
ESZMÉK É S TÉ I~YEK Irja Mihelics Vid

Meglehetősen általános az a ·vé
lemény, hogy a görög és latin mű

veltség nyelvi megnyilatkozásaival
foglalkozó tudomány, a klasszika
filológia ma már semmiféle na
gyobb meglepetéssel sem szolgál
hat. Úgy látszik azonban, erre a
tudományra is érvényes a kime
ríthetetlenség tétele. A minap meg
jelent egy könyv, Paul Rabbow tol
lából, amelyről Nikolaus Greite
mann azt írja a Wort und Wahr
heitben, hogy nem is sejtett mér
tékben gazdagítja és mélyítí isme
reteinket: az antik szellemi életet
egészen új fényben állítja elénk. A
könyv kettős címe: "Lélek\'ezetés
- A lelkigyakorlatok módszere az
ókorban."

Akik olvasták őket, tudják, hogy
Plato és Aristoteles- után az úgyne
vezett epígonok, mint Marcus Aure
lius, Seneca, Musonius, Epikuros és
Epiktetos e két legnagyobbhoz ké
pest különösebb benyomást nem
tesznek reánk. Rabbow azonban ki
mutatja, hogy például Marcus Aure
lius • "Beszélgetései önmagával"
nemcsak egyszerűen elmélkedések,
hanem ezen túlmenően az aszkétí
kus önbefolyásolás, az autoszug
gesztió tipikus technikai formáját
jelentik. Az ókori gondolkedók
szorgosan kifejlesztették a lélekve
zetés (pszíchagogíka) rendszerét,
amely a szellemi torna (aszkézis)
segítségével az akarátalakításra és
a lélek békességére irányult, s
amelyben az elmélkedés (meditáció)
központi helyet foglalt el. S ha
ezeknek a gyakorlatoknak célja
csupán a lélek nyugalma volt is,
bennültkell látnunk "az európai'
medítálás bölcsőjét", mert előreve

títették .Loyolai Szent Ignác "exer
citia snirítualiav-ínak mődszerét,

sőt felépítését is. A három szer
kezett elem, nevezetesen: az "elő

domborítás" (procedens gradatim),
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a "kiszélesítő feldolgozás" (per par
titionem vagy e contrario) és a
"szemléletessé tétel" (evindentia) a
"körülmények" (circumstantiae)
számbavételével. mindezek az euró
pai szellem tipikus termékei, ame
lyek sarkalatosan különböznek a
perzsa-arab szufizmusnak, az Izlárn
mísztikus irányának. gyakorlataitól
vagy az indiai aszketizmus elmélyü
lésettől. Ennek az antik lélekveze
tésnek nyomait minduntalan feIfe
dezzük az európai szellemi életben,
főleg a késő középkorban, egészen
Szent Ignác nagyszabású művéíg,

amely nem a kezdet, hanem a
csúcspont ebben a fejlődésben.

Növekvő csodálattal értesülünk
Rabbow könyvéből - irja Greite
mann -, hogy azok az úgyneve
zett humanisták és laik:us filozó
fusok, akiknek fejtep.;etéseit a tü
relpmről (,.De patientia") és a lélek
nyugalmáról (Seneca: ,.De tranquil
litate animi") valamiképen lekicsi
nveltük. valójában Ielkrevakortatot
vp<tp7,tek s annak a TnP,..,ptM fog
lalták írásba. Igazi lelkigyakorla
tok voltak ezek, és pedia az "ön
n''l<t"khavonl1l~s''. a ..rptrAitp sni
rituel1e" (anachoresís) értelmében,
még ha nem is állaottottak mea er
re szízorúan meahatározott napok
ból VMV hetekből álló Időkeretet.

Meztalál luk ezekbr-n a művekben

az akarat formálásának eszménvét.
a jó aondotatokhoz (bonnes nensé
es) svoktatást, nagy <ondolatok meg
szivlelését vagy uralkodóvá tételét,
jelmondatok meatanulását. hoev a
velük kapcsolatos helves elhatáro
zások okáhól m innp""l'''r kp 7nt'-l le
<venek, végül az önvízsgálatot, fő

leg este a lefekvés előtt. abhan az
iránvban, hogy történt-e haladás
vaev milyen hibák estek, Céltuda
tosan keresztülvitt gondos önmeg
figyelés és önelemzés volt ez a lel-

kiismeretvizsgálat, egy olyan mód-



szer szerínt, amely . az "examen
particulare:' és az "examen gene
rale" jellegzetességeit tartalmazza.
Voltaképen csak most, Rabbow
meglátásai alapján értjük meg
ezeket az úgynevezett "önbeszélge
téseket", a beléjük tűzdelt pateti
kus önmegszólításokat, amelyek ja
vulásra és kitartásra buzdítanak, a
jóknak talált elhatározások rögzíté
sét. Azok az idézetek, amelyeket
kijegyeznek költők és gondolkodók
műveiből, a lelki olvasmány, a "lec
tio spiritualís" szerepét viszik. Vi
lágosan kitűnik, hogy nem az idé
zetek mennyiségére fektetik a súlyt,
hanem arra, hogy minél mélyebben
behatoljanak az egyes mondások
értelmébe. Nem ritkán még mások
közvetlen lelki gondozására is kí
sérletet tesznek - példa rá Sene
cától az "Epistolae morales" -, és
kirajzolódnak náluk a lelki töké
letesedést szolgáló gyónás kezdetei
is.

Magától értetődik, hogy a keresz
tény lélekvezetéssel szemben na
gyok a különbségek. Az antik
"gyónásból" például teljesen hiány
zik a bánat s bármiféle vallási vagy
szakrális mozzanat. Rabbow sem
kívánja csökkenteni azt a tisztele
tet, amelvet Loyolai Szent Ignác
teljesítményének páratlanságá és
naavszerüsége méltán kelt ben
nünk. amit azonhan bizonyít: az
európai szellem - a kinyilatkoz
tatás közvetlen segítsége nélkül 
már akkor kidolgozta a "disciplina
spiritualis" olyan formáját, amely
eléggé helytálló és erős volt ah
hoz, hoav magába tudja fogadni a
keresvténység egészen más irányú
eszméinek gazdagságát.

Rabbow munkája - állapítia meg
Greitemann - esemény a klasszi
ka-filológia területén. Nagyban hoz
zájárul az ókori retorika jelentősé

gének tís-tázásához és finom elem
zéseivel félreérthetetlenül beigazol
ja a, összefüggést az antik és a ke
resztény lélekvezetés között. Szem
~tűn6 párhuzamok tárulnak fel

Loyolai Szent Ignác és Cisneros kö
zött, utóbbinak "Exercitatorium"-a
és a németalföldi-francia bibliai hu
manizmus között, vagy az utóbbi
és az "Imitatio Christi" késő kö
zépkorí köre között, amelyet szo
rosan előírt imagyakorlatok, az
atyákból és a klasszikusokból sű

rűn vett idézetek s mindenekelőtt.

a "rapiaria", a jó gondolatok fel
jegyzései jellemeztek.

...

Az idei irodalmi Nobel-díjat, mínt
emlékezetes, az izlandi Halldor
Laxness kapta, akire mi 1953-ban
figyeltünk fel, amikor a Béke Vi
lágtanács nemzetközi díjjal tüntet
te ki. A közelmult napokban ma
gyar nyelven is megjelent egyik
hatalmas regénye - ő maga "hős

költeménynek" nevezi -, a "Füg
getlen emberek", amelyből most
már mí is közvetlenül megítélhet
jük, míért tekintik őt Észak talán
legnagyobb ma élő írójának.

"A hír, hogy Laxnesst az egyik
legmagasabb nemzetközi elismerés
ben részesítették, megörvendeztet
te, de nem lepte meg az irodalmi
köröket" - állapítja meg Pierre
Para! abban a művészí portréjában.
amelyet Aragon hetilapja, a Lettres
Franraises számára festett. "Lax
ness műve, amelynek az utóbbi
években elébe helyezték Ernest He
mingway és Wiriston Churchill mű
vét, pontosan megfelel a skandináv
stílusnak, amely kedves a Nobel
díj zsürljének s amelyet így hatá
rozhatnánk meg: sarkvidéki kör
nyezet, miszticizmus meg népi Iíriz
mus a mélabú és az igazság alap
ján. A választás mélyen megörven
dezteti azokat is, akik csodálkoztak
annak láttára, hogy hosszú idő óta
tiizonyos politikai osztracizmussal
kirekesztík a haladó törekvésű író
kat, ellentétben a Nobel-díj igazi
hagyományaíval." Paraf egyébként
ekként jellemzi Laxnesst: "Epikus
regényíró. naturalista, akinél az
égő szocíálís tiltakozás az álmodo-
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z6 és sarki tisztaságba merül, amely
elválaszthatatlan a zordon tájtól.
ahol született."

.Laxness Rejkjavikban, Izland
fővárosában született 1902 április
23-án. Rejkjavik büszke lehet me
legvizű gejzirjeire, amelyek körül
veszik, lakósainak olvasási rekord
jára, akik a világ legnagyobb könyv
fogyasztóinak számítanak, és parla
mentjére, amely állítólag a legré
gibb a földkerekségen. Izland 1944
ig a dán királysághoz tartozott, az
óta független köztársaság..

Halldor Laxness, akinek apja
munkásember volt, 17 éves korá
ban hozta nyilvánosságra első köny
vét. Ennekutána kezdte meg külföl
di útjai sorozatát. "Egészen küiö-,
nősképen a monostorok vonzották,
a claírvauxí és a luxemburgi" - ir
ja Paraf. "Annyira vonzották, hogy
ez az izlandi fiatalember, aki pro
testáns hitben nevelkedett, a kato
likus vallásra tért át. Isten-keresé
se úgy tűnik fel, mint az evangé
liumok kulcsának szenvedélves ke
resése. És amikor a svéd Akadémia
örökös titkára, A. Ostertina 36 év
vel később kiemeli a Nobel-díjra
történt választás fontosságát, ha a
maga liberális állásnontjáról bírál
ja is Laxness bizonyos marxista
koncepcíóit, nem mulasztia el hang
súlyozni, hogy' ez a regényíró po
litikai értelmet adott a keresztény
parancsolatnak: Szeressétek egy
mást.'''

Mint Paraf rnondja, "vallásos ta
pasvtalásatnak eredményét" svűrte

le Laxness "Le Grand Tisserand de
Cachemire" círnű regényében. (A cí
met, sajnos, nem tudom biztosan
lefordítani. Lehet, hogy ..A kasmi
ri nagy takács", de az is lehet, hogy
"A nagy sáls-övőv.) Ezután isrnpr
kedett meg Laxness az amerikai
világgal s ennek a társadalmi for
radalomért leginkább harcoló írói
val. amilyen Dreiser és Union Sin
elair. A legnacyobb befolyást, mint
mester és barát, az utóbbi gyako
rolja reá.
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Válamivel később tárult fel Lax
ness előtt a szovjet kör. "A Szov
jetunióban tett látogatásai - álla
pítja meg Paraf - határozottan
forradalmi irányba terelik írodal-

. mi működését, A Szovjetunióban
szerzett benyomásairól szó16 ké1
kötete, amelyet némelyek úgy ér
telmeztek, rnínt választ André Gí
denek, felfedi azt az igazi megráz
kódtatást, amelyen a Kelet köztár
saságaival való érintkezései során
ment keresztül. Figyelő rokonszen
ve egyre melegebbé válik. Mint a
Béke Mozgalom harcosa, Világtaná
csának tagja, e mozgalorn egyik
legnagyobb díj ában részesül s foly
vást a legerélyesebben foglal állást
a fegyverkezési verseny ellen, mint
egyik legutóbbi regényében, aa
"Atom-állomás"-ban is."

Laxness már említett művein kí
vül Paraf elismeréssel szól a mult
nak sventelt "TzIandi harangokv-ról,
az izlandi tanya parasztjainak éle
tét ábrázoló "Független emberek"
ről és "A tündéri nyár kastélvá"
ról, amelynek hőse csak a szellem
dolgaival akar Ioglalkovnt. Legki
válöbb müvének a ,.sal ka Valkav-t
mondia, amel vet filmre ls feldol
goztak s eddig a legtöbb id'e
gen nyelvre fordítottak le.

Salka Vajka egy kislány neve,
aki anyjával együtt végigéli egy iz
landi fjord f'alucskájában "a sze
génység és az emberi magánvosság
mérhetetlen slvárságát". Éhség és
hideg üldözi őket, de kijut nekik 82
emberi gonoszságból is, amint ke
rr-énv munkáiukat végzik a halfel
dolgozó üzemben. Anya is, leánya
is áldozatul esik ugyanannak a ka
landornak. Az anya végül öngyil
kos lesz, Salka Valka pedig mazá
ra marad reménytelenségével és ál
maival. Ez a regény is "az ember
és az őt környező erők mondáia,
arnelvek hol szövetségesek, hol el
lenséaosek. a lep';<:,yakrabban pedig
kövömbösök irányában".

A ..Salka V:>.lka" a szervő ritka
értékeit tanúsítja, de ami a hasonló



történet nagyszerűségét illeti, Parat
szerint Laxness mégis elmarad
Victor Hugo mőgött, mint ahogy
a hasonló környezet leírásában
Hans Christian Andersen is verhe
tetlennek bizonyul. Nem kétséges
azonban, hogya Nobel-díjat megér
demelte Laxness: hatalmas írói te
hetség. S örvendetes ez a kitüntetés
azért is - folytatja Paraf -, mert
tükrözi a nemzetközi légkör derü
lését. Ez a derülés "vetődött rá ar
ra a bíráló bizottsáara is, amely
nek hajlandóságai földrajzilag és
politikailag nem egyszer szűkeknek

látszottak". Az izlandi kormány is
nemes zesvtussal fejezte ki elisme
rését: közölte, hogy minden adó és
illeték alól menresíti a Laxnessnek
juttatott Nobel-díjat.

Más forrásból hO'náfúzhptpm még
a Parafnál olvasottakhoz. hogy Lax
ness "Eladott bölcsődal" címmel
egy négyfelvonásos drámát is írt,
amelyet tavaly mutatott be a rejk
javiki Nemzeti Szinház. A darabot
az idei év májusában a moszkvaí
Kis Szinház is előadta.

Ebben az évben volt szávadtk év
fordulója az első párisi világk iátl í

tásnak, amely mint világkiállttás
ekkor már a rrás,,<1il, VOlt. A7. el
sőt ugyanis még IlJ51-ben rendez
lék meg Londonban. a Kristálypalo
t ában. Kifejezett céliuk akkor mé'~

az volt. hogy bemutassák az emberi
haladás hű képét és rneaietöl ték a
kultura és a gazdasági fejlődés fő

irányait. .Az időnont. arnelvben e?
<1 navyhírű párisi kiál1ít;í.s létrejött,
kevéssé kedvevett a békés nemzet
J:özi versengésnek. Akkor-íban ért
<",nil< lp"""lságosahh s7'lkasz6ba a
krimi háború.' A baljóslatú jelen
tésekből már olva', kén hont'Jl<n
u'1t ki. mintha a' s~ö"pjséges anvol
f'rancía seregek döntő veresézot
s~en"l"(lnénpk "'7ehas.,top,,1 fa1".inál.
Ez volt a hattér. a""jh.". l-TT. 1\1..,,..,,,_
IfYln csás~"" rnint diszetnők megnyí
tot ta a kiállítást. Beszédében remé-

nyét fejezte ki, hogy rövidesen fel
virrad a béke korszaka, amely ma
gával hozza az összes népek dolgos
együttműködését.

Ha beletekintünk a kiállítás vas
tag katalógusába. az első érzésünk
az, mintha a mai embernek még
SPTYl volna akkora oka a büszke ön
teltségre. Igaz, hogy szédületes ha
ladás történt a tudomány és a tech
nika legkülönbözőbbágaiban. de ha
figyelmen kívül hagyjuk a leg
újabban hozzáférhetővé tett atom
erőt, akkor az elmult század ki).
zel sem volt olyan gazdag az ere
deti felfedezésekben és találma
rivokban. mint az a kereken ötven
e<:~tpndő, al'Ylply a párisi világkiál
lítást megelőzte. S bívonvos, hnpY
ma - meaint csak figvel~pT\ ld"'il
hazvva az atomerőt - aligha kép
zelhpWnl<" npm7etkö7i hprnpt<ltót,
amely ehhez a párisi vilá~kiá1Ht4s

h07 foghatóan nyűgözné le aJáto
gatót,

"Az íparrolímpíája" - ezt a ne
vet adta egy korahel i króni1'~" <l lTi
állításnak, amelyen a nagyközönség
zöme először került szembe az em
beriség sorsit br-folvásoló. kult",.",
ját megváltoztató rnűszakí alkotá
sokkal. Berregtek az első elektro
mos motorok, felragyogtak a 250
gyertya-fényű vlllanvkörték, üzene
teket vitt és ho-ott a gornbnyomá
sos táví-ó, elektromos órák l""'"t.'lt
ták az időt, 'volt már egy mozdony,
arnetv 120 kilométer,-s sebessé-t-rel
robo-ott. Külön os-tálvt kal)ott a
fénvkénezés. Néhány évvel előtte

mondtak búcsút a dR<fllerrotipiának
s tértek rá arra az el[árásra, amely
lényegében napiainlTia, megmaradt.
Ebben az évben. lR55-ben je1pntek
mr-« a roárisi n i s:1 '!ok h rm az első ri
portkér-ek. kövtük otvanok, a,.,..,plye-
ket a tHv"li K,.im-fé1s7iO'pt r-sataroe
zőin vett-k fel. A kiá1lí t :,s('ln kÖ"'r
s7('l'Yllp"p tptt. e'!és7en O1,sS t"""""é
s.,pb'í fénykérv-k O'"r Olv<lTl tölT"le
tesele é<: rn,~"p<:7i"k: vo1t'lk, hoNY
eg v kr-ltikus boldogan irta: J.,,,'lk
a színok hiányzanak, de nem két-
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séges, hogy a technikai haladás a
közeljövőben ehhez is elsegít,"

A tudományok pavillonjaiban a
legnagyobb érdeklődést az Anders
Retzius elvei szerint csoportosított
emberi koponyák keltették. Retzíus,
az 1860-ban elhunyt stockholmi
egyetemi tanár volt tudvalevően a
módszeres európai rasszkutatás
megalapítója. A mechanika körében
a beszélő bábuk vonzották a leg
nagyobb közönséget, Némelyiket
meg is lehetett vásárolni, elképesz
tő árakon. Volt egy beszélő bábu,
amelyért 500 frankot kértek.

A világkiállítás rendezése közel 4
millió frankba került. Ennek az
óriási összegnek háromnegyedét be
lépődíjakból szedték be, a hiányt a
résztvevők hozzájárulásaiból és ál
lamsegélyből fedezték.

Az akkori ujságokat forgatva, ta
lán az lepi meg leginkább a mai
olvasót, hogy - szöges ellentétben
a nagyközönség lelkesedésével 
bőven akadtak bíráló hangok is.
Egy jeles tudós, akit forrásom saj
nálatos módon nem nevez meg, a
bezárás napján szószerint ezeket ir
ta: "Iparunk ünnepe kápráztató
látvány volt a szemnek, de kevés
gondolatot nyujtott az értelemnek."
S egy másik "méltatás" még keser
nyésebben jegyezte meg: "Mennyi
dolog, ami nélkül nyugodtan meg
lehetnénk l" Nem hiszem azonban,
hogy megütközhetnénk azon, ha a
kor élesebb elméi sem ismerték fel
a hatalmas vállalkozás jelentősé

gét. Végtére is csak nekünk köny
nyű megállapítanunk, hogy azok a
dolgok, amik a kiállításon felvonul
tak, úgyszólván kijelölték a hala
dásnak szinte valamennyi útját. S
ahhoz is nyilván a mi korunkba
kellett jutnunk, hogy más okból is
őszintén értékelni tudjuk ezt a pá
risi világkiálJítást. Ennek rendezőrt

ugyanis annyira áthatotta a népek
testvériségének és békés együttmű

ködésének eszméje, hogy nem tűr

tek semmit, ami a háború szelgála
tában állt volna. Nem szerepelt a

kiállításon semmiféle katonai fel
szerelés. Egyedül a németek. állí
tottak ki a játékpavillonban egy
csomó ólomkatonát. Merőben más
ként festett tehát ez az első párisi
világkiállítás, mint 1867-ben a má
sodik, amelyen már termeket töl
töttek be az ágyú- és puskamodel
lek.

•
Szintén kiállítás, hozzá még PÚ

risban, de egészen más idejű és jel
legű, amiről Desm~nd Ryan számol
be a Time and Tide hasábjain. A
"Bibliotheque Nationale" termeiben
tették közszemlére Picasso 280 raj
zát, Iitográfiáját s mindazt, amit a
franciák a "gravlft'e" címszó alá fog
lalnak. Egyes bírálók többre érté
kelték ezt a gyüjteményt, mint Pi
cassonak a "Pavillon de Marsan'
ban kiállított 140 olajfestményét, az
igazság azonban az mutat rá
Ryan -, hogy a kettő kiegészíti
egymást és csak mindkettőnek fi
gyelembevételével alkothatunk tel
jes fogalmat erről a különös és sok
irányban úttörő művészí lángelmé
~l.

A metszetek "a meztelen csonto
kat fedik fel" Picasso művészeté

ben, egyben tanúsítják Picasso tö
kéletes rajztudását és a legkülön
Iélébb anyagokon való uralkodását.
Több sorozat van köztük, amelyek
megvonják az egymást követő fes
tési korszakok kereteit. Bennük
olyan fontos művek, mint a "Mér
tékletes lakoma" (1904), "Pierrot"
(1917), "A forrás" (1921), a Mino
taurus- és Tauromachia-csoportok
amelyek előrevetítik a "Guernica"-t
és a "Profilok"-at (1948). KiemeIí
Ryan a művész műterrnéről készült
sorozatot, továbbá a Cocteau, Bal
zac és Buffon műveihez készült il
lusztrációkat. Utóbbiaknál külörr
Picasso-eredetíség, hogy előbb a
rajzok születtek meg és csak az
után keresték ki hozzájuk a leg
megfelelőbb szöveget,

Már sokfélesége miatt is bámu
latos a ma 74 éves Picasso életmű-



ve - rrja Ryan, Annyi itt a stí
lusváltozat, hogy ezt az egész élet
művet egybe kell néznünk ahhoz,
hogy ugyanannak a mesteri kéz
nek folytonos jelenlétét állapíthas
suk meg. Ez a kéz a Pablo Diego
.Iose Francesco de Paola Juan Ne
pomucerno Crlspín Críspíniano de
la Santissima Trinidad Ruíz Pi
casso keze, egy és egyetlen kéz,
mint ahogy egy és egyetlen sze
mélynek a neve ez a tömérdek név
IS, amelyek katalán, baleár és baszk
rokonságokat fejeznek ki. "Am 
teszi hozzá Ryan - még ez a sok
név sem túl sok ennek az ember
nek a jelölésére, akiről a végső ité
let: vagy energumen (ördögtől meg
szállott) vagy derniurg (kőzvetlenül

teremtő istenség), attól függően,

hogy művét diabolikusnak, vagy
prometheusinak tekintjük-e."

Ryan míndenesetre sajnálja, hogy
Picasso korai alkotásaiból nagyon
kevés szerepelt a kiállításon. Ez volt
a fiatalos "klasszicizmus" ideje,
amelyet nem sokkal Párisba érke
zése után, kereken ötven évvel ez
előtt a "kék periódus" váltott fel. Ez
ment át azután a "rózsa periódus
ba", híres harlekinjeivel (bohócai
val) és egyéb cirkuszi figuráival.

A kubista korszakot, amely 1910
től 1917-ig tartott, jóval bővebben

világította meg a kiállttás. Picasso
akkor az "objektiv" művészet prob
lémáira vetette magát, azon a pon
ton folytatva, ahol Cézanne abba
hagyta. Olyan kérdések izgatták,
mint a mélység érzékeltetése a
perspektíva szokásos felhasználása
nélkül, s az "objektivitást" odáig
vitte, hogy a dolgok véasökí« fel
színes szemléletének már csak az

. maradt az esvetlen feladata. hogy
a művészt a harmóniák, vonalak és
egymással társuló formák lírai
kombinálására ösztönözze.

Ezután követke-ett a "rózsa pe
rión llS" rövid feltámadása, de 19~5

re Picasso már szilárdan lekötötte
magát ahhoz a festészeti formához,
amelyet hol expresszionizmusnak,

hol dekompoziciónak, hol új-szím
bolizmusnak hívnak, Úgy írták le
akkor őt, mint "az emberi arc Tor
quemadáját", és tekintettel metsze
tcíre, mint azt a művészt, "akinek
a keze mindenre képes". Picasso
irányát azokban az években két
rnozzanattal jellemzik. Az egyik,
hogy megragadták képzeletét Rim
baud sorai: "Tárgyakat többé nem
adunk vissza, csupán érzéseket,
amelyeket vonalak, színek és fol
tol, keltenek; utóbbiakat a külví
lágból vesszük, de leegyszerűsttjük

és megdolgozzuk őket ... igazi va
rázslat." A másik, hogy nagy ha
tást tett reá egy francia katona
tiszt esete. Ez a tiszt megmutatta
a róla készült egyenruhás fényké
pet egy afrikai benszülöttnek, aki
utána ide-oda forgatta a képet, de
semmiféle hasonlóságot sem tudott
felfedezni. Végül is a benszülött
megrajzolta, hogy mit lát ő a tiszt
hez hasonlónak, s a rajzból egyik
törzsi istenének bálványképe kere
kedett elő. Kisvártatva a néger
megjegyezte, hogy ejnye, elfelejtet
te a zombokat, s most sebtiben oda
biggyesztette azokat - dicsfénysze
rűen a fej köré.

Picasso eljárásának lényege Ryan
szerínt abból áll, hogy ugyanannak
a dolognak különböző aszpektusait
egymásra rakja, s könnyen lehet,
hogy ezt a deformációt idővel még
revelációnak fogják tekinteni. Az
már most sem valószínű - hangoz
tatia Ryan -, hogy akadna néző,

akit le ne nvügözne az óriási ..Gu
ern ica", minden "dekomooztciója"
mellett és annak ellenére, hogy
semmi szín sincs rajta, minden
csak fekete, fehér meg szürke. S
aki hOZ7á akarná edzeni a szemét
er'Y új látási módhoz, helvesert cse
lekodné, ha belemélyülne Picasso
utolsó sorozatába. az "Algiri nők"

be. s avután víssvafelé nyomon ld
sérné Picasso alakulását az "ülő

assvonyv-on (1937) keresztül a
"Hölgy a kutyával" című képig,

amelyet a század elején festett.
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~rdekes talán ideiktatnunk ma
gának Picassónak néhány észrevé
telét a saját teljesítményéről. ,,~n

nem keresek, én találok." "Én nem
fejlődöm, én vagyok." Emberi és
politikai hitvallását fejezte ki tö
mören a német nagykövet előtt,

amikor az megkérdezte, vajjon ő-e

a szerzője a guernicai vérfürdőről

látott elrettentő, szivettépő mester
műnek. "Nem, nem én; önök !" 
hangzott a válasz. Amikor valaki
kifogásolta, hogy képeiben lerontja
a női formák összhangzatos egysé
get, ezt felelte: "Igaz, a képek nem
hasonlitanak pontosan a modellek
hez, de feltűnő, hogy a modellek
milyen gyakran válnak hasonlókká
a képeimhez." Végül: egy hölgy,
miután megszemlélte Picasso egyik
művét, amelyet ócskavas-darabok
ból komponált, kissé indulatosan
kérdezte tőle: "Mi a művészet?"

Picasso válasz helyett elnéző mo
sollyal kérdezte vissza: "Mi nem
az ?'4

•
Új életrajza jelent meg Newton

nak E. N. da C. Andrade tollából,
aki a fizika professzora a cam
bridgei egyetemen, mondhatni te
hát: tanszéki utóda a korszakalkotó
tudósnak. Érthető így, ha nagy te
ret kannak könyvében a külön
cambrídgeí emlékek. Annál is in
kább, mert Newton n,,""'cc;ak a ta
nári éve;t töltötte itt, 1669-től 1701
ig, de Cambridgeben is nőtt fel s
ennek egyetemén végezte felső ta
nulmányait.

Isaa- Newton 1643-ban született
s mindössze 26 éves volt, amikor a
cambrldveí e!!Vptem tanárának hív
ta meg. Lángelméjét mutatja azon
ban, hogy addigra már meglehető

sen kialakultak mindazok a meglá
tásai és feJismerései, amelyek ké
sőbbi munkáinak alapjai lettek. Ki
alakuttak pedig ama 4-5 év alatt,
amelyeket a dinton-a n-easzerzése
után woolsthorneí otthonába vissza
vonulva egyedül a tudományos el-
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mélkedésnek szentelt, Legtöbb
könyvét azután, köztük csillagászati
és optikai műveit, cambrídgei ta
nársága idején irta meg. Tanszéké
től csak akkor vált meg, amikor
a királyi pénzverde vezetőjévé ne
vezték ki. Két évvel utána, 1703
ban megkapta a hazájában elkép
zelhető legnagyobb tudományos ki
tüntetést: elnöke lett a Royal 80
cietynek, az angol tudományos aka
démiák együttesének.

Ez vázlatosan a keret, amelyben
Andrade részletesen megrajzolta
Newton alakját és munkásságát,
J. A. Spiers ismertetéséből kitűnik,

hogy Andrade nemcsak a matema
tikai fizikában tekintély, hanem
szakavatott művelője a tudomány
történelemnek is, különösen e tör
ténelem Newton-korabeli részének.
Amennyire azután így másodkéz
ből rnegitélhetem, könyvében nem
is a szakmabeli fejtegetések szá
míthatnak ujdonságnak, hanem
sokkal inkább az a kép, amely
Newton egyéniségéről és kora tu
dományos állapotairól bontakozik
ki benne.

Rendkívül sokoldalú és sokféle
érdeklődésű ember volt Newton.
Képességei közül hol ez, hol amaz
jeIIemezte életének különbözö sza
kaszait.Ragyogó matematikus - ő

alapozza meg a differenciál- és in
tegrál-számítást -, megsejtésekben
gazdag kísérlet! és elméleti fizikus,
aki egyszeriben megváltoztatja a
mindenségnek addigi, még mindig
csak Aristotelesből táplálkozó szem
léletét, amellett azonban alchimista
és szenvedélye a teológia is. Egé
szen meglepő. hogy egy olyan kor
ban, amelyben divat és érvényesü
lési eszköz az öndicséret, mennyire
visszahúzódó Newton s mily vég
telenü! szerény, Oszintén csodálko
zik, szinte megretten, amikor nagy
ságnak kiáltják ki és ismerik el.
Félénk és érzékeny természet. Any
nyira bántja még a gondolata is
annak, hogy esetleg tévedett s emi
att bírálat érheti, hogy egyik-rná-



sik fontos közölnivalóját éveken ke
resztül elfekteti. Andrade kimutat
ja, hogy volt életének egy idősza

ka, amikor a körülötte támadt ví
tak miatt valósággal üldözési má
níában szenvedett és még legmeg
hittebb barátai elől is elzárkózott.

A KIS ÚT

Szerencse, hogy később erőt vett
magán és túljutott a lelki-szellemi
válságon. Tudományos ellenfelei is
sorban megtértek hozzá, úgy hogy
amikor 1727-ben 84 éves korában
meghalt, a saját hazájában is osz
tatlan hódolattal vették körül.

Ha lelkiismeretet vizsgálok, őszintén beláiom, mennyi hibám,
sőt bűnöm van, mennyire kicsinyes, szűk látókörű, önző, meggon
dolatlan, gyáva, haszonleső, stb. vagyok. Ilyenkor haragszom ma
gamra s néha egyszerűen csak meüállapitom, hOgJ) nem sokat érő

vagyok, máskor szinte megvetem magamat va.qy kétséebeesem
magam miatt. Ha viszont cselekedeteim indítékai/. nézem, azt látom,
hogy minden cselekedetem mozgatója a túlzott önértékelés. Ho,qy
minden. csak akkor szép, jó, és helyes, ha olyan, omilaennek. éli
képeelem. a seépet, jót és helyeset, s megkívánOln az emberekzől,
hogy ők is úgy lássanak és cselekedjenek, aho.qy én láiot« és te
szek. Hogyan lehetséges ez: egyfelől az őszinte önlebecsülés, máR
felől a rejtet', de le nem tagadható imértéketés t És hogyan lehet
erről leszokni 1

Egymásnak ellentmondó hajla
mok szinte mindenkiben vannak.
Sokaknál ez nem észrevehető,mert
szavaik, cselekedeteik, viselkedé
sük az ellentétes tendenciák egy
mást kiegészítő hatásaképen. gát
lásmentesen jönnek létre. Már Aris
totelés etikája beszélt az "arany
középútról', vagyis arról, hogy az
erény mindig két véglet közt a köz
bülső helyen található: virtus in
medio. A bátorság erénye például a
vakmerőség és gyávaság végletel
között, a helyes önérzet önmagunk
túlértékelése és túlzott lebecsülése
között, a remény az elbizakodottság
és elcsűggedés között, Ezt az elgon
dolást a keresztény etika is tartha
tónak vallja, de hangsúlyozza, hogy
az igazi erényeknél a közbülső hely
nem ,.semlegesítést", elvtelenséget.
kiegyezést jelent, hanem a szélső

ségek pozitiv tartalmának találko
zását, a szembenálló hailamok sa
játos értékeinek biztosítását, ami

úgy jön létre, hogyaszembenállók
kölcsönösen fékezik, fegyelmezik
egymást: a helyes önérzetben mín
dig van önértékelés, de bizonyos
mértékű önlekicsinyítés is.

Akiben az ellentétek kölcsönös
fékező hatása gátlásmentes, mert
feszítő erejük minimális, az kívül
belül kiegyensúlyozott, nyugodt,
igazi problémáktól mentes ember.
Ide tartozik a nyárspolgár, akinek
"erényei" nem küzdelemben szület
tek, hanem ajándékképen kapta
őket már a bölcsőben vagy még
előbb. De a szentek közt is talál
kozunk ilyenekkel. Nem mintha a
szentek összetéveszthetők lennének
a nyárspolgárral. A nyárspolgár
parlagori heverteti szellemi erőit,

nála a veleszületett jó és rossz haj
Iamok egyforma természetességgel,
gátlásmentesen, legfeljebb a pilla
natnyi érdekekhez alkalmazkodva
nyilatkoznak meg. A szent azonban

legyőzi a rosszat, benne az önneve-
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