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MAKARENKO

Az Új ember kovácsa után, amely már több kiadásban forog a magyar
olvasóközönség kezén, a nagyorosz nevelőnek két újabb könyve jelent
meg magyarul: Igor és társai és Válogatott pedagógigi tanulmányok. Az'
előbbi (Lányi Sarolta fordítása) egyenes folytatása az Új ember -kovécsd
nak; ez is, mint az, "pedagógiai poéma": szépirodalmi formában mutatja
be Makarenko legnagyobb alkotásának, a harkovi .Dzerzsinsakij-kommuná
nak" életét. Az utóbbi [Szöllösí Klára fordítása] Makarenko egy sereg elő

adását tartalmazza, amelyekben pedagógiai nézeteít fejtegeti, magyarázza
és védelmezi.

Ki ez a Makarenko? 1888 március elsején született, az ukrajnai Bjelo
polje városkában és 1939 április elsején szívszélhűdésben halt meg a kievi
pályaudvaron. Pályáját ő maga igy foglalja össze: "Munkás fia vagyok,
apám mázoló volt, vasutas, negyvenhét évig egy vagóngyárban dolgozott.
Ugyanabban a gyárban működtem én is, már tanítói minőségben, 1905-től

kezdve. A legalacsonyabb fokú tanítói képesítésben részesültem, egyéves
tanfolyamot végeztem egy elemi iskolában; ilyen alacsonyfokú képesítés
ma már nincs is. Olyan alacsonyfokú volt ez a képesítés. hogy csupán
segédtanítónak nevezhettek ki a legalsóbbfokú elemi iskolába, havi 25
rubel fizetéssel. Ebben az iskolában működtem kilenc évig és igen érté
kes tapasztalatokra tettem szert. Innen, már 1914-ben, beiratkoztam a tanító
képzőbe ,ahol aranyérmes kitüntetéssel fejeztem be tanulmányaimat. Ez
után rámbizták a törvényszegő gyermekek számára létesített Gorkij-telep
vezetését. Tizenhat évig, 1920-tól 1936-ig egy és ugyanazt a közösséget
vezettem: a Gorkij-telepet, meg a Dzerzsinszkij-kommunát. Mert a kettő

egy és ugyanaz a közösség volt. Aki olvasta Az új ember kovácsát, emlék
szik rá, hogy amikor az ukrajnai közoktatásügyi népbiztosság eltávolított
engem a Gorkij-telep éléről, s átjöttem ide Harkovba, a Dzerzsinszkij-kom
munába, akkor itt már ötven volt "gorkistá"-mat találtam. Később még
vagy százan jöttek át utánam a telepröl a Dzerzsinszkij-kommunába. Igy
a Dzerzsinszkij-kommuna nemcsak lényegében volt folytatása a Gorkij
telepen szerzett tapasztalataimnak, hanem végeredményben ugyanannak az
emberi közösségnek is a folytatása volt. Ennek igen nagy volt a jelen
tősége mind az én számomra, mind pedig az ügy szempontjából. mert a
Gorkij-telepen kialakult hagyományok itt a kommunában tovább íolytatód
tak, gyarapodtak.

1935-ben elmozdították a kommuna éléről (mely különben két évvel
ezután meg is szünt) és ettől kezdve irodalmi müködésnek szentelte idejét,
nagy barátjának és ihletőjének, Gorkijnak ösztönzésére: "Felbecsülhetetlen
értékű munkájáról senki sem tud, és nem is fog tudni, hacsak maga nem
fogja elbeszélni. Makarenko engedelmeskedett ennek az útmutatásnak, és
ennek köszönjük ezt a három nagybecsü könyvet. Ezekből Makarenkót első

sorban mint kitűnő írót ismerjük meg. A két első könyv formája szerint
is regény, de a Tanulmányok is tele vannak érdekesnél érdekesebb, pom
pás elbeszélő művészettel előadott példákkal, amelyek ezt az elméleti mű

vet is a két előbbinek édes testvérévé avatják. Az író M.akarenko legfőbb

ereje a legigazibb regényirói tehetség: a bemutatott alakok tökéletes élet
szerűsége. Az Igor előszavában egy szemtanu elmondja az író temetését,
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ahol pusztán megjelenésükről név szerint ráismert az Új ember kovácsa
egyes alakjaira. Azt hiszem, ez a legnagyobb dícséret, amit egy regény
írórói el lehet mondani. Kritikusai éppen erről az oldalról próbálták kiseb
biteni érdemét, "Ennek az embernek.- írta az egyik - érdekes élete volt,
és azt csak leírta. Bárki, akinek érdekes élete volt, meg tud írni egy ilyen
kőnyvet. Azért Makarenko nem művész, és nem író, csupán a tények ábrá
zolója, mesteri Iotografus''. Ebben a (különben esztétikailag analfabéta) ki
fogásban tulajdonképpen a legnagyobb dícséret rejlik: tényeket mesterileg
ábrázolni, ha ezek a "tények" emberi egyéniségek, annyi, mint nagy író
nak lenni. Az a mód, ahogyan alakjait bemutatja, minden elemzés, mín
den írói szándékosság nélkül, pusztán imitt-amott felmerülő megjelenésük
kel, hétköznapi viselkedésükkel és szavaikkal, a legjobb orosz és skandináv
regényírók emberábrázolására emlékeztet. Rájuk emlékeztet mindenekelőtt

az az első tekintetre szinte írói gyámoltalanságra valló, valójában szinte
raffinált művészetből fakadó egyszerűség, ahogy a legtöbb alakja nem tudja
kifejezni magát, befejezetlenül hagyja mondatait, újra meg újra ismétli,
körülírja és megint abbahagyja mondanivalóit, és éppen ezzel a látszólagos
tehetetlenséggel nemcsak azt mondja meg a legpompásabban, amit akar,
hanem félreismerhetetlen és felejthetetlen képet ad egész emberi mivoltá
ról, sőt a mögötte álló közösség egész atmoszféráj á ról.

Az alakok közt, akikről ír, a dolog természete szerint ott van ő maga
is, az Új ember kovácsá-ban első személyben, az Igor-ban harmadik sze
mélyben, Zaharov név alatt; szemmel láthatólag iparkodik nem éllítaní
magát előtérbe, úgy, hogy szinte meg lehetne olvasni a mondatokat, ame
lyeket elmond (arról például, hogy családja is volt, csak a Tanulmányok
egy odavetett félmondatából értesülünk), mégis oly erővel rajzolódik ki
előttünk alakja, a maga határozott meleg és fensőbbséges emberségében,
hogy minden olvasójának "örök útitársa" marad. Ha mindezekhez hozzá
vesszük azt a bensőséges, fölényes, kicsit huncutkás humort, amely mind
untalan előbukkan a regények, de az előadások lapjain is, és meggondol
juk, hogy éppen a humor a modern regényben, még a nagyorosz regény
ben is a ritkább írói értékek közé tartozik, nagyjából fogalmat alkothatunk
Makarenko írásművészetének jelentőségéről.

Nem véletlenül használom egyre a művészet szót. Makarenko első

sorban művész, mint nevelő is az. Pedagógiai tapasztalatainak eredményei
ről szóló egyik előadásának elején írja: "Akadtak birálóim közt, akik sze
memre vetették: miért olyan szépek magánál a fiúk, a lányok, általában
mindenki? Az ámulattól tágranyílt szemmel hallgatom az efféle szemrehá
nyást, s a magam részéről csak kérdéssel tudok felelni rá: hát az emberek
általában nem szépek? Az én szememben legalább is a fiatalság mindig szép.
Nem is tudok elképzelni fiatal fiút vagy leányt, aki csúnya lenne. A fiatal
ság mindig szép, ha helyesen nevelődik, helyesen él, helyesen dolgozik
és helyesen örvendezik". Semmi sem jellemzi jobban a pedagógus Makaren
kót ezeknél a soroknál. A nagy, született, ösztönös, művészí nevelők, a
Pestalozziak, Bosco szent Jánosok, Baden-Powelek faj ából való, akik él
ményszerűen jönnek rá az embernevelés immanens törvényeire, és a maguk
képére, az örök emberi valóság anyagából építik fel egy mindenestül szer
ves nevelés épületét. Makarenko is önmagából és a korabeli orosz élet
valóságából épít. Semmi sem áll távolabb tőle, mint az elvont elmélet;
nincs is elmélete, csak gyakorlata van. Elet, nem elmélet, amit csinál.
Mindenekelőtt csalhatatlan pedagógiai ösztönére hallgat. Nem egyszer szen
vedélyes mondatokban kel ki az ellen a pedagógiai babona ellen, amely
azt kivánja ,hogya nevelő szenvtelen nyugalommal érintkezzék növendé
keivel. Egy későbbi előadásában elítéli magát azért a pofonért. amely a
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-Gorkíj-telep első napjainak kétségbeejtő magárahagyatottságában robbant
ki méltatlankodó felindulásából, - de íme, a "realizmus diadala!" - a kis
"bűnözők" feletti nevelői uralma és ezzel az egész nevelői organízmus
kifejlődése félreismerhetetlenül - ezzel a jókor jött -, azt kell mondani
ösztönösen zseniális - pofonnal indul el. Újra meg újra előfordul, hogy
nehéz helyzetekben az ösztön biztosságával, szinte transzban cselekszik,
- ami persze nem jelenti azt, hogy tudatosság és elvszerűség nélkül. Csak
hogy ez a tudatosság, ez az elvi határozottság a művész tudatossága. Ez a
művész tükröződik ezer apróságban lépten-nyomon. Talán soha még gya
korlati pedagógus nem látta meg és nem dolgozta ki ennyire a nevelés
esztétikai oldalának jelentőségét. A virág, a szép ruhák, a fehér abrosz,
a körömvágás és fésülködés, a parkett és szőnyeg, a mindennap kitisztított
cipő és a mindennapi tiszta zsebkendő, sőt a kölnivíz is: igen jelentős sze
repet játszanak a Makarenko-féle kommuna életében. Egyenesen esztétikai
okokból hozza be a katonás fegyelem külsőségeit is, felsőbbséges nevelői

érzékkel látván meg ezeknek a formáknak óriási közösség-nevelő értékét
is. Persze, hogy ezért támadták legtöbbet azok az elméleti pedagógusok,
akiknek nem volt meg ez a mély ifjúság-ísmeretük.

Ilyen nevelői egyéniség mellett csak természetes, hogy neki is, mint
annyi más nagy nevelőnek állandóan küzdenie kellett a meg nem értéssel,
az elmélet előitéleteivel, és - amint ő szereti nevezni - a pedagógiai
OIimpussal. Medinszkij, a pedagógiai akadémia tagja írja a Tanulmányok
bevezetésében: "Főképpen azért hibáztatták Makarenkót, amiért nevelési
rendszere alapjául a kötelesség és a becsület elvét tette meg. Azt hangoz
tatták, hogya kötelesség elve tipikusan burzsoá kategória, a becsület fogai
mát belevinni a nevelésbe annyit jelent, mint visszatérni a cári katonatiszti
nevelés módszeréhez stb. Makarenko bátran szembeszállt ezekkel a bús
képű lovagokkal".

Szembeszállt - és ha számos kudarc után is -, de ő maradt a győz

tes. Ma már mindenki igazat ad Maxim Gorkijnak, aki már 1933-ban így
Irt Makarenkónak: "Nagyfontosságú és meglepően eredményes pedagógiai
kísérletének nézetem szerint világraszóló jelentősége van". Aki figyelő

szemmel kísérte századunk nevelői törekvéseit, és sokéves megtapasztalás
alapján érezte meg az igazi: embernevelésnek - a mai ember szerves neve
lésének - igényeit, nehézségeit, lehetőségeit, az előtt világosan áll ennek
a "kísérletnek" jelentősége. Makarenko élete műve szervesen illeszkedik
bele azokba a pedagógiai törekvésekbe. amelyek századunk legnagyobb
pedagógiai szellemeinél jelentkeznek, és amelyek felismerve a századok
tól örökölt, korunkban elszürkitett és megcsonkított szokványos nevelés
elégtelenségét, új alapokon akarnak egész embert nevelni. Főleg kettő az,
ami a régi nevelést olyan fájón elégtelenné tette a legjobb nevelők szemé
ben: az ember megcsonkítása a növendékben, az egyoldalú, szinte kizáró
lagosan csak - értelmi iskolai neveléssel - és a nevelés alapjául szol
gáló és céljául nézett élet megcsonkítása, a gyakorlati élettől, a természet
től, a testi munkától .az iskolánál szélesebb emberi közösségbe illeszkedés
től való elszakadásban. Ezeken a csonkaságokon próbáltak segíteni az új
nevelés úttörői azokkal a nagyjelentőségű kísérletekkel, amelyek közül
nálunk a katolikus nevelés bizonyos kezdeményezésein kívül legismerete
sebb és legteljesebb sikerű volt a cserkészet. Innen van, hogy Makarenkót
olvasva, minduntalan a cserkészet (első sorban az elfasisztásítással szembe
szegülő katolikus cserkészet) és a szaléziánus nevelés egyes mozzanataira
emlékezünk. Ezeket a nagy eredményeket tanulta és torzította el, illetőleg

hamisitotta meg és tette ellenkező előjelűvé a fasiszta nevelés.
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Ezekkel a kísérletekkel szemben Makarenko művének - a szerző

zsenialitása és szerenesés történelmi helyzete következtében - egy óriási
előnye van: valamennyiűknél szervesebb és átfogóbb. Ugyanis olyan idő

ben fogott munkához, amikor a világháború, a forradalmak és a polgár
háború rettenetes pusztításai után, amikor az új nevelés még kereste for
máit, még nem alakulhatott ki hazájában a nevelésnek egy megszílérdult
apparátusa, amelybe végzetesen bele kellett volna ütköznie, és Makarenko
"bűnözőkkel, az utcáról, az erdőből, a vonatok tetejéről leszedett gazdát
lan csavargókkal dolgozott, akikkel rajta kívül senki sem törődött; ebbe
a munkába nem szólt bele sem család, sem iskola, sem a kenyérkereső

munka idegen közössége: ezek számára a kommuna volt a család, a kom
muna állított iskolát, a kommunában maguk építették meg a gyárat és
üzemet, amelyekben dolgoztak, Makarenko egy személyben volt számukra
atya és iskolaigazgató, és gyárvezető. A kommuna adott nekik kenyeret,
és önérzetet. meleg otthont és tudást, testvéri közösséget és esztétikai
nevelést, biztosított jelent és jövőt. A nevelési hatások egységének és
szervességének ekkora teljességét máshol alig lehetett és ma is alig lehet
megvalósítani. A nevelői hatásoknak ez az átfogó teljessége természete
sen hatásában is óriási érték, mert a közösségnek és a munkának ilyen
megvalósítása az első perctől fogva mint egy nagy egységnek: a kommu
nán keresztül az egész nemzeti munka és azon keresztül az emberiség
(Makarenkónál: a világforradalom) tudatos tagját kezeli a növendéket, még
pedig nem is mint növendéket, hanem - a próbaidő letelte után - élet
korára való tekintet nélkül mint teljesjogú, a vezetésben is résztvevő

polgárt.
Nem lévén szakfolyóirat, nincs itt terünk a makarenkóí nevelés rész

leteinek elemzésére. Mégis rá kell mutatnunk legalább egynéhány olyan
mozzanatra, amely jobban jellemzi az egész mű zsenialitását. Ilyen mínde
nekelőtt a fegyelemre vonatkozó elgondolása és gyakorlata, a nevelői kö
zösség és a tekintély pompás analizise. A munka és játék nevelő értéké
ről, a büntetés jelentőségéről és helyes alkalmazásáról ritkán írtak le ilyen
elvileg és módszertanilag egyaránt bölcs és termékeny fejtegetéseket.
Hogy ennek a valóban forradalmi pedagógusnak milyen éber érzéke van
a mult értékei iránt is, gyönyörűen mutatják a hagyományokról írt ked
ves lapok. "Semmi sem erősíti annyira a közösséget, mint a tradíció. A ha
gyomány kifejesztése, megőrzése a nevelés egyik legfontosabb feladata.
A tradiciónélküli iskola nem lehet jó iskola, és a legjobb iskolák, amelye
ket életemben láttam - többek között Moszkvában is - azok voltak,
amelyek a legtöbb hagyományt halmozták fel ... A hagyomány-alkotáshoz
fel kell használni valami kis ösztönös konzervatívízmust, de a konzervati
vizmus helyes fajtáját, tudniillik a bizalmat a tegnap iránt, a meggyőző

dést, hogy társaink valami értékeset alkottak, és mí nem akarhatjuk ezt
az értéket lerombolni mai szeszélyünk kedvéért."

Az emberi teljességhez szokott katolikus szem persze kénytelen
észrevenni ebben a nagyszerű nevelői rendszerben a végső teljesség: Isten,
Krisztus, kegyelem, egyház-élmény hiányát. Hogy valamit ebből Makarenko
is ösztönösen érez, nem egy helyen kiérzik szavaiból. Mint mindenestül
gyakorlati nevelő, legérzékenyebben az erkölcsi nevelés munkájában veszi
ezt észre. A fegyelemről szólva így ír: "Meg kell itt mondanunk, hogy a
mi iskoláinkban a tanulók és tanárok ebből a szempontból rosszabb hely
zetben vannak, mint a régi iskolákban voltak. A mi iskoláinkban nem taní
tanak erkölcstant, ilyen nevű tantárgy nincs, és nincs olyan személy, aki
erkölcstant tanítana, vagy bizonyos kitűzött programm szerint ilyesmiről
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beszélne a gyermekeknek. A régi iskolákban volt híttantanítási ezt a tan
tárgyat ugyan nemcsak a növendékek vették semmibe, de még az "atyák"
is lépten-nyomon kimutatták, mennyire nem látnak ebben a tantárgyban
semmi tiszteletreméltót.* Mindazonáltal, ha régimódi vallásos formában is,
de erkölcsi követelések mégis csak felmerültek a növendékek látóhatára
előtt. Gyakorlatom során arra a meggyőződésre jutottam, hogya mi szá
munkra is nélkülözhetetlen az erkölcstan, az erkölcs elmélete. Iskoláink
eljövendő fejlődése során feltétlenül el fogunk jutni az erkölcstan vala
milyen formáj áig. A magam gyakorlatában feltétlenül szükségesnek mutat
kozott, hogy meghatározott formában, megadott programm szerint erkölcs
tani előadásokat tartsak neveltj eimnek. Nem volt ugyan jogom hozzá, hogy
az "erkölcsöt", mint tantárgyat tanítsam, de készítettem magamnak egy
tervet, amelyet különböző alkalmakkor, különböző ürügyek felhasználásá
val, fejtegettem növendékeim előtt.

Ez az erkölcstan természetesen Isten nélküli erkölcs, de mert ter
mészetes erkölcs és - mint az egész rendszer - szervesen épül az emberi
természetre és az élő életvalóságra, jóformán minden mozzanatában egye
zik a keresztény erkölccsel. Valóban .az anima naturaliter Christianának
kevés olyan ékesszóló 'példáját ismerem, mint Makarenko életműve. Már
azva fogalmi tisztaság, ahogyan nevelését szembeállitja a téves elméle
tekkel, egészen szívünkből szól: "Elméletünkben odáig fajultak a dolgok,
hogy az egyik oldalról tagadták a biológiai hajlamok ráhatását amorális
szférára, azt állítván, hogy minden a környezet és a nevelés hatása; más
részt az egész nevelést a reflezológiával akarták alátámasztani és úgy
vélték. hogy az új embert megalkothatják kizárólag a kondicionált reflexek
gondos tanulmányozásának alapján. Az egyik e teoretikusok közül például
ekként határozza meg a közösséget: A közösség együttműködő emberek
csoportja, akik összegezetten reagálnak ilyen vagy amolyan ingerekre.
Minden elfogulatlan olvasó előtt világos, hogy ez a meghatározás pontosan
illik békák, majmok, puhányok, avagy lábasfejűek közösségére, csak éppen
az emberi közösségre nem." Hogy ez nem véletlen, hanem a gyökerek
mély belső rokonságának, sőt azonosságának műve, számtalan idézettel
igazolhatnánk ,a legkülönbözőbb helyekről vett következő mondatokban,
pl. csak a "keresztény" szót kellene a "dialektikus" "forradalom", "marxiz
mus", "szocialista" helyébe tenni és azonnal ráismernénk legalapvetőbb

nevelői elveinkre: .Alapelvem mindig az volt - írja Pedagógiai tapaszta
latom eredményei c. cikkében -: minél nagyobb követelésekkel fellépni
az egyénnel szemben, de egyben a lehető legnagyobb tiszteletet mutatni
iránta. Dialektikus felfogásunkban a kettő tulajdonképpen egyet jelent:
nem követelhetünk nagyot az olyan embertől, akit nem tisztelünk". "Ko
runkhoz és forradalmunkhoz csupán egyetlen szervezési feladat lehet méltó:
olyan módszer kialakítása, amely egységes és átfogó ugyan, de ugyanakkor
lehetőséget ad az egyénnek arra, hogy kifejlessze sajátságait, megőrizze

egyéniségét. Ez a feladat elérhetetlen lenne a pedagógiai erőfeszítései szá
mára, ha nem lenne a marxizmus, amely régen megoldotta már az egyén
és közösség problémáját." - "A szocialista társadalomban, amelyben nyoma
sincsen a régi kényszer-erkölcsiségnek, a fegyelem már nem technikai,
hanem feltétlenül erkölcsi kategóriává válik." - "Igazi nevelésre csakis
olyan egységes pedagógus-közösség képes, amelyet összefűzz a közös véle
mény és meggyőződés, a kölcsönös segíteni-akarás, amely mentes az irígy
ségtől és amelynek egyetlen tagja sem hajhássza egyéni utakon a növen
dékek szeretetét."

Hogy ezt a nekünk oly ismerős és oly bizalmas arcot jobban meg
világítsam, hadd hivatkozzam egy határozott és kényes kérdésről, a szek-
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szuális nevelésről szóló előadására, amelyből éppen csak a kegyelmi életre
való utalás hiányzik ahhoz, hogy mindenestül a magunkénak érezzük.
Ahogyan a családi nevelés értékeit fejtegeti, ahogyan a szabadszerelem, a
válás és az egyke ellen harcol, ahogyan tiltakozik a nemi felvilágositás
túlbecsülése és a vele való visszaélés ellen, cvsupa jól ismert, bölcs és
meleg emberi hang: "Mit követel a társadalmi erkölcs a szekszuális élet
kérdéseiben? Megköveteli, hogy minden ember, férfi és nő nemi élete
állandó összhangban legyen a családdal és a szeretettel. Csak az olyan
nemi életet tekinti erkölcsösnek, amely kölcsönös szeréteten alapul és a
család keretében folyik le, azaz férfi és nő nyilt, hivatalos kapcsolatában,
amely kettős célt követ: emberi boldogságot és gyermekek létrehozását,
felnevelését ... A szekszuáis nevelés lényege legyen nevelés a szerelemre,
vagyis a nő iránt való mély és nagy ézésre, amely megszépíti a közös
élet, közös törekvések, közös remények kapcsolata. Ehhez semmiképpen
se járuljon a fiziológiai kérdések túlságosan nyilt és lényegében cinikus
taglalása ... Miképpen érjük el a szekszuális nevelésnek ezt a módját?
Legfőbb tényező itt a példa. A szülők között meglévő igazi szeretet,köl
csönös tisztelet és becsülés, segítés és gondoskodás, a megengedett kerete
ken belül megnyilvánuló becézés és gyengédség, ha mindez a gyermekek
szeme előtt történik születésük percétől kezdve, feltétlenül a leghatalma
sabb nevelési eszköz és okvetlenül felhivja rá a gyermek figyelmét, hogy
férfi és nő között ilyen komoly és szép kapcsolat lehetséges. - A második
legfontosabb tényező általában a szeretet érzésének fejlesztése a gyer
mekben." .

Makarenko három könyve nagy nyeresége pedagógiai irodalmunknak.
Vajha minél jobban megtermékenyítené új nevelésünket.

Sík Sándor

MI A PERSZONALIZMUS?

Egy mondatban nehéz volna meghatározni, mi a perszonalizmus.
Maga a fogalom körülbelül harmincéves, a "The personnalist" losangelesi
folyóirat címében tűnt fel először az első világháború végén. De Walt
Whitman már 1867-ben használja a szót, s a francia filozófusnál, Renouvíer
nál és a németeknél is találkozunk vele.

A perszonalizmus nem filozófiai rendszer - hivei - tiltakoznak az
ellen, hogy valamiféle korcs eklekticízmusnak vagyempirizmusnak néz
zük -, hanem bizonyos szellemi magatartás. Célja az, hogya személyt
védje minden olyan törekvéssel szemben, amely annak szuverenitását fenye
geti. Kiindulási pontja keresztény: Aquinói szent Tamással hirdeti, hogy az
emberi személy a legtökéletesebb az egész világegyetemben, Istennel rokon,
szuverén valóság, amelynek integritását semmi sem csorbíthatja. Ebben az
alaptételben a perszonalizmus valamennyi változata megegyezik, még a
nem közvetlenül keresztény ihletűek is. Mert nemcsak keresztény perszo
nalizmus van, hanem marxista és exisztencialista tájékozódású is, bár ezek
ből a rendszerekből csak azt veszik át, ami bennük a valamilyen oldalról
fenyegetett személy szempontjából üdvös védelem lehet. Ezért a perszo
nalizmus távlatai korok szerint változnak; aszerint, hogya személy sértet
lenségét honnét fenyegeti támadás, más és más magatartást ölt. Amikor
az emberiség a történelmi szemlélet kábulatában élt, a transzcendens érté
keket hangsúlyozta; amikor a túlzott szubjektivizmus lett úrrá rajta, az
objektív értékekre hívta fel a figyelmet.
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Emmanuel Mounier, a francia perszonalisták vezére egyik legutóbbi
tanulmányában körvonalazta a mozgalom mai állását és feladatait.* Cikké
nek legtanulságosabb része az, amelyben megrajzolja a perszonalizmus
viszonyát a kereszténységhez, exisztencializmushoz és marxizmushoz. Az
utóbbiról megállapítja, hogy kiindulópontja perszonalista, Marx ugyanis
Hegellel szemben a személyt védte, az emberi méltóságot akarta jogaihoz
juttatni. A perszonalizmus Mounier szerint ott tér el a marxizmustól, hogy
ismer történelemfeletti értékeket is; ugyanakkor viszont méltányolja a
marxista történelemkritikát és hajlékony dialektikus módszert.

Ami az exisztencializmus, azaz Heidegger, Jaspers és Sartre - nem
mindenben egyező - filozófiáját illeti, azzal a perszonalizmusnak közös
vonása - mondja Mounier -, az emberi lét drámai felfogása, a megteste
sülés tana és az "engagement" , a transzcendens iránti érzék, továbbá az,
hogy nagy fontosságot tulajdonitanak az emberek közötti viszony és a
közösség problémájának. Annyiban viszont eltér az exisztencializmustól,
amennyiben az megtagad minden igazu. kapcsolatot a világ és a személy
között, és amennyiben az emberek egymásközti viszonyát úgy tekinti,
mintha tiszta szellemekről lenne szó.

Az exisztencialisták közül a német Karl Jaspers áll legközelebb a
perszonalistákhoz. Jaspers is elismeri, hogy az objektív világ fenyegeti a
személyes létet; de csak addig fenyegeti, amíg a személy át nem itatja
azt szabadságával. Az objektív világot birtokba kell vennünk - hirdeti
Jaspers -, vagyis személyes univerzummá kell átformálnunk. humanizál
nunk kell. A keresztény ezt így fogalmazná meg: krisztianizálnunk kell a
világot. A perszonalizmus egyébként a keresztény realizmushoz csatlako
zik, amikor azt vallja, hogya szubjektivitás, amennyiben csupán önmagá
ból táplálkozik, a teljes nihilizmushoz vezet: mert a szubjektív létet a
transzcendens valóság táplálja és teljesiti ki.

Történelmi síkon már nem ért egyet Monunier az exisztencialisták
kal, Kierkegaard-dal és követőivel. Ezek ugyanis tagadják az időt, a tör
ténelem struktúráját merevnek és szellemre nézve veszélyesnek tartják.
A perszonalizmus ezzel szemben azt vallja, hogy az ember ezeket a merev
kereteket hajlékonnyá teheti, ha megfelelő módon él velük. Az emberi
közösség problémáját is másképpen látják a perszonalisták, mint az exisz
tencialisták, akik szerint az egyik ember áthatolhatatlan a másik számára:
Kierkegaard szerint az emberrel csak Isten rendelkezhetik. Sartre szerint
csak önmaga. A perszonalizmus viszont elismeri ugyan, hogy az emberi
személy szuverén világ, ám a testvériségben mégis találkozhatik a
"másik"-kal.

Az akcióról vallott tanításuk is különbözők, Az exisztencialista vagy
tartózkodik a cselekvéstől és irtózik a felelősségvállalástól, vagy dühösen
veti magát a tettbe, pusztán a tettért, nem törődve azzal, milyen ügyet
szolgál. A perszonalisták ezzel szemben azt tartják hogy tevékenységünk
nek céltudatosnak kell lennie, mert különben sohasem érhetjük el, hogy
a világ emberibbé váljék.

Foglalkozik Mounier a perszonalizmusnak a kereszténységhez való
viszonyával is. A mozgalom hívei többségükben keresztény világnézetűek

- mondja -; de nem zárkóznak el a személy védelmének azoktól a té
nyeitől sem, amelyeket más szemléletek nyujtanak. Megértésük azonban
nem jelenti azt, mintha valaminő új ötvözetet, új szintézist kívánnának
létrehozni a kereszténység helyett; ellenkezően: inkább azon fáradoznak,
hogy a kereszténység örök ígazságait juttassák érvényre a történelem vál-

• Emmanuel Mourrier : «'I'áehes actuelles du personnalísmes , Esprit 1948. novemb
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tozó mozzanataiban. Mounier szerint éi keresztény legyen teljesen "jelen"
a világban, azaz álljon benne, de inkább csak közvetve hasson rá. Hiva
tása egyrészt az, hogy lehorgonyozza magát a keresztény misztériumba,
másrészt az, hogy eröteljesen kivegye részét az emberiség közös nagy
művéből, Azokra az aggályokra, hogy a kereszténység a perszonalizmussal
összeházasodva elveszti "eredményességét", Mounier a következőképpen

válaszol: ilyen veszély nem forog fenn, mert a perszonalizmus nem zárt
rendszer, amely közös nevezőre akarja hozni az ellentétes álláspontokat.
Többféle perszonalizmus lehetséges, s ezek rokonságban vannak ugyan,
de útjaik nem egyformák: egy bizonyos adott esetben és adott feladatok
megoldása közben mindegyik a maga külön útját járhatja. A keresztény
perszonalista magatartásának alapját Mounier kettős követelményben jelöli
meg: a teljes hitéletben és a szigorú tárgyilagosságban.

A kereszténység úgynevezett "integrista", főként a német Karl Barth
által képviselt változatával szemben is állást foglal Mounier. Az ugyanis
azt tanítja, hogy Istennek nincs közvetlen mondanivalója a világ számára,
s hogy a kereszténynek nem lehet más szerepe e földön, mint továbbadni
a Jóhírt, amely örök botrány a világ szemében. Az integristák elítélnek
minden olyan pedagógiai törekvést, amely megkönnyítheti a hit útját, s
elutasítanak minden erőfeszítést a filozófia és szociológia terén. Ezek ellen
az "apokaliptikus" keresztények ellen a perszonalizmus éppen úgy küzd,
mint az "adminisztratív" keresztényekkel, akik a statisztikákért rajongnak.

Mounier végül felveti a kérdést: mik a perszonalizmus legégetőbb

feladatai. Elsőrendű feladata - mondja - a személy világának feltárása.
A személy ugyan szuverén valóság, de millió láthatatlan gyökérszál köti
a természethez, a többi emberhez és a természetfölöttihez. Egyik síkot sem
szabad elhanyagolnunk: rá kell mutatnunk a személy és a természet össze
függéseire, az embert nem szabad történelemfölötti lénynek tekintenünk.
Semmi sincs jobban előkészítve a történelemben, mint az ember és az
ember szabadsága; csakhogy ez a felszabadulás még nem ment végbe. Az
emberre még nagy feladatok várnak az objektív világ meghódítása terén.
Pesszimizmus és naiv optimizmus között a helyes út - mondja Mounier
- a végtelen távlatokba beállított optimizmus, amelyet drámaivá tesz a
kockázat és a katasztrófa lehetőségének tudata.

Az ember és a természet problémájának megoldása mellett a máso
dik alapvető föladat az egyén és a közösség közötti ellentét feloldása; a
harmadik pedig annak a problémának a tisztázása, amit a személynek a
természetfölöttihez való viszonya jelent. Az exisztencialistáknál nincs igazi
transzcendencia, mert amit ők annak neveznek, nem más, mint önmaguk
kivetitése. A marxistákkal szemben viszont a perszonalizmus azt hirdeti,
hogya történelem nem automatikusan halad előre; mindig van benne
valami előre nem látható, ami egy másfajta törvénynek: a szabadság tör
vényének betörését jelenti a történelembe. A perszonalizmus hisz az abszo
lútban, de a relatívot sem veti meg; vallja azt, hogy nem juthatunk el a
világ magasabb szellemi magyarázatához addig, míg objektíve nem merí
tettük ki a problémákat. Hisz az emberi szellem objektiv kutatásának ered
ményességében, de ugyanakkor számol a személyes lélek kifürkészhetet
len mélységeivel is. Az abszolút iránti érzéke - mondja Mounier -, meg
óvja őt az eklekticizmustól és empirizmustól; a relatív iránti érzéke attól,
hogy meneküljön a világ elől; az emberi sors drámai értelmezése pedig
lehetövé teszi számára, hogy a kettő közötti feszültséget felhasználja.

Az ateista exisztencialistákkal szemben, akik tagadják, hogy van
"emberi természet", amely folytonosságát megőrzi a történelem folyamán,
a perszonalizmus hisz az örök emberi természetben, vagy másképpen: az
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örök isteni rendben, amely ezt a természetet megszabta. Az utóbbi fél
évszázad krízísére jellemző, hogy szakított azzal, amit nemrégiben még
"örök emberiv-nek tartottunk, nem érzi a folytonosságot az embernek egy
másra következö arculatai között. Amíg a klasszikus ember és a polgári
típus - mondja Mounier - jól-rosszul fékentartotta az emberi komplexu
mokat: - Nietzsche és Freud újra felborította az embernek önmagával
kötött látszólagos békéjét. Azóta az emberek nem tudnak megegyezni
abban, hogy milyen az emberi természet, sőt van, aki egyenesen tagadja
-egy ilyen természet létezését. Ezt látja Mounier korunk legnagyobb veszé
lyének. Ezt a veszélyt igyekszik elhárítani szerinte a perszonalizmus, amely
lényegében humanizmus és feladata az, hogy az ember uralmát biztosítsa a
földön, azáltal, hogy az objektív világot személyes világgá alakítja át.

F. K.

MAXIM GORKIJ

"Szálas, szélesvállú. atlétatermetű legény volt, széles, határozott,
igazi orosz arccal és hosszú hajjal. Arckifejezése nem volt vidám, de okos,
álmodó szeme nagy akarateröröl tanuskodott" - írja Gorkijról valaki, aki
bizonyára megütközött azon, hogy ez az alkotásra termett, szuggesztív,
fegyelmezettnek látszó férfi fiatal éveiből hosszú éveket ötletszerű, alkalmi
munkákkal és céltalannak tűnő kóborlással töltött, Valóban - bármennyire
is ismerjük sok teremtő egyéniség "vándoréveinek" vagy "ismeretlen
életszakaszának" szükségszerű, brutális, kohószerű formáló hatását -,
mégis újra és újra meghökkenünk, hogy egy tehetség, akiben megvan az
akaraterő, hogy tántoríthatatlanul törjön egy cél felé, bizonyos időre, vagy
örökre elmerül a társadalmi alvilág nirvánájában.

Mi okozhatta, hogy Gorkijt, akinek kitűnő szellemi képességei mín
denütt feltűntek, aki nem vergődött kárhozatos szenvedélyek sodrában és
akit éber öntudata és akaratereje a legsúlyosabb helyzetekből is kivezetett,
sokáig hányta-vetette a sors, mint a víz visz egy élettelen fadarabot.
"Könyvek mögé húzódó, csendes magános életről, kolostorról, csendes,
erdei kunyhóról, vasúti őrházról vagy a város külső kerületében levő

éjjeli őri állásról álmodoztam" - írja önmagáról, pedig mindez megvalósít
ható lett volna, kolostorba beléphetett volna, falun, erdőn megtelepedni is
száz lehetőség nyilt, éjjeli őri állást is többször kapott, sőt temetőőr is
volt egy kisváros haldokló külvárosában. Az álmok valóra váltak, "de
ifjúkoromban nem sokáig bírtam ki egy helyen" - vallja be őszintén.

Volt hajósinas, pékinas, festőinas, háziszolga, kifutó, szinházi kórista,
vasúti őr és irodai alkalmazott, sírásó, zsákhordó Odesszában, szőlőmunkás

Moldvában, favágó a kozákoknál és Tifliszben örjöngő őrültet ápolt. És
az is jellemző, hogy amikor Tolsztoj hatása alatt az a szándéka, hogy
messze vidékre vonul, szántani-vetni ősi egyszerűségben, - e tervétől a
konok ember oly könnyen hagyja magát eltéríteni.

"Oroszországi vándorlásaimra nem a csavargásra való hajlam ösztön
zött, hanem az az óhajtás, hogy lássam, hol élek és milyen emberek laknak
körülöttem" - írja később kissé erőtlenül hangzó magyarázatul. Jellem
zően szerény, rokonszenves szavak ezek, más talán azt írta volna, hogy
az igazságot vagy önmagát kereste. De nem magyarázza meg, hogy miért
foglalkozott perzsiai és nyugati vándorlésok tervével és miért éppen a
"mezítlábasok" világát akarta látni, megismerni, hiszen a társadalomnak,
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amelyben élt, csak egy vékony rétegét alkották ezek a minden közössé
gen kívül élő, céltalan, kallódó emberek.

Gondolodhatnánk arra, hogy francia írók hatása alatt vonzotta őt

a nyomor romantikája. Egyes kritikusai "a mezítlábasok apostolának" és
"éhes prófétának" nevezték őt. De erröl Gorkij maga írja egyik levelében:
"Sohasem hívtam fel senkit, hogy álljon a mezítlábasok közé. Sokkal job-

. ban szerettem a tett embereit; akik szembe mertek szállni az élettel és nem
hajtottak fejet az embertelenségek előtt. Szerettem azokat, akík becsülték
az életet és, ha mással nem, hát a jobb életről való ábrándozással hozzá
járultak az élet megszépítéséhez. Az orosz mezítlábas sorsa elrettentőbb,

mint amilyennek én ábrázoltam. Mindenekelőtt azért félelmetes ez a réteg,
mert merev kétségbeesésével megtagadja magában az embert és kitaszitja
magát a társadalomból."

A vándorlás éveinek kézenfekvő magyarázatául szolgálhatna az is,
hogy gyermekkorának tragikus családi körülményei nem keltették fel
Gorkijban az otthon és a fegyelmezett, céltudatos munka szeretetét és
nyugtalan kóborlásaival, elemi benyomások hajszolásával gyermekkorának
fájó emlékeitől igyekezett szabadulni. Ez a magyarázat kissé iskolásan
hangzik, de ha apja korai haláláról, önző anyjáról, brutális mostohaapjá
ról, ostoba, pöffeszkedő, később elzüllött nagyapjáról, feleségeiket agyon
verő nagybátyjairól és a gyermekkori környezetében élő többi személyről

megemlékező írásait olvassuk, megértjük, ha valaki ebből a környezetből

világgá megy és sokáig nem találja nyugtát. Viszont az is épilyen érthető

lenne, ha valaki kitépve magát ebből az erkölcsileg és anyagilag züllött
környezetből, Oroszország egy másik sarkában igyekezett volna magának
tisztes kispolgári exisztenciát teremteni.

Gondolhatnánk azt is, hogy Gorkij, a fiatal, iskolai tanulmányaiban
elakadt, külső, szellemi útmutatás nélkül álló Gorkij önmagát kereste ebben
az évtizedben. Szemlélődő természetű gyerek volt, két súlyos betegségen
esett át, izületi bántalmai is voltak, később tüdőbajt is szerzett, beteges
kedései alatt szenvedélyévé vált az olvasás. Kedves írója Balzac volt.
A világ- és az orosz irodalom klasszikus és divatos íróival sorra megismer
kedett, de a politikai irodalomtól idegenkedett, még a kitűnő Csernyi
sevszkij is úntatta. Kritikai érzéke gyorsan fejlődött, kiilönösen az orosz
írókkal szemben volt szigorú. Nem szerette sem Dosztojevszkijt, sem
Gogoljt; a népi íróktól idegenkedett, mert a parasztról alkotott romantikus
képüket hamisnak érezte. Gorkij egyaránt szerette a realitást és az irodal
mat. Szerette a műhelyben vagy a kocsmában is hallgatni a mesélő vagy
anekdótázó embereket, azt az iratlan irodalmat, amelyet archaisztikusan
az előadás tesz élményszerűvé, egyénivé és reálissá, mert még Izergilj
anyó regéi is valóságosak a moldován vénasszony fogatlan szájában.

Gorkij is akkor aratta első irodalmi sikereit, amikor műhelytársait
elszórakoztatta éles megfigyelésekről tanuskodó és kesernyés humorával
fűszerezett elbeszéléseivel. Szeretett szórakoztatni. Itt kezdődik az irói
becsvágy. Amit olvasott, azt átélte, együtt szenvedett és örvendezett az
olvasmány hőseivel. Szerette volna, ha az ő elbeszéléseinek hallgatói is
így élik át az általa mondottakat, tehát figyelte szavainak hatását, a szó
és a közönség csodálatos kapcsolatát. "Akkoriban még nem álmodtam, hogy
iró leszek. Képzeletemben az iró varázsló volt, aki előtt nyitva áll az élet
és a szívek titka. Egy tó könyv úgy érintette szívemet, mint egy nagy
művész hegedűvonója. Szívem sóhajtozott vagy nyögött a haragtól, vagy
örült, ahogya költő akarta ... Azt a tényt, hogyelbeszéléseim nyomtatás
ban megjelennek, époly véletlennek gondoltam, mint ahogy az ember
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néha olyan magasra ugrik, mint amilyen önmaga." De ő akkor már érezte
a saját magasságát.

Az írói élmény olyan, mint a szög a zsákban. Utat keres magának
kifelé. Sok minden állhatja útját. Gorkijnál ebben szerepe volt az irodalom
túlságos tiszteletének és annak is, hogy "félműveltségének" tudata bátor
talanította. Hosszú évekig hurcolt magával egy-egy élményt, amíg meg
írta. A pékműhelyben töltött idő keserűsége egy évtized mulva buggyant
fel a "Huszonhat férfi és egy lány"-ban. Lehetett-e valakinek sirásóként
vagy éjjeltörként megtorpanni, akiben ilyen mondanivalók zsibongtak?
Gorkij nem is torpant meg. de félt a szerkesztöi szobától, még a jóindulatú
kritikától is és járta a világot egyre erősebb színeket gyűjtve és egyre
súlyosabb és egyszerűbb szavakat találva az emberi gyarlóságra és szép
ségre. "Egyszer aztán elragadott a lelkesedés és vakmerően írni kezdtem
s művemet szerényen bevittem a szerkesztőségbe. A jóakarók kinyomat
ták. Ez tetszett nekem és elhatároztam, hogy ennél a munkánál maradok.
Ez a munka hasonlított a favágáshoz és az írtáshoz, amelyhez mindig
nagyobb kedvem volt, mint máshoz. Egyet gondoltam és máris cseleked
tem: - író lettem ... Tetszett nekem, hogy író vagyok. Irok és mások
olvassák. Sohasem sejtjűk, hogy a mű rrrire ösztönzi azokat, akik olvassák.
Hiszékenység kell ahhoz, hogy az ember az írástól azt várja, hogy az
emberek tisztességet és bátorságot merítenek belőle ... Én már nem hiszek
ezekben. Az efféle gyönyöröket nem várorn, mert az élet komorrá formált
és képzeletem színes szárnyaít már régen lenyesegették. Szomorú állapot
ez, és elég korán rám szakadt, de nem baj. A megpróbáltatások között
sem süllyedtem el, nem nyelt el a tenger. Azt hittem, rosszabb sorsom
már nem lehet, mint eddig volt, s ekkor egy reggel felébredtem - mint
ujságíró."

* * *
Ez az ember egy csodálatos városban született és töltötte gyermek

korát, Nizsnij-Novgorodban, Kelet és Nyugat legelevenebb érintkezési pont
ján, a híres, hagyományos, hónapokig tartó vásárok székhelyén, ahová
két világrész hordta vasúton, vizen és karavánokon áruját, két világrész
fajtáinak, gazdasági és politikai vezetöinek, szélhámosainak, haszonlesői

nek, artistáinak, kérneinek és prostítuáltjainak nyüzsgő találkozóhelyén.
Gorkij minden írásán érezzük a novgorodi vásár mozgalmasságának, kö
nyörtelenségének és nagyvonalú realitásának lüktetését. Gorkij egyéb
tekintetben is kitűnő leíró volt, de leglenyűgözőbb képei a vásárjelenetek,
legyen szó akár csak egy helység zsibvásárjáról is. "Kain és Artyom"
olvasásakor fűlünkben zakatol a vásári zsivaj, fogaink között recseg a
por, orrunk betelIik a lacikonyhák émelygős illatával és zsebünkben tolvaj
kezet érezünk motozni. Alig van Gorkij-regénynek hőse, akit ne vezetne
az író a vásár idején' Nizsnij-Novgorodba, és akinek életében ne váltana
ki végzetszerű élményeket a vásár forgataga. Artamónov Pjotrban a vásár
megvadítja az eddig békés, sunyi állatot. Klim Szamgin, ez az értelmes,
hiú és szürke Oblomov a vásárban rádöbben arra, ami sem a havas Péter
váron, sem a kupolás Moszkvában nem tárult fel előtte. "Klím először látott
életében közelről ilyen óriási tömeg embert, akikről ő gyermekkorában
olyan sokat hallott vitázni és rengeteg mesét hallott életükről. Látott
száznyi bozontos vagy fényesre kefélt, vagy kopasz fejet, pisze, szakállas,
egészséges arcokat, szolídakat, kedves szemekkel, gyengédeket és szigo
rúakat, jókat és okosakat. Ezek az emberek békésen álltak egy vonalban
és széles mellük egyetlen mellnek látszott. Világos volt, hogy ez ugyanaz
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a hatalmas orosz nép, amelyik okosan és ügyesen ezt a határtalan gazdag
ságot teremtette, amelyet olyan gyönyörűen kiraktak erre a szomorú
rétre ... Es a munka emberei mögött ott álltak a piperkőc módra kiöltözött
diákok. Mennél jobban megnézte Klim az első sorokban álló embereket,
annál inkább lehetetlennek tartotta, hogy ezek az egyszerű, szerény embe
rek, akik biztosak a saját erejükben. valaha is a félokos. becsvágyó diákok
után igazodnának."

* * *
Gorkij először a zajongó diákgyülésekre járt, "ahol mindig az orosz

népért aggódtak, és ahol mindig Oroszország jövője miatt rettegtek."
Radikális diákok által szervezett önképzőkörökben is résztvett, de ezek
működése nem elégítette ki. Az önképzőkörökben azonban összeköttetésbe
került a forradalmi munkássággal. Ezek a kapcsolatai mindjobban kimély ül
tek és ugyanilyen mértékben távolodott az intellektuelektöl, akik az auto
didakta félszeg és kényelmetlen szerepét szánták neki körükben. Ez a
meghasonlás volt egyik lényeges oka tizenkilenc éves korában elkövetett
öngyilkossági kísérletének.

Az elkövetkező években fenntartotta ugyan kapcsolatait a forradal
márokkal, de nem tudunk róla, hogy különösebb szerepet vállalt volna.
A csendőrség 1889-ben, huszonegy éves korában kezdett érdeklődni

utána, nyilvántartásba veszik és figyeltetni kezdik.
Olvasmányai egyre több kérdést és ellentmondást támasztottak

benne. Marxistának tartja magát, de nem Marx után, hanem mert neki már
a bőrét is így cserzették. "De határozott rokonszenvet érzett a narodnyiki
ekkel" , a "hagyományok örzőível" is, akiknek a népért való rajongásuk
ban valami megható, hősiesen komikust látott, mert tudta, hogy olyan nép,
mint amilyenről ezek beszélnek és írnak, egyáltalán nincs' a földön. Olvas
mányai mindjobban a "szociális idealizmus" felé sodorták, és mind több
kétely és kérdés támadt benne, amelyekre választ keresett. A filozófia
alapkérdéseivel kezdett foglalkozni, olyan kíméletlen buzgalommal, hogy
egy éjjel ájultan találták egy parkban, Lelki élete zavarát fokozta egy sze
relmi csalódás is. "Félig betegen, csaknem félőrülten" indult el Nizsnij Nov
gorodból újabb kétéves vándorlásra, melynek végén filozófiáról és szere
lemről csak jóakaratú, fanyar, gúnyos mosollyal tudott beszélni.

* * *
Első írásai a vidéki sajtóban jelentek meg, többnyire tárcaként.

Rovatvezetést is vállalt. Legfontosabb ujságírói feladatának tartotta "az
emberi butaság, kulturátlanság vadjának kikergetését a szellemí sötétség
bozótjából. hogy azután biztos lövéssel Ieteríthesse", Esztétikai igényei
élesen szembeállították a dekadensekkel és a "l'art pour l'art" elvének
vallóival. "Az élet világosságot és érthetöséget követel. Semmi szükség
nincs ködös és csúnya képekre, ideges, köldöknéző, beteges, érzékeny
lelkek költeményeire, amelyeknek semmi szociológiai jelentőségük nincs
és amelyek az igazi művészettől, a szebb és boldogabb élet ábrázolásától
mérhetetlenül távol állanak." Csak világos, egyszerű, tárgyilagos és egész
séges irodalom tud a sötét mélységekben élő tömegeknek világosságot
vinni és útmutatásul szolgálni. A néphez a nép nyelvén kell szólní.rA nép
szavaival, de a szóbeli hűség sem elég, a nép érzéseivel kell érezni, a nép
búja-baja felett kell keseregni és miatta kell lázadni, a népi hagyomány
gazdag egyéni örökségét kell vállalni az irodalmi iskolák és más divatok
helyett.
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1898-ban megjelent Gorkij elbeszéléseinek két kis kötete. A kiadás
gyorsan elfogyott és rendkivüli sikert aratott. Könyvei rövidesen százezer
példányban forogtak közkézen, a diákság lelkesedett, a munkásság olvasta,
rajongó ismeretlen hölgyek a nyakába borultak az utcán és a külvárosok
csapszékeiben megjelentek az álgorkijok. Gorkij helyesen ítélte meg a
vajudó társadalomban az író szerepét. 1905-ben történt letartóztatása már
az egész művelt világban viharos tüntetéseket és tiltakozásokat váltott ki.
Szabadlábra helyezése érdekében a külföldí irók folyamodvánnyal fordul
tak az orosz belügyminiszterhez. Es a rendőrség nyilvántartásában Gorkij
még mindig igy szerepelt: "Peskov festősegéd, aki lakhelyét gyanusan és
betegesen sűrűn szereti változtatni ..."

Gorkijnak megadták az engedélyt, hogy Péterváron kivül, ,bárhol
letelepedhetik. A nyilvános forradalmár bélyege és a csendőrség' szeme
rajta maradt. Az intelligencia egy része meghökkent és elfordult tőle. Az
öreg Tolsztoj részvétlenül nézte megpróbáltatását. A letartóztatás idején
hűvös tartózkodással viselkedett. Lehet, hogy, mert hű akart maradni az
általa vallott "ellen-nem-állás" elvéhez, lehet, hogy egyéb okból. Tolsztoj
magatartásával mindenesetre valami megrendült Gorkijban. Nem egy hít,
hanem egy bensőséges tiszteletből fakadó remény.

Erősen foglalkoztatta a tolsztojanizmus gondolatmenete és eszme
köre. Irásainak számos alakja tusakodik a tolsztoji elvek kísértésével.
"Nekem úgy tűnik néha, hogya legokosabb, amit tenni lehet, visszatérni
az ostobákhoz. Lehet, hogy ez az igazi bölcseség, a kutyák egyszerűsége.

Tulajdonképen mire is vagyunk mi olyan elbizakodottak? .. Néhányszor
a mezőn töltöttem az éjszakát, néztem a csillagokat és visszaemlékeztem
a könyvekre. Elszorult a szívem, mert ha ez az egész hatalmas, felmérhe
tetlen világmindenség számunkra érthetetlen, bonyolult ostobaság, akkor
nem hülyeség-e arra törekedni, hogy egyszerűbb, jobb világot építsünk
magunknak?" - mondja Klim Szamginban a kitűnő Makarov. Gorkij a
fiatalság körében gyakran ütközött bele a tolsztojánizmusnak ebbe az
oblomovszerű végkövetkeztetésébe és zavarta őt az érzés, hogy ez a
riasztó gondolatmenet az orosz lélek mélyén gyökerezik. Nem ezt vallják-e
dZ Ő "mezítlábasai" is? Még közülük a "hősök" is? Gorkij olyannak érez
hette ezt, mínt az öröklőtt betegséget, amely épp olyan sajátunk, mínt a
kezünk vagy valamely érzékünk, csak éppen ellenségünk. Ezzel az orosz.
métellyel nem vitatkozott. Irásaiban embereket ábrázolt, akik nem elveket
vallanak és érvekkel tiltakoznak, hanem cselekszenek, mellüket feszítik
szembe a gonoszsággal és erős kézzel, ösztönszerű biztonsággal nyúlnak
bele a sötétségbe. Tolsztojnak bizonyára nagy része van abban a keser
nyés fölényben, mellyel Gorkij a filozófián mosolygott.

* * *
A kilencvenes évek derekán a cári Oroszország ipari fejlődése nagy

lendületet vett. Ezzel párhuzamosan erősödött a munkásmozgalom. A fel
világosult emberek látták, hogy a rendőri és bürokrata államban lehetet
len a szociális feladatok radikális megoldása. Szabadságjogok nélkül a
nép ereje egymással szembenálló csoportok harcában morzsolódik fel.
A tettek hiveinek tábora nőtt és szerveződött. Tömegsztrájkok hullámzot
tak át a cári birodalmon. A kormány engedmények és megegyezés helyett
a brutális megtorlás eszközeihez nyúlt. Az ipari munkásságnak a marxis
ták által megjósolt forradalmi szerepe egyre nyilvánvalóbbá vált. Meg
volt a feladat és megvolt a tömeg, de az öntudatot, az ösztönös megérzése
ket. a botladozó bizalmat még viharos harci kedvvé kellett gerjeszteni.
Ezekben a lázas pillanatokban jelent meg Gorkij.
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Irásaiban új típusok tűnnek fel az orosz irodalomban. A kapitalista
társadalom keretein kívül rekedt egyszerű, ösztönös élet hősei: Csudra,
Makar, Cselkas, Artyom, Konovalov, OrI ov. Legtöbbjük önként száműzte

magát kispolgári világából, mert a kapitalizmus kizsákmányoló és lelket
leigázó kényszere helyett inkább a bizonytalanságot, a nyomort, a meg
semmisülést választották. Vágyódnak az élet szépsége után, de nem adják
el szabadságukat, minden nyomásnak éberen ellenállnak és ha keserű

tapasztalatok után érzik is, hogy sorsuk martalékaivá lettek, nyers, férfias
gesztussal várják a megsemmisülést. Erkölcsük kevés, de az tiszta, mínt
az erdei forrásvíz. Tragikumuk, hogy mind egyedül, magukban vállalják
a harcot.

Gorkij írásainak visszatérő típusai azok az alakok is, akik érzik a .
fennálló társadalmi rend bomlását, magukban hordják a bomlás csiráit,
előrelátják a bekövetkező eseményeket, következtetéseikben messzebb
mehetnek, mint a forradalmárok, érzik, hogy egyéni sorsuk erejüket meg
haladó megpróbáltatásokkal lesz teli, de nincs erejük sem szembeszegülni
az eseményekkel, sem a fejlődés szolgálatába állni. Ezek a pópák gyer
mekeiből lett darwinisták és voltairtanusok, a gazdag kupecek ivadékaiból
lett idealisták. vezető bürokraták gyerekeiből lett szabadgondolkodó uj ság
írók, ujdonsült gyárosok fiaiból lett marxista különcök és gazdag parasz
tok gyerekeiből lett barbár intellektuelek, akik olyan mohósággal vetik
magukat a gondolatokra, mint a vadak az üveggyöngyökre. Ok is társa
dalmonkívülieknek érzik magukat, mint a mezítlábasok, de hiányzik belőlük

a bátorság, az elszántság, a könyörtelenség önmagukkal szemben is, semmi
sem érik meg bennük tetté, csak fecsegnek. "Mi szenvedélyesen, öngyilko
san, éjjel és nappal, álmunkban, szerelmünkkel a karjaink között és halá
los ágyunkban is filozófálunk. Nem is filozófálunk. Nálunk nem is az ész
ből indulnak ki ezek a gondolatok, hanem a képzeletből. Mi nem gondol
kodunk, fontolgatunk, hanem ... a vadállatok ősi ösztönével álmodozunk,"
Vitájuk is inkább álomfejtés, mint logikus érvek csatája. Az eljövendó
események előtti félelmük is inkább ősi, állati szorongás, mint a történelmi
szükségszerűség felismerése. A fecsegés sokszor csak narkotikum. De
Gorkij azt is érzékelteti, hogy ennek a fecsegésnek is megvan a maga sze
repe a társadalmi fejlődésben.

Alakjainak harmadik csoportja "Az anya" Páveljében testesül meg.
Emberek, akik nem hízelegnek, nem sértődnek meg és nem bókolnak, nem
váltanak hazug csókokat, de nem is marják egymást, mint a farkasok.
Nincsenek sem felesleges gondolataik, sem felesleges érzelmeik. Egysze
rűen, nyugodtan, modorosság nélküli tapintattal érintkeznek egymással,
vidám, csendes vállalkozási kedv tölti el öket és szemük mindig talál vala
mit, ami keresetlen örömet okoz nekik. Majdnem olyan szegények. mint
a mezítlábasok, de ők tartoznak valahová, munkások. Ontudatosan látnak
a távolba és ehhez mérik cselekedeteiket. Es szeretnek cselekedni. Szere
tik az életet és tudják, hogy ami megállt, ami töpreng. ami gyáva, az
halott. Ami halott, azt átlépik vagy félrerúgják és mennek a maguk útján.
Azt is tudják, hogy nincs megállás, és azt is, hogy van csendőr, van bíróság,
van Szibéria. Es ha rákerül a sor, ugyanolyan fölényes közönnyel halnak
meg, mint a mezítlábasok.

* * *
Szabadlábra helyezése után Gorkij körül a rokonszenv és a gyűlölet

lángja egyre magasabbra csapott. Érezte, hogy egy lépést kell tennie,
vagy előre vagy hátra.

Ebben az időben a cári kormány külföldi kölcsön felől tárgyalt.
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A forradalmi csoportok egyesültek, hogy a kölcsön felvételét megakadá
lyozzák. Külföldön mindenki felfigyelt az oroszországi üzenetre: "Ne ad
jatok pénzt az orosz kormánynak."

Gorkij 1906-ban elhagyta Oroszországot. Célja az volt, hogy kül
földön agitáljon a cári kormánynak nyujtandó kölcsön ellen. Berlinben
nagy ünnepléssel fogadták. Innen egyenesen New-Yorkba ment. Rokon
szenvvel fogadták, de mikor elterjedt a hire, hogy élettársa nem törvé
nyes felesége és öt szállodából elutasftották, úgyhogy végül egy olvasója
nyujtott neki szállást, a newyorki körök felháborodtak magánéletén. Bizo
nyos rétegek rokonszenvét azonban sikerült biztosítania, beszédeket mon
dott, gyüjtéseket rendezett az oroszországi forradalom számára, pamflete
ket irt a kölcsön ellen.

Természetesen hamarosan szoros kapcsolatai alakultak ki az orosz
emigrációval. 1907-ben visszatért Európába, rövidesen levelezésbe került
Leninnel, aki felkérte őt, hogya Genfben megjelenő "Proletár" munka
társa legyen. Jellemzőek Lenin tapintatára e sorok: "Az a szándéka, hogy
a "Proletár"-nak kisebb dolgokat írjon, nagyon, de nagyon megörvendez
tetett! De természetesen, ha valami nagyobb irodalmi munkát szándéko
zik alkotni, ne zavartassa magát". Egy polemikus jellegü cikkének közlését
a lap megtagadta és igya munkatársi viszony megszünt, azonban ettől az
időtől kezdve Gorkij Leninnel bensőséges kapcsolatot tartott fenn. Levele
zésük az orosz emigráció legérdekesebb dokumentumai közé tartozik.
Gorkij polítikai irásai közül a legjelentékenyebb 1920-ban megjelent jel
lemzése Leninről, "akire a történelem azt a súlyos feladatot szabta, hogy
Oroszországot, ezt a tarka, lusta és nehézkes emberi hangyabolyt alapjai
ban átalakítsa,"

'1'. * *

Európai tartózkodása idejének nagyrészét tüdőbaja miatt Capri
szigetén töltötte, ahol egy orosz emigránsok számára szervezett munkás
iskola vezetésében is részt vett. Egészsége helyreálltával 1913 őszén

hazatért.
Visszatértét a forradalmi mozgalom jó üzenetnek vette. Ö kitért az

ünneplés elől és visszavonultan Finnországban élt. Egy folyóirat szerkesz
tését vette át, amelyben a háborus idők hozta megszigorított rendszabá
lyok közt harcolt eszméiért. A rendőrség ismét bele akart kötni, de közbe
jöttek a forradalom eseményei.

1917 után minden idejét a kultúra terjesztésének, az iskolai és az
iskolánkivüli népoktatásnak szentelte. Kiadóvállalatot szervezett, hogy az
orosz és a külföldi klasszikus irodalom eljusson a néphez. Dickenst
15 millió, Mark Twaint 5 millió, Voltairét 5 millió, Goethét 2 millió pél
dányban adták a népifezébe. Osztönösen gyülölte a tudomány és a művé

szet elzárkózottságát és mindent megtett, hogy feloldja a nép esetleges gát
lásait az emberi szellem klasszikus termékeivel szemben. Minél több ember
olvasson, irjon, kutasson. Sajgott benne ifjúkori vergődése, ő tudta, mi a
kielégítetlen tudásszomj. Voltak ellenzői is számosan, de Lenin elfogadta
álláspontját.

A fiatal irókat szeretettel fogadta, irányította, segítette és bátorította.
Egy új nemzedék nőtt a keze alatt. "Gyermek és suhanc koromban sok
szor nélkülöztem a kultúrát, most legalább jussanak hozzá kárpótlásként
azok, akik közül származom. Fegyverük lesz a kultúra, megnő igényük,
bokrosodik érzés- és gondolatviláguk, s olyan katonái lesznek az új rend
nek, hogy csodálattal tekint majd rájuk a világ."
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Egészségi állapotának romlása arra kényszeritette, hogy 1921·ben
ismét külföldi kezelést vegyen igénybe.

Világszerte ünnepelték hatvanéves korában, 1928-ban, amikor ismét
visszatérhetett a Szovjetunióba. A bírodalom a hatvanas évforduló eszten
dejét az ő ünneplésének szentelte, és a várost, a kincses Nizsnij-Novgoro
dot, ahol ő valamikor rongyot szedett, azóta "Gorkij"-nak nevezik.

Gorkij, az orosz irodalom pátriarchája, a népi hagyomány őre és a
fejlődés rajongója az 1934-ben tartott irókongresszuson megnyitó beszédé
ben többek között a következőket mondta:

"A kritikát meg kell szabaditani az igénytelenséghez vezető egy
oldalúságtól, és egyre határozottabban kell érvényesiteni a nyelv gazdag
kifejező készségét, a művészi szerkesztést, a tiszta stílust és általában a
művészi tökéletesség szempontjait. A politikai szinteienségnek, a szürke
egyoldalúságnak háttérbe kell szorulnia a művészí alkotó munka mellett,
mert mi elődeinkhez méltó művészetet akarunk alkotni. A szocializmus
a legnagyobb szabadságot engedi a szellemnek, de ugyanakkor a legszigo
rúbb, legmélyrehatóbb kritikát kőveteli attól, aki a művészet bonyolult
kérdéseibe beleszól! Ezt a szempontot kell szem előtt tartani' a szocialista
írónak. Tudnia kell, hogy ő hivatva van előmozdítani az emberiség' kul
túráját s ő minden esetben a dolgozó nép értelmi és érzelmi fejlődése

érdekében áll ki a porondra. A szocializmusnak nem a falanszter-kollekti
vizmus a társadalmi eszménye és nem a kőzepesek általános uralmáért
küzd, hanem az alkotó szellem, a termékeny és a jót előmozdító akarat ki
fejlődését segíti elő ... Sajnos, az utóbbi időben a szocialista mozgalom
ban mindent politikai szempontból néznek. A munkásosztály annyira egy
oldalú nevelésben részesült, hogya dolgozó embertömegek nagy részének
a kultúrszínvonala a háború előtti színvonal alá csökken, Ez nagyrészt az
úgynevezett proletárirodalom és művészet bűne. Ez az irodalmi és művé

szeti irányzat az alkotó művészet felé mindenek felett elsőrangú kővetel

ményként állította a párt kíszolgálását és a politikai tendenciák hangsú
lyozását. Oroszországban a megváltozott helyzetre való hivatkozással kö
vetelték ennek az irányvonalnak a megtartását és az csodálatos, hogy
Európában hasonló jelszavakat adtak ki a be nem következett forradalmi
változásokra hivatkozással. Ezek a kis-felkészültségű, a kultúra értékeit
nem ismerő emberek, akik lehetnek jó politikai szervezők, nagyszerű nép
szónokok, de az irodalomhoz és a művészethez nem értenek, bár állandóan
Leninre hivatkoznak, elfelejtik, hogy Lenin, az orosz forradalom legnagyobb
lángelméje, élete végéig megmaradt Puskin hüséges olvasójának ..."

Birkás Endre

NAGY SZENTEK

Napjainkban ismét "népszerűek" a szentek, akiknek hitelét nagy
buzgalommal igyekezett lerontani a mult század egyoldalú és nem egyszer
cinikus racionalizmusa. E népszerűségüket mi sem mutatja jobban, mint
a róluk szóló hagiografikus irodalom páratlan főlvirágzása, mégpedig nem
csak a katolicizmus kőrében. Mauriac, Papíni, Martindale, J. Windham,
Schamoni, Schütz Antal és Radó Polikárp művei után legújabban Walter
Nigg protestáns tanár írt tőbb mint négyszázlapos kőnyvet kilenc szentről.*

• Walter Nigg: Grosse Heilige Artemís-Vcrlug, Zürich, 1947.
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Mi az oka korunk e szentek felé fordulásának, szentek iránti érdek
lődésének, lelkesedésének? Bizonyára az, amire Baumgarten utalt egy alka
lommal: "Vannak idők, amikor már sem a beszéd, sem az írás nem alkal
mas arra, hogy az igazságot hirdesse. Ilyenkor a szentek tettei és szen
vedései kellenek az igazság hirdetéséhez és titkainak felíedéséhez".

Talán egyetlenegy kor sem vágyott még annyira az eszmények után,
mint a mai. Sokan csalódtak a főldi nagyságokban, "héroszok" diadalaiban,
"titánok" lázadásaiban. ,,0, Zarathustra, alles ist Lűge an mir, aber dass
ich zerbreche - dies mein Zerbrechen ist echt!" - írta Nietzsche. Való
ban - ha Isten-hit nem éltet -, "minden hazugság, de összeroppanásunk
valóság". .

Ezért kellenek ma a szentek, akik királyok és filozófusok fölött áll
nak, akik más törvények és más mértékek szerint élnek; akiknek, Pascal
szerint, megvan a maguk birodalma, győzelmeik és dicsőségük; akik Isten
színe előtt járnak és nem emberi tetszésre vágynak; akiknek elég maga
az Isten.

A szentek társadalmi szempontból is értékesek: ezt a tényt Walter
Nigge az egyes szentek életének tárgyalásánál mindig kiemeli. Erőteljesen

hangsúlyozza, hogy a szenteket nem szabad mintegy bezárnunk a vallási
kultusz kereteibe. A szent nem csupán egy felekezeté, hanem az egyete
mes emberiségé. A látható Egyházhoz való tartozásukat a láthatatlan Egy
ház égboltja fedi be.

Dehát kit nevezünk szentnek?
Bizonyos, hogy a szent fogalmi meghatározása nem elégséges. Igazi

lényegét sem szociológiai, sem vallástörténeti fogalmakkal nem fedhet jük
fel. Róla vallott új szemléletmódunk nem lehet elvont, hanem konkrétnak
kell lennie. Georges Bernanos írja, hogy az életszentséget nem fejezhetjük
ki formulával. A szent nem elvont, földöntúli lény, hanem hús-vér ember,
aki a bűn útját járta, vagy legalább is érezte magában a bűnös vágyak
minden lázadását és csak kemény küzdelemmel tudta kivívni lelki szabad
ságát, mint például Cortonai szent Margit.

Bár az alsóbb, bűnös szférák legyőzése az életszentséghez tartozik,
az erényesség még nem életszentség. A szentben csak erkölcsös lényt látni:
tévedés. A szent több, mint erkölcsös, ő vallásos is. A vallás életének köz
pontjában áll és Krisztus akaratának teljesítése: "Legyetek tökéletesek,
mint a ti mennyei Atyátok is tökéletes!" (Mt. 5, 48.).

Nemcsak a kanonizáltak szentek, mert a szenttéavatási eljárás még
nem tesz valakit szentté. A kanonizálás csak minden kétséget kizáró módon
szentté nyilvánítja az életszentség magas fokát elért erkölcsi hőst. Ami a
szentet szentté teszi, az az istenközelség. "Az a szent - írta Kierkegaard -,
aki Istenhez annyira közel jut, amennyire csak lehet!"

Ennek a meghatározásnak alapján állítja könyvében Walter Nigg a
protestáns Gerhard Tersteegen-t (1697-1769) is a katolikus Egyház által
kanonizált szentek mellé.

Kétségtelen, hogy Isten közvetlen közelébe a szeretet lendíti az em
bert. A szentek szívében égő istenszeretet pedig végeredményben kegye
lem. A szentek, amikor Istennel találkoznak, megtapasztalják Öt. A mísz
tikus közelség: istenrealitás. Isten fényének egy sugara ilyenkor rájuk
esik és ennek visszasugárzása az a csodálatos fludium, az az ellenállha
tatlan vonzóerö, mely környezetüket is lenyűgözi. Akik a szentek közelébe
jutottak, megérezték ezt a karizmatikus atmoszférát, ezt az isteni fénnyel
és erővel telített légkört. Es mindazok, akik ezt megérezték, Léon Bloy
val együtt vallják: a keresztény számára csak egy fájdalom lehetséges:
hogyha nem lehet szentté.
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Walter Nigg ismételten kiemeli, hogy a szentek nagy társadalmat
és egyéniségeket formáló erők is.

1. Vannak példaadói az emberiségnek: Eszmények, lángoló, fényt
árasztó lények, akik az alant tengődőket felriaszt ják és magasabb célok
felé lendítik. Élő evangéliumok, a keresztény eszmék megtestesítői. Élő

emlékoszlopok; Isten gondolatának élő képviselői a világban. Osztönzé
seket adnak, buzdítanak.

2. A szentek a tett emberei. Nemcsak gondolkodók és nem ábrán
dozók. Vannak ugyan nagyszerű gondolataik; nem maradnak meg a puszta
gondolatnál, hanem tettre is váltják azt. A vallás nem filozófia, hanem
élet. Az életszentség nem a megismeréstől, nem a logikától függ. Ezért
aránylag több a női, mint a férfi szent, jóllehet az egyháztörténelem tisz
tán férfiak által alakított történelemnek tűnik fel. A szentek általában első

sorban nem az értelmükkel dolgoznak, hanem a sz ívűkkel. A szívnek pedig
egészen más törvényei vannak, mint az értelemnek, - mint ahogy azt
Pascal szellemesen megjegyezte. A kereszténység számára a belső veszélyt
elsősorban nem a materializmus jelenti, hanem a szimbolikus gondolkodás
felett túlsúlyra jutott racionalizmus. A racionális gondolkodás feloldja ana
Iiziseivel a szimbolikus világot s elűzi a boldogság illúzióit. A szentek leg
nagyobb szolgálata ezzel szemben az, hogy újból megtanitanak a sziv
gondolataira, melyek képek és nem fogalmak, élmények és nem logika.
Gondolkodásuk intuitív gondolkodás. A szimbolikus gondolkodás nemcsak
allegóriákból áll és nincs kevésbbé reális, mint a racionális bizonyítás.
A logikus gondolkodás szerint először meg kell ismerni a dolgokat, hogy
szerethessük azokat; a szenteknél forditva van, először szeretnek és így,
a szeretet által jutnak el az igazsághoz.

3. A szentek egy-egy nagy gondolat megszállottjai. Nem véletlen,
hogy Dosztojevszkij a modern nihilizmus legyőzésére a szenteket hivta
segítségül. Sosima, a szent, minden anarchiának ellensége. Tudja, hogy az
emberiséget mi viszi romlásba és mi lehet a megmentője. Sokszor ő az
egyetlen a vakok közül aki lát. Pozitív és konstruktív. Vallásossága ellen
áll a széthúzó erőknek. Sosima elsősorban metafizikus. Isten embere, aki
az ördöggel örökös harcot vív. Ezt a' k özéppontí gondolatot Walter Nigg
nyomatékosan kiemeli hőseiben. Assisi szent Ferenc bűnbánatát, Jeanne
d'Arc hősiességét, Flüi szent Miklós aszkézisét, Avilai szent Teréz és Ke
resztes szent János hevülő istenszeretetét, Szalézi szent Ferenc és, Vianney
szent János szenvedélyes lélekmentését, Lisieux! szent Teréz alázatát és
kötelességtel jesítését.

Azt is igen találóan jegyzi meg, hogy a hagiografia képrestauráló
munka. Az igazi képet kell újból elővarázsolni és azt mindaddig nézni,
'míg meg nem szólal. A képet azonban sem retusálni, sem idealizální nem
szabad. És ez határozott érdeme Niggnek: nem modernizál és nem eszté
tizál. A szentek emberi alakjára igyekszik rávilágítani. Beismeri, hogy a
valót nem mindig választhatjuk el a legendától, de a legendák sokszor
élethűbben tárják elénk a szentek életét, mint más történelmi hagyomány.
A szentek természetfeletti történések nélkül nem szentek.

Másrészt azonban nincs hagiografia, mely a szentek végső titkát
felfedné. Visszaadhatatlanok és kimerithetetlenek. Misztikus mélységek és
magasságok lakói. Lisieuxi szent Teréz talán mindannyiuk nevében beszélt,
amikor ezt mondta: "Szeretném mindazt leírni, amit átéltem - ez azonban
lehetetlen! Át kell mennünk ezen a sötét alagúton, hogy fogalmunk lehes
sen sötétségéről". . Zoltványi László
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