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Tevékeny szellemű korszakok minden időben megtalálták
önkifejezési formáikat és eszközeiket. Az ókort a filozófiai
gondolkodás jellemzi: a régi ember a kinyilatkoztatás és a
pozitiv vallás tamaszainak hiányában saját erejéből tesz ki
sérletet, hogy megmagyarázza a látható világ jelenségeit, a
létezés okát és végcélját. Nyugtalanságát, kíváncsiságát Aris
toteles és Platon filozófiai párbeszédeibe burkolja és meg
teremt egy műfajt, amely a prózai kifejezésnek első formája.
Kérdéseket dob fel és válaszol önmagának. Ez a korszak az
emberiség monológja önmagával az Istenségról. tehát a vilá
gon túl lévő világról. Az emberi valóság s maga az ember
nem érdekli őt. Említésre érdemest vagy megörökítéére mél
tót emberközi kapcsolatok tekintetében csak a multravonat
kozólag ismer. Ezért műveli a hősi dalt, az eposzt és a his
töríát. Az eposzban az önmagával és sorsával szemben tehe
tetlen embert az istenek segítik. Egyéni problémáira nézve
megtalálja náluk a feleletet. A sors hatalma alatt él az em
ber, önmagára nézve nincs kétsége, hiszen minden lépését is
tenek irányítják, szeszélyeiktől, jó- vagy rosszakaratuktól függ
az élete. Ugyanezt a küzdelmet, ugyanezt az életfelfogást tük
rözi az ókori dráma is. Az ember nem mint individuum áll
szemben az istenséggel és a világgal, hanem csak mint "az,
ember," tehát mint species.

Az én öntudatát, az egyéniséget /il kereszténység ébreszti
fel az emberben, akinek függése a természetfölötti világtól,
sőt magától az Istentől is a kárhozás vagy az üdvözülés kér
désében a szabadakarattól függ. A kereszténység tehát olyan
felelősséget ruház az emberre, mely szükségessé teszi, hogy
önmagafelé .Iorduljon, ellenőrizze önmagát, törődjék belső éle~

tével, elsősorban a lelkével, amelynek halhatatlansága egyéni
probléma már, sőt egyéni sorskérdés is. A középkori ember
a gyónás és a lelkiismeretvizsgálat korszakába lép, amelynek
klasszikus kifejezési formája Szent ,Agoston Vallomásai. Teoló
giai és történeti vonatkozásait lehántva, Agoston vallomásainak
könyve az első, modern értelemben vett lélektani regény, még
pedig legfejlettebb fokon az első én-regény. Az egész középkor
a külsö szemlélő számára hatalmas együttesnek hat, egyszóla
mú kórusnak. amelyben az egyéni hang nem csattan ki, ha
nem alázattal beleszárnyal az Istent dicsérő színfóniába. A
középkornak ez a kollektiv, együttes jellege azonban nem je
lenti háttérbeszorulását a szent ágostoni keresztény individu
alizmusnak: ez a képlet utat tör magának a kifejezési for
mák rendjében és karakterét megörzi akkor is, amikor a ke-
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resztényi egyéniségből világi egyemseg lesz. A profán indi
vidualizmus korszakának keretében így születik meg a gyor
san népszerűvé lett elbeszélő műfaj, a regény, amely a 19.
században éri el kifejezési lehetőségeinek határait. Ebben a
műfajban egyesül az ókor emberének általános filozófiai ki
váncsisága az ágostoni, befeléforduló individualizmussal és az
emberiségnek ősi, epikai mesélő kedvével.

Nem véletlen, hogy ez a sokoldalú és összetett műfaj ép
pen a háború után került válságba. Az ember érzelmi életét,
egyéni problémáit lehengerelték az utóbbi évtizedek kataszt
rófái: az ember undorodva fordult el önmagától, egyéniségét
megtörte a külső erőszak és önbizalmában megrendítve ijed
ten kapaszkodik a közösség életébe. Saját létproblémái szá
mára pedig avalóságfölötti hatalmaknál keres megoldást, me
sélő kedve pedig olyan korszakok felé csapong, amelyekben az
ember szabadon élhette ki az egyéniségében rejlő erőket. A
regény tehát, amely hosszú ideig volt filozófia és világmagya
rázat, volt vallomás, volt a külső és belső történés kifejezési
eszköze, most alkotó elemeire bomlott és felmondotta szolgá
latát az Ember ügyének. Ehelyett alkatelemei kollektiv érde
kek szolgálatába állottak. A szellem érdeklődése elsősorban

kollektív célok felé fordul. Az egyén létkérdései nem Ionto
sak többé. Az okoskodást elsősorban a nagyobb egységek: a
nemzetek, a társadalmak, az osztályok létkérdései foglalkoz
tatják. Az egyéniséget száműzték a jelenből s a jelennek min
den létfeltételei közül: kénytelen volt tehát a multba rnene
külni, a történelembe. Itt keres megrendült önbizalma és dí
szeitől megfosztott egyénisége számára vigasztalást. Itt keres
tájékozódást a sujtó nehézségek között, párhuzamokat keres
a történelemben, hogy megoldást találjon nehézségeire, ame
lyekre hiába kér feleletet a jelennek gondolkodásától s a mo
dern tudománytól. A valóság helyett tehát egy analógiában
próbál szellemileg! elhelyezkedni. Gondolkodásának hátterét
történelmi mult alkotja. Széteső világának romjain eltűnt pél
dáit keresi azoknak a korszakoknak, amelyek az övével ellen
tétben szerves és belülről épült korszakok voltak. Korának
külsőségekben jelentkező tényei helyett olyan korszakok felé
fordul, amelyek nem teljesítményeik mennyiségével, hanem
tevékenységük minőségével hatnak képzeletére. A korától
menekülő ember olyan történeti közösségek keretében akar
elhelyezkedni, amelyek minőség dolgában jóval felette állnak
korunknak. A csalódás olyan nagyfokú már, hogya jelenkor
kultúrájának legnagyobb képviselői is őszintén bevallják már,
hogy a modern kor embere korántsem dicsekedhetik, mert
korlátolt, tapasztalatlan és szűklátókörű. Ilyen körűlmények

között mind az egyén, mind a közösség a történelem nagy
egyéniségei mellett lezárt, egyéni jellegű korszakokra irányít
ja figyeimét és érdeklődését.

Ezt a széleskörű, szinte divatszerűen jelentkező érdeklő

dést napjainkban a történelmi regények és életrajzok szol
gálják ki. Az érdeklődés kettős irányú: egyrészt nagy egyé-
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niségek biográfiájában merül el, másrészt összefüggő, tipikus
korszakok életének szemlélésében merül el.

Ennek a kettős irányú érdeklődésnek néhány jellegzetes
termékével találkozhatunk az idén. Az első Graves új könyve
Belizárról, a bizánci birodalom s talán az egész hadtörténet
legzseniálisabb katonájáról szól. A másik ugyancsak egzotikus
egyéniséget mutat be, egy, a számunkra egzotikus kul
túra keretében: Szolovejcsik, aki Potemkin életrajzát írta
meg. A harmadik könyv szerzője Dawson, egy nagyon hűvös

és világias fejű angolszász író, aki az európai kontinenstől

távol tárgyilagosabban és éppen ezért kerekebb képben ad
rajzet a mi tágabb hazánkról, Európáról. Könyvének jellegze
tes címe is elárulja, hogy egy világrészekben gondolkodó tu
dós szél hozzánk, aki Európát nem belülről, hanem kívülről

szemléli s aki éppen ezért Európában egy, szinte önállóan lé
tező alakszerűen körülhatárolható, majdnem hogy egzotikus
képletet lát. Dawson "Európa születéséröl" ír, egy magasabb
rendű hagyományokban gyökerező, zárt kultúrának kialakulá
sáról. Európa mai arcát a szerző szerint négy tényező hatá
rozza meg: a római császárság, a katolikus Egyház, a klasszi
kus hagyomány és a népvándorlás. Dawson ezekben a ténye
zőkben jelöli meg Európa őseit. Rámutat arra, hogy a fiatal
európai civilizációt Augusztus császár actiumi győzelme men
tette meg attól, hogy belevesszen és felszívódjék a keleti kul
túrákba. Nyugat-Európa tehát a Cézár műve, aki a nyugati
impérium megalkotásával tulajdonképen a rend ideálját tette
úrrá a földnek ezen a részén. Római császárság szervezete, el
sősorban a rend elvét képviselő katonai ereje tette lehetővé,

hogy az alapjában véve szűkkörű s csak a Földközi-tenger pe
remvidékeire kiterjedő Hellén városi kultúra kisugározzék az
egész földrészre. Róma a Földközi-tengeri kultúra legnagyobb
alkotásával, a várossal ajándékozza meg a nyugatot. A ter
mészeti életet élő, törzsközösségekbe szervezett barbár népek
közé beviszi a görög szabadság ideál értelmében kialakult vá
rosi önkormányzat szervezetét. Ilyen formában tehát e barbár
népek számára megnyílik a magasabbrendű földközi-tengeri
városi kultúra, amellyel szemben a barbár kultúráknak meg
kellett hátrálniok. Semmi értelme sincs tehát a szerző szerint,
síránkoznunk a barbár kultúrák vesztén, amelyekből sohasem
fejlődhetett volna ki a mai Európa, mert felhajtó erejük ko
rántsem volt olyan dinamikával telt, mint a római. Róma leg
nagyobb érdeme, hogy ezzel a munkájával a békés fejlődés

alapjait rakta le s ezzel elkészitette útját a kereszténységnek.
Dawson könyve világosan tagolt és sok szempontból kultúrtör,
téneimet tár Európa igazi hívei elé s e hanyatló földrész ellen
ségeinek "megállj l"-t kiált.
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