy élnek - jó vagy rossz sorban -, mint a holdkórosok, a leghalványabb fo
galmuk sincs, hogy mi is történik velük. Persze fületek hallatára szövegesen nyilat-
kozgatnak magukról is meg a környezetükről is, ami azt is jelenthetné, hogy minden
ről van elgondolásuk. Ám a legfelületesebb elemzéssel rájöttök, hogy véleményük 
egyáltalán nem tükrözi a szóban forgó valóságot, ha pedig mélyebben megvizsgáljá
tok, azt látjátok, hogy nem is igyekeznek a valósághoz igazodni. Épp ellenkezőleg: 
gondolataikkal eltakarják a valóságról, a saját életükről alkotott képet. Ugyanis az 
élet átmeneti zűrzavar, amelyben elveszettnek érzi magát az ember. Sejti, hogy így 
van, de retteg, hogy szembesülnie kell a rémisztő valósággal, s egy délibábos füg
gönyt von maga elé, amelyen minden ábra roppant világos. Nem zavarja, hogy nem 
valósak az „ideái", neki azok csak védőernyőül kellenek, hogy oltalomra leljen az 
élettel szemben, - meg afféle hűhónak, amivel elhessentheti a valóságot. 

Világosfejű embernek az nevezhető, aki megszabadul az efféle délibábos „ideák
tól", szembenéz az élettel, megérti, hogy az életben minden kérdéses, és elveszett
nek érzi magát. Mivel ez a való igazság - tehát, hogy az élet nem más, mint hogy az 
ember elveszettnek érzi magát -, aki ezt felismeri, az máris elindult azon az úton, 
hogy megtalálja magát, hogy ráleljen az igazi valóságára. Akkor már szilárd talajon 
áll, s mint a hajótörött, szemével ösztönösen keres valamit, amiben megkapaszkod
hat, s akkor ez a tragikus, izgatott, tökéletesen nyílt tekintet - mivel a menekülés 
múlik rajta - egyszerre rendet teremt élete zűrzavarában. Csak ezek az igaz eszmék: 
a hajótörött eszméi. Aki nem érzi valóban elveszettnek magát, az menthetetlenül el
vész, vagyis sosem talál rá a saját valóságára. 

Ez minden területre érvényes, még a tudományra is. Csak az jut el egy új tudomá
nyos igazsághoz, aki előzőleg minden korábbi tudását ízekre szedte, s akinek már vé
res a keze, mert végtelen sok közhelyet pusztított el. 

A politika sokkal valóságosabb, mint a tudomány, mert csupa egyedi helyzetből áll, 



amelybe az ember - akarva-akaratlanul - egyszer csak belekerül. Ezért könnyebb itt 
megkülönböztetni, hogy ki a tisztánlátó és ki a szokványos elme. 

Az európaiakra most köszöntött rá az a korszak, amelyben Európából nemzeti esz
mény lehet. S ez ma sokkal kevésbé utópisztikus elképzelés, mintha valaki a XI . szá
zadban Spanyolország vagy Franciaország egységét jósolta volna meg. Minél hívebb 
marad igazi lényegéhez a Nyugat nemzetállama, annál egyenesebb út vezeti el az 
egész földrészt átfogó, óriási államhoz. 

Halvány fogalmam sincs, hogy mi, akik bolygónknak ezen a részén élünk, mi más 
fontos feladatot végezhetnénk el, mint hogy megvalósítjuk azt az álmot, amit az Euró
pa szó jelent immár négy évszázada. 

Szerencsénkre a nemzetállam eszméje, amelyet az európaiak - tudatosan vagy ön
tudatlanul - megteremtettek, nem azonos azzal a filológusi, tudósi eszmével, amit 
hirdettek nekik. 

* * * 

Tekintsük most át esszénk gondolatmenetét! 
Súlyos erkölcsi válságban van ma a világ, ami sok más tünet mellett a tömegek fék
telen lázadásában nyilvánul meg. 

Nincs többé „idők teljessége", mert ahhoz tiszta, egyértelmű, előre meghatározott jö
vő kell, olyan, mint amilyen a XIX. században létezett. Akkor abban a hitben éltek, hogy 
tudják, mit hoz a holnap. Most ellenben ismét kitágul a horizont az ismeretlen felé, 
mert nem tudni, kifog uralkodni, és miképp fog megszerveződni földünkön a hatalom. 

Nem tudni, hogy a közeljövőben milyen súlypont felé haladnak az emberi dolgok, 
amiért is az egész világ életén botrányosan eluralkodott az ideiglenesség. Ma minden, 
de minden, ami a közéletben és a legszemélyesebb dolgokig a magánéletben történik, 
átmeneti jellegű. Olyan ellentmondásos életstílussal állunk szemben, amely igyekszik 
őszinte lenni, ugyanakkor csupa hamisság. Csak akkor valódi a létezés, ha tetteinket 
kétségbevonhatatlanul szükségesnek érezzük. Csakis egy elkerülhetetlen cselekvéssor
ból jöhet létre önálló gyökérzetű, hiteles élet. Minden más, amit kényünk-kedvünk sze
rint elfogadhatunk vagy elutasíthatunk, csak az élet meghamisítása. 

Korunk két történelmi hatalmi struktúra közt támadt űr, azaz interregnum ered
ménye; aközött van, ami volt, és ami lesz. Ezért nem tudják a férfiak, hogy igazából 
melyik intézmény mellé álljanak, amint a nők sem tudják, hogy igazából milyen fér
fit is akarnak. Az európaiak képtelenek úgy élni, hogy ne lelkesítse őket valamilyen 
nagy közös ügy. Ha nincs előttük ilyen cél, elzüllenek, ellustulnak, s a lelkük össze
törik. Csírájában ezt látjuk magunk körül. 

Az eddig nemzetnek nevezett közösségek elérték fejlődésük csúcspontját. Már 
nincs mit tenni velük, csak túlhaladni lehet őket. Noha még sosem volt ennyi vitális 
szabadságunk, mindannyian úgy érezzük, hogy már minden népnél kibírhatatlan a 
levegő, mert börtönlevegő az. S a nemzetek, melyek egykor mind nagy, nyitott, szel
lős terek voltak, most provinciákká és „vidékké" lettek. Mégis, az elképzelt európai 
szupernemzetben nem tűnhet el, nem szabad eltűnnie a sokféleségnek sem, ami 
mindig is hozzátartozott a nyugati élethez. 



Csak az élénkítheti meg ismét Európa szívverését, ha eltökéljük, hogy a földrész 
népeiből egyetlen nagy nemzetet hozunk létre. És akkor visszatér Európa önbizalma, 
és késedelem nélkül sokat és nagy fegyelmet követel majd magától. 

A helyzet sokkal veszélyesebb, mint amilyennek általában ítélik. Telnek az évek, s 
fennáll a veszély, hogy az európaiak hozzászoknak a jelenlegi erőtlen élethez, meg
szokják, hogy se másnak, se önmaguknak nem parancsolnak. így pedig apránként 
semmivé lesz minden magasabb rendű erény és képesség. Most valóban rázúdulhat 
Európára a fékezhetetlen, diadalmas kommunizmus. 

A polgár nem gyáva. Mindenki tudja, hogy Oroszországban csak azért győzhetett a 
bolsevizmus, mert nem volt polgársága. A fasizmus, ez a petit bourgeois (kispolgári) moz
galom sokkal erőszakosabbnak bizonyult, mint az összes munkásmozgalom együttvéve. 

Az európai ember nem látja, hogy a kommunista berendezkedésben növekednék 
az emberi boldogság, mindazonáltal nagyon is lehetségesnek tartom, hogy az elkö
vetkezendő években lelkes fogadtatásban részesíti Európa a bolsevizmust. 

Bármit tartalmaz is a bolsevizmus, kétségtelenül egy hatalmas emberi vállalkozásra 
tett kísérlet. Képzeljük el, hogy a szovjet kormány herkulesi erővel szervezett „ötéves 
terve" eléri célkitűzéseit, és nemcsak helyreáll a hatalmas orosz gazdaság, hanem nagy
szerű fejlődésnek is indul. E csodás vállalkozás ragyogó jellege tüzes, új csillagzatként 
tündököl majd a földrész egén. És ha Európa eközben a mai méltatlan, vegetatív életét 
folytatja, akkor hogyan tudná elkerülni eme nagyszerű vállalkozás fertőző hatását? Ha 
találnak az európaiak valamit, ami értelmet ad életüknek, és megmenekíti őket létük 
ürességétől, nem nehéz elképzelni, hogy visszanyelik a kommunizmus elleni érveiket, 
és ha nem is a tartalma miatt, de a benne lévő erkölcsi gesztus miatt, a vonzásába ke
rülnek. Úgy látom, hogy a nagy európai nemzetállam felépítése az egyetlen vállalkozás, 
amelyet szembe lehetne állítani az „ötéves terv" sikerével. 

Nagyon becstelen dolog volna, ha az antikommunizmus az ellenfél anyagi nehéz
ségeibe vetné minden reménységét. Ebben az esetben a kommunizmus csődje egye
temes kudarcot jelentene: minden és mindenki, a mai ember kudarcát. - Nem volna 
tisztességesebb és hasznosabb, ha a Nyugat egy új morált, egy új élet-programot hir
dető biztatást állítana szembe vele? 

Európa erkölcs nélkül maradt. Nem arról van szó, hogy a tömegember egy most 
születő erkölcs kedvéért lemond egy elavult morálról, hanem arról, hogy életét sem
miféle erkölcsnek nem akarja alávetni. Életmódjának épp ez a lényege. 

Egy szót se higgyetek el, ha azt halljátok, hogy a fiatalok „új erkölcsöt" emleget
nek! Amikor „új" erkölcsről beszélnek, valójában egy újabb erkölcstelenséget követ
nek el, s a legkényelmesebb fortéllyal végzik a porhintést. 

Gyermetegek volnánk, ha szemére vetnénk a mai embernek, hogy nincs erkölcse. 
Egyáltalán nem venné zokon, sőt hízelgőnek találná a vádat. Az erkölcstelenség má
ra már kelendő bóvli lett, s bárki hivalkodhat vele. 

Ha most figyelmen kívül hagyjuk a múlt folytatását jelentő csoportokat, a mai kor 
képviselői közt egyetlenegy sem akad, akinek az életfelfogása ne abból állna, hogy 
neki mindenhez joga van, de nincs semmiféle kötelessége. Lényegtelen, hogy reakci
ósnak vagy forradalmárnak tünteti-e fel magát. 



Napjainkban külön platformot hoztak létre az „ifjúságnak" mint olyannak. Talán 
nincs is korunknak még egy ilyen groteszk vonása. Hihetetlennek tűnik, pedig már 
oda jutottunk, hogy a fiatalságot zsarolásra használják. Valójában az egyetemes zsarolás 
korát éljük, ami két egymást kiegészítő fintor alakjában jelenik meg: az erőszakos zsa
rolás és a tréfálkozó zsarolás formájában. Egyikkel is, másikkal is mindig egy a cél: az 
alsóbbrendű, a közönséges ember úgy érezze, hogy mentesülhet mindennemű aláve
tettségtől. 

A tömegembernek egyszerűen nincs erkölcse, mert az erkölcs eredendően aláve
tettség-érzés, szolgálat és kötelességtudat. Ez a figura nem képvisel semmilyen új ci
vilizációt, ő csak tagad, és tagadása mögött valójában élősdiség rejlik. 

Milyen lényegi fogyatékosságokban szenved a modern európai kultúra? (Mert nyil
vánvaló, hogy ezek a fogyatékosságok szülik a ma uralkodó embertípust.) Erre a nagy 
kérdésre azonban i t t nem adhatunk választ. Ahhoz teljes mélységben ki kellene fej
tenünk az emberi életről alkotott elméletünket. 

Lehet, hogy hamarosan már kiáltanunk kell. 

(Az olvasat kísérőjéül szükségesnek érzem közzétenni A tömegek lázadása első magyar 
kiadásának előszavát, mert tapasztalatom szerint - sajnos - sokaknak nincs, nem lehet 
fogalmuk a nagy spanyol gondolkodó- kilétéről. A fordító Puskás Lajos érdeme a 
valójában rövid életrajz és vázlatos pályakép. 

a szerk.) 

Jósé Ortega y Gösset, a szellemi Spanyolország vezére s a mai európai gondolkodás egyik leg
kimagaslóbb egyénisége Madridban, 1883-ban született, de munkássága révén egy korábbi, az 
úgynevezett 98-as nemzedék körébe tartozik. E csoport - a regener odor es, újjáalkotók - többi 
tagja 1898 körül, a Santiago de cubai nemzeti szerencsétlenség - a spanyol - észak-amerikai 
háború - idején fog hozzá Spanyolország szellemi felemeléséhez; az ő munkájukat folytatja ké
sőbb a fiatalabb Ortegay Gasset mindjárt első műveiben, a „Meditaciones del Quijote"-ben, a 
„Vieja y nueva politica"-ban s az EspaDa invertebrada"-ban, melyek a szinte már hagyományos 
spanyol problémákkal foglalkoznak s a nagy elődök, a portugál Oliveira Martins, a spanyolok 
közül pedig Pio Baroja és Azorín (Jósé Martinez Ruiz) nemes kezdeményezéseit követik. A gra-
nadai misztikus költő és filozófus, az Idearium EspaDol korán, éppen 1898-ban elhalt szerző
je, Angel Ganivet tartozik még e körhöz és a baszk származású Miguel de Unamuno, a nagy 
író és gondolkozó, kinek munkássága, legalább egy részében, a magyar közönség előtt is isme
retes. A spanyol problémák gondolatköre azonban Ortega y Gösset munkásságában egyre bő
vül, egyre átfogóbbá válik: az „El téma de Nuestro tiempo", „La deshumanización del arte" és 
főleg a „La rebelión de las masas", „A tömegek lázadása", melynek magyar fordítását itt kap
ja kezébe az olvasó, már a kor és Európa általános kérdéseinek felvetésével és a közös európai 
feladatok kijelölésével foglalkozik. 

1923-ban indítja meg a Revista del Occidente folyóiratot, mely valósággal új korszakot je
lent a spanyol szellemi életben. Különben nemcsak mint szerkesztő és az El Espectador kötete
inek írója, hanem mint a madridi egyetemen a filozófia tanára is, egész a legutóbbi időkig - a 



forradalom kitöréséig - állandó és hatalmas befolyást gyakorol a spanyol szellemi életre és kü
lönösen a madridi egyetemi ifiúságra, melynek haladó csoportja a Residencia de Estudiantes in
tézmény keretébe tartozott. (E szellemi otthonnak hosszabb-rövidebb ideig oly európai egyéni
ségek voltak a vendégei, mint Chesterton, Bergson és Keyserling.) Ortega nagy hatására jellem
ző, hogy a Gaceta Literaria és az El Sol című napilap teljesen az ő szellemét követte s az ő cél
kitűzéseit vallotta magáénak egészen szinte tegnapig, amikor az új Európáért, a spanyol-latin
amerikai kapcsolatok kimélyítéséért és helyreállításáért küzdött. 

Ma...? Párizsban él s onnan kíséri figyelemmel hazája s Európa eseményeit. A maga helyén 
végzi a kötelességét: időnként utazásokat tesz Latin-Amerikában, előadásokat tart, ír, dolgo
zik. 
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