
_ Mivel a túlvilágnak van elkötelez
ve, az evilági elkötelezettség üdvösségé
nek nem centrális kérdése. Sőt, mivel
sokszor úgy érzi, hogy egy ideológiaí
kontroverziában álló, egy ideológiailag
más irányba menő erővel van politikai
szövetségben ezt az ideológiai ellenté
tet átviheti ' a közvetlen napi cselelevés
szintjére, a politika területére is, és kö
zelebb állónak él'ezhet esetleg magához
olyan valakit, aki pedig a maga politi
kai-társadalmi programjában idegenebb
számára, de - legalább is jelszavaiban
- a hitét képviseli. Jól tudom, hogy
egy becsületes, őszintén meggyőződéses

vallásos ember elvben a kommunizmust
érzi ideális társadalomnak, azt a tár
sadalmat, amelyben nincs emberi egyen
lőtlenség s igazságtalanság semmiféle
formáb~n. De mivel ezt a társadalmat
az evilágiság - a materializmus - esz
méí jegyében kívánja megvalósítani egy
politikai erő, könnyen előfordulhat, hogy
mivel erősebb benne a transzcendens
kötelék, passzívvá vagy bizonytalan és
ingatag szövetségcssé válik. Azt nem tu
dom, hogyan lehet ebből szilárd szövet
séget kovácsolni. Ez már az Önök Iela
data, az Önök dolga.

- Nagyon elqoiuiolisoztato és megszív
lelendő, amit mond. A végleges választ
kételkedésére csak a gyakorlat adhatja
meg, csak a mindennapi élet bizonyít
hat. Dea humánum törvénye valami
képpen összekapcsol és megszervez ben
nünket.

- Ezzel megint teljesen egyetértek.
Persze, azért itt sem lenne helyes, ha be
csapnánk egymást. Az egymás meggyő

ződése iránt érzett tisztelet nem taktika
zásra, őszinteségre kötelez, s éppen ezért
szükséges ogyértelműen megfogalmazni,
hogy azonosságuk mellett el is tér egy
mástól a kétfajta világnézet - az evilá
giság és a túlvilágiság - humanizmusa.
Az előbbinek a lényege: a büszkeség, a
büszkeség az ember erejére. Ez a hu
manizmus így míndenekelőtt cselekvő

humanizmus, beszélgetésünk egy koráb
bi részére visszautalva: a nagykorú em
ber humanizmusa ez. A túlvilágiság hu
manizmusának lényege viszont a sajná
lat, az ember iránt érzett vigasztaló.
szánó együttérzés. Ez a humanizmus
mindenekelőtt a részvét humanizmusa.
A kétféle humanizmus között tehát van
nak eltérések, s ez a társadalmi cselek
vés intenzitását s jellegét már egymagá
ban is befolyásolja, s bizonyos történel
mi szituációkban, bizonyos kérdésekben
polí tíkaj súrlódásokhoz is vezethet. De
mindkettő humanizmus, mindkettőhöz

hozzá tartozik az ember iránt érzett tisz
telet. S ez - főleg az építő munka rdő

szakában - valóban alapja lehet a po
litikai szövetségnek. Ez az, amit a ma
gam részéről úgy próbáltam fentebb
megfogalmazni: összeköthet - s szamos
hivővel össze is köt bennünket, mar
xistaként gondolkodókat - egy értel
mes, emberhez méltó társadalom mea
teremtésének vágya, igénye, ahogy ön
mondta: 3.7. emberszeretet.

HEGYI BÉLA.

Ady számára eszköz volt csupán a művészet, fegyver abban a harcban am(:
lyet a Hunn új legenda vallomása szerint a népi-emberi sors örök folyamába be
ágyazott költő, a történelmi ember, a teljes életért, a Mindenért folytatott. Babits
szemléletében más volt a funkció, nem a lét segítője, de ellenszere volt itt a köl
tészet, nem is öncéllá: szinte fő céZlá vált. Mint az angol preraiíaelüák óta a pol
gári fejlődés annyi meghasonlott jánál a biJrtönt jelentő valósáogal szemben az lcép
ciselte a kívánt szabadságot, s volt hivatva megadni a vágyott, idézett tratiszcen
denciát., "Vers, te másfelé repülj, menekülj a vésztői, - nyugalmas képeket, r égi
kort idezz föl. - Légy te búm feledtető, légy te nekem Léthe, - kinek éber gondja
kín, dalban újul léte" hangzott a külön világba vonulás ars poeticája. Nietzsche
többször ismétlődő gondolata támadt itt újra: csak mint esztétikumot vélte elvisel
hetőnek a bántó világot a lélek tépettséqe.

Ez a változott funkció - a művészet, mint menekvés - sajátos, egyéni esz
tétikát vont maga után. A magyar kritikai gondolkodás· is bekeriiit a sodor ba,
mely a képzelet, az "immagination" erejét hirdető Baudelaire-től keztine a mű
vészet normaszabó szerepét valló Wilde-on át a "creation" - a teremtés - esz
tétikai elvét középpo:ntba állító Malraux-ig jellemezte a modernség programját: a
tükrözés esztétikájával szemben, azzal vitázva hódított itt is a német és az angol
romantika újjáélesztett művészi öröksége: a teremtés-esztétika.
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