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BENE ZOLTÁN 

Kultúra versus civilizáció 
Két közelítés Tömörkény István: Valér a földbe megy című novellájához  

Első közelítés 
Egy vendéglős fia némi patikuskodás után, 1886-ban újdondásznak 

áll. Bár a fiú Cegléden születik, mert az apja éppen ott bérli a vasúti restit, 
a család igen hamar hazakerül – Szegedre –, s ugyan a szóban forgó fiú 
életében lesz még két vargabetű: először azért, mert az apja Makón is bé-
rel egy ideig vendéglőt, azután pedig a honvédség révén megjárja Boszni-
át és Bécset, de miután leszerel, életét véglegesen Szegedhez köti. Újság-
íróként, íróként, muzeológusként, könyvtárosként szolgálja a Várost. Tö-
mörkény Istvánnak hívják.  

Írói életműve szinte kizárólag a szögedi nemzethez, a szegedi nagytá-
jon élőkhöz köthető. Kiválóan ismeri szereplőit és helyszíneit, tökélete-
sen tisztában van a vidékkel és népével, a Szeged-környéki parasztsággal, 
s hű marad hozzájuk mindig, minden tekintetben. Ábrázolásmódját lehet 
realisztikusnak nevezni, naturalisztikusnak ugyancsak. És mindközönsé-
gesen nyugodtan mondhatjuk hitelesnek. Mert Tömörkény mindig hitele-
sen mutatja meg és föl az örök emberit. Túl azon, hogy megőrzi és meg-
örökíti a szögedi nemzetet, egyetemes esztétikai értéket is létrehoz. A loká-
lisban fedezi föl az egyetemest és az egyetemesben a lokálist, a cseppben a 
tengert, a tengerben a cseppet. Erre csak a legnagyobbak képesek. 

Kitűnő példája ennek a tömörkényi képességnek a Valér a földbe megy 
című, 1898-ban a Mikszáth Kálmán által szerkesztett Országos Hírlapban 
megjelent novella. A történet szerint a kapálás közben elhalálozó fiatal-
asszonyt, Valért gyászoló férjének, Gergőnek a városba kell vinnie, hogy 
a kórházban az orvosok megvizsgálják a holttestet, „mi ölte mög”. A férj 
meg is teszi, amit meg kell tennie, befuvarozza a tetemet a „a csúnyasza-
gú házba, hol őt halott korában késekkel vagdalni és darabolni fogják”, 
végtére is „a törvén törvén”. Az egyszerű, tisztességes, a világban a hagyo-
mányok szerint igazodó ember konfliktusa ez az ostoba bürokratizmussal, 
a pökhendi uralomvággyal, a kisszerű túlszabályozottsággal. Gergő világa 
szakrális és tradicionális világ, amelynek fontos kohéziós eleme a bizalom. 
A város ezzel szemben profán, bizalmatlan és érzéketlen. A kultúra áll itt 
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szemben a civilizációval. A hétköznapok szintjén az utóbbi kerekedik fölül, 
ám egy magasabb szférában egészen másként alakulnak a dolgok.  

A tanyai ember, a kultúra képviselője kénytelen meghajolni a civilizá-
ció akarata előtt, jóllehet mélyen sérti önérzetét az arctalan, rideg eljárás, 
bántja a szörnyű helyzet, melyben neki kell magyarázkodnia, mentegetőz-
nie, mintha nem áldozat lenne maga is, de éppenséggel valamiféle kifor-
gatott etika alapján bűnös! A megszégyenített férfi elégtételt követel, de 
vajon „[k]i ad ezért elégtételt? Ki ad, az emberek? Az Isten.” Az elégtétel 
eszköze végül a hazafelé masírozó ezred, amely tiszteleg a halottnak. A 
feleségét a boncteremből a temetőbe szállító, megalázott parasztember 
ebben az isteni igazságszolgáltatás kezét látja. És az olvasó érzi, tudja, 
hogy igaza van. Tömörkény sosem mindent tudó elbeszélő, így most sem 
az, együtt él, együtt lélegzik szereplőivel és a történettel, az ítélethozatalt 
az olvasóra bízza. Sosem tolakodik, soha nem válik didaktikussá. Nem 
direkt tanulságot tukmál ránk – sokkal-sokkal többet tesz: lehetőséget kí-
nál a katarzisra a művészet, a téma és a befogadó iránti mély alázata, pa-
zar mesterségbeli tudása és páratlan tehetsége révén.  

Amikor aztán az író megy a földbe, tizenkilenc esztendővel Valér 
után, nekrológjában így fogalmaz Móra Ferenc: „Sejtelme se volt róla, 
hogy Szeged kultúrpalotájának ő a legnagyobb raritása és akkora kincse, 
amekkora Budapest összes múzeumaiban nem található.” És szomorú, 
hogy sokan ma sem sejtik, mekkora író is nyugszik a szegedi Belvárosi te-
metőben. Holott ha csak egy olyan novellát írt volna, mint a Valér a földbe 
megy, már azzal biztosítja helyét a legnagyobbak között. De nem csak egy 
ilyet alkotott. Távolról sem csak egyet. 

Második közelítés 
Tömörkény 1898-ban megjelent novelláját, a Valér a földbe megy címűt 

több szempontot előtérbe helyezve olvashatja az olvasó. Próbáljuk meg 
ezúttal az etika felől közelíteni, azaz erkölcsi alapokra helyezkedve olvasni. 

De vajon „[m]egalapozható-e az erkölcs? (…) – teszi föl a kérdést 
Krémer Sándor. – Ha ugyanis mindennemű alap hiányzik, akkor valóban 
nincs általános erkölcs; akkor valóban csak egyéni, szubjektív értékekről, 
elvekről beszélhetünk; akkor valóban nem marad más érv az erény mel-
lett, kizárólag a ’csak’. De erkölcsinek nevezhetők-e ezek az értékek és el-
vek, ha csupán szubjektívek? Lehetnek-e kizárólag szubjektívek az erköl-
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csi értékek? Elegendő-e a ’csak’?”1 Krémer válasza egyértelmű: nem! 
Nem elegendőek a szubjektív elképzelések egy erkölcsi rend fundamen-
tumához, és az emberi lélekben leképeződő erkölcs sem képes önmagá-
ban a rend fenntartására. Ahhoz valaminő szabályozásra van szükség. Pál 
apostol azt írja a korinthusbélieknek szánt első levelében, hogy a szeretet 
„a legkiválóbb adomány”2, amely egyúttal egy erkölcsi rendet alapoz meg. 
Szent Pál semmi mást nem kér, nem tanácsol és nem javasol, csupán any-
nyit: igazodni kell az isteni kinyilatkoztatásból jól ismert értékekhez, el-
végre az Isten elképzelése meghaladja az emberi szubjektumot éppúgy, 
mint az emberek kisebb és nagyobb közösségeit, kiváló alapul szolgálhat 
tehát egy etikához. Pál azonban nem kizárólag az isteni tekintélyhez, a ki-
nyilatkoztatott Jézus-i erkölcsi elvekhez folyamodik, nem pusztán az Is-
ten respektusára apellál, hanem egy, a tekintélytiszteletnél is erősebb iste-
ni elvet nevez meg maximaként, s ez a Szeretet, amely a legnagyobb adomány. 
Azaz a keresztény tanítás eredendő, talán legalapvetőbb elvét teszi meg – 
a morális progresszus lehetőségeként – belső, általános és transzcenden-
tált törvénnyé. Egy évszázadokkal későbbi morálfilozófus, Immanuel 
Kant szemüvegével olvasva mindezt, bátran föltehetjük a kérdést: miként 
válhat az emberi lélekben leképeződő erkölcsből törvény? Kant válasza 
világos: abban az esetben, ha az egyetemes törvényhozás alapelveként is 
működhet az egyén belső törvénye – Kant szavaival élve: „akaratod ma-
ximája mindenkor egyszersmind általános törvényhozás elveként érvé-
nyesülhessen.”3 Ez a Kant-i etika alapvető kategóriája, az úgynevezett ka-
tegorikus imperatívusz. Ha pedig továbbra is a kategorikus imperatívusz 
fogalmi hálójában maradunk, azt mondhatjuk: amikor belső törvényün-
ket általános törvényhozás elveként működtetjük, akkor a jó szándékunk, 
jó akaratunk a meghatározó, és nem a cselekedeteink eredménye. Ugyan-
akkor az embernek önmaga megsegítéséért „transzcendentálnia” kell er-
kölcsi értékeit, tehát erkölcsi cselekvéséhez, kategorikus imperatívuszá-
nak érvényre juttatásához szüksége van egy magasabb morális lény esz-
méjére, azaz Istenre – függetlenül attól, hogy bizonyos-e Isten létezésé-
ben, avagy sem! Ha tehát a szeretetet, miként Pál írja a korinthusbélieknek, 
                                                             
1 Krémer Sándor 2003. Megalapozható-e a az erkölcs? In: Dékány András Laczkó 

Sándor (szerk.): Lábjegyzetek Platónhoz 1., Szeged, Pro Philosophia Szegediensi 
Alapítvány – Librarius Kkt. 269. 

2 Pál apostol első levele a korintusiakhoz. In: Biblia, Budapest, Szent István Társulat, 
2011., 1287. 

3 Immanuel Kant 1996. A gyakorlati ész kritikája. Ford. Berényi Gábor. Buda-
pest, Cserépfalvi Kiadó, 47. 
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törekvésem tárgyává teszem, vagyis egy általános, belső erkölcsi alap-
elvként fogadom el, amely minden emberre vonatkozik, majd mindezt 
transzcendentálom, ergo isteni eredetűnek tételezem, a belső parancs 
máris betölti a „morális progresszus” funkcióját. 

Egy kortárs francia gondolkodó, André Comte-Sponville szerint „a 
szeretet (…) az első, kétségkívül nem abszolút módon (hiszen akkor Is-
ten lenne), hanem a morálhoz, a kötelességhez, a Törvényhez képest. Ez 
minden erény alfája és ómegája.”4 Sőt, a francia filozófus egyenesen azt 
állítja: az udvariasságra azért van szükség, hogy pótolja az erényeket, az 
erényekre pedig azért, hogy helyettesítse a szeretetet, hiszen ha képesek 
lennénk a szeretetre, nem volna szükség az erényekre. Az erények gya-
korlása végeredményben annyit jelent, hogy az ember úgy tesz, mintha 
szeretne.5 – Pál apostol pedig e kettőt próbálja ötvözni a korinthusiakhoz 
írott első levelében: erkölcsi szabályrendszert állít föl, azaz morális törvé-
nyeket nyújt, ugyanakkor a tizenharmadik fejezet, a Szeretet himnusza által 
fölvillantja azt is, mi van az erényeken túl. És ez a szeretet. Mégpedig nem 
a Platón nyomán definiálható érosz (vágy) és nem is az Arisztotelészt kö-
vetve meghatározható philia (barátság), hanem az agapé. „Ez a szereteten 
(az erószon, a philián) túli szeretet.”6 János apostol írja első levelében: „Is-
ten a szeretet. Szeretteim, szeressük egymást, mert a szeretet Istentől van, 
és mindenki, aki szeret, Istentől való, és ismeri Istent.”7 Az agapé tehát 
egy emberen túli, erkölcsön és erényen felülemelkedő szeretet, amely 
azért több, mint a morál és az erények, mert meg is szünteti azokat: ha az 
agapé valósággá válik, ha az agapé uralkodik, negligálja a bűnt és a rosszat. 

Azt, hogy a Pál-ihoz hasonló értelemben vett szeretet megoldást jelent-
het a legalapvetőbb és legbonyolultabb társadalmi problémákra egyaránt, 
meglátta az ifjú Georg Wilhelm Friedrich Hegel is. „A szeretet az Isten – 
írja –, és nincs más Istenség, mint a szeretet.”8 Vagy máshol: „a szeretet-
ben maga az élet van, mint önmaga megkettőződése és egysége.”9 És ha 
ezt a szeretetet elfogadja és alaptermészetévé teszi az ember, akkor hatal-
mas erkölcsi erőre tehet szert – Hegel elképzelt és áhított népvallása pon-
tosan ezen az alapon nyugszik. „A Hegel által felvázolni kívánt népvallás 
                                                             
4 André Comte-Sponville 2005. Kis könyv a nagy erényekről. Budapest, Osiris, 271. 
5 V. ö.: André Comte-Sponville i. m. 
6 André Comte-Sponville i. m. 323. 
7 János első levele. In: Biblia. 1357. 
8 Idézi Simon Ferenc 2009. Hegel élete és filozófiája. Máriabesnyő-Gödöllő, Attrak-

tor, 40. 
9 Idézi Simon Ferenc i. m. 74. 
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középpontjában a szeretet áll. Ha a népvallás érzületét mindenütt ható er-
kölcsi erőként kell felfognunk, akkor az alapérzületnek a szeretetnek mint 
az empirikus jellem alapmozzanatának kell lennie.”10 Ezáltal pedig való-
ságos eszményi társadalom alakulhatna ki. A feltételes mód állandósulá-
sára talán a legeklatánsabb magyarázat a föntebb már összefoglalt Com-
te-Sponville-i gondolat: az udvariasságra azért van szükség, hogy pótolja 
az erényeket, az erényekre pedig azért, hogy helyettesítse a szeretetet, hi-
szen ha képesek lennénk a szeretetre, nem volna szükség az erényekre. 
Ergo az erények gyakorlása nem jelent egyebet, mint azt, hogy az ember 
úgy tesz, mintha szeretne. Ebből világosan következik a kérdés: az ember 
képes-e egyáltalán valóban szeretni? Ha nem képes rá, az azért is tragédia, 
mert a szeretet révén az Istennel válhatna eggyé – ahogyan azt Szent Pál ír-
ta a korinthusiaknak.  

Ez a szellemi bázis az, ami alapján a nyugati kereszténység individuali-
tása megfogant. Ez alapján szabadulhatott föl az egyén, így kaphatott ar-
cot az egyes létező. Ám ez a fölszabadulási folyamat gellert kapott. A ke-
reszténység az egyént mint közösségi lényt szabadította volna föl az Isten-
től eredő szereteten alapuló testvériség révén, a valóságban (értsd: a nyugati 
történelem utolsó évszázadaiban), viszont az egyén mint a társadalom 
alapegysége szabadult föl, s még így is igen-igen felemás módon. Bár van-
nak törekvések, például a filozófiában, amelyek megkísérlik be- és kitölte-
ni az egyén és a társadalom közti teret, a nyugati civilizációt mégis ezen 
két pólus (egyén – tömeg) határozza meg, jóllehet e kettő között igenis 
létezik tér. – És pontosan ott, abban a térben van (sajnos, már csak len-
ne) a közösség helye. Azé a valamié, ami megnyugtató módon nagyobb, 
mint az egyén, ám mérhetetlenül kisebb, mint a társadalom. Martin Bu-
ber például kimondottan erre a hiátusra figyelt föl.11 Arra a jelenségre, 
hogy az atomizált (vagy a régi, sokszor elcsépeltnek tartott, ám mégis jól 
megragadható terminussal élve: elidegenedett) társadalomban élő egyén 
(ego, szubjektum, individuum) magára maradt mindennel (és a Minden-
nel) szemben: van ő és van minden más. Az Egész-séges azonban az vol-
na, ha ez a Másik nem csupán a Társadalom, a Tömeg vagy a Világ sza-
vakkal volna leírható, mert létezne a Társadalmon, a Tömegen, a Világon 
innen, ám az egon túl is valami, valaki. Én és te, hangzik Buber esszéjének 
címe, mely viszonylatban az én nem fontosabb a Te-nél, hisz úgy is 
mondhatjuk bátran, s nem pusztán udvariasságból, de valóságosan: Te és 

                                                             
10 Simon Ferenc i. m. 39. Kiemelés a szerzőtől. 
11 Buber, Martin 1999. Én és Te. Ford. Bíró Dániel. Budapest, Európa. 
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én. Na, de ha a tér adott is, ha a hiány utal is erre a térre, vajon létezik-e 
ez a szféra az ipari forradalmat követő nyugati valóságban? Hogy szükség 
volna rá, az nehezen vitatható. Ennek ellenére, úgy vélem, ha létezik is, 
csupán szigetszerűen létezik, nagy általánosságban viszont, félek – nem... 
És káprázatos eszközeivel erre is éles szemmel mutat rá Tömörkény a 
Valér a földbe megy című novellájában.  

Az eddigiekből következik, hogy a nyugati civilizáció, noha az individu-
ális jelzővel szokás jellemezni, távolról sem kedvez az individuumnak. Ez 
egy társadalom-, azaz tömeg-alapú civilizáció, amelyből kiveszett (de mini-
mum veszendőben van) az individuum valódi és elemi közege, a közösség. 
A közösség – a szónak abban az értelmében is, amit a görög koinónia szó je-
löl. A koinóniát, a közösséget egy-ek alkotják, individuumok, amelyek, miköz-
ben csoportot (közösséget) alkotnak, megmaradnak egy-nek – és eközben 
nem oldódnak föl, nem oltódnak ki, nem válnak tömegemberré, Das 
Mann-ná! A polgári társadalom, a tömeg ezzel szemben kioltja az egy-et, ma-
gába olvasztja, uniformizálja, megszünteti. Míg az egyes egzisztencia meg-
marad a közösségben, addig a polgári társadalomban eltűnik, fölszívódik. 

A Tömörkény-novella hőse, Gergő még nem szívódott föl ebben a 
masszában. Ő még egy félig-meddig autentikus, többé-kevésbé organikus 
közegben, azaz egy nagyjából-egészéből még valódi közösségnek tekint-
hető környezetben él. Spengler terminusát használva Gergő egy kultúrá-
ba ágyazott ember, míg az őt megalázók a civilizáció gyermekei. Oswald 
Spengler ugyanis ezen két fogalom, a kultúra és a civilizáció mint jelensé-
gek egymásutánisága mellett érvel, értelmezésében a kultúrában a lélek 
megvalósítja lehetőségeit, a civilizáció pedig − mivel már mindent meg-
valósított − ezért csak utánoz, stagnál, majd megindul a hanyatlás, a le-
épülés útján.12 

José Ortega y Gasset 1949 szeptemberében, a megszállt Berlin nyugati 
felében tartott előadásának kötetté bővített változatában (Elmélkedések 
Európáról) a következőként definiálja a társadalmat: „…társadalmon em-
berek együttélését értem, szokások meghatározott rendszerében – mert 
hiszen a jog, közvélemény, közhatalom nem egyéb, mint szokás.”13 Né-
hány mondattal később ehhez hozzáteszi: „Európa történelmét – mely a 
nyugati nemzetek megfoganásának, fejlődésének és kiteljesedésének tör-

                                                             
12 Oswald Spengler 2011. A Nyugat alkonya. Első kötet. Fordította: Juhász Anikó 

és Csejtei Dezső. Noran Libro, Budapest, 57. 
13 Ortega y Gasset, José 2007. Elmélkedések Európáról. Ford. Csejtei Dezső és Ju-

hász Anikó. Budapest, L’Harmattan – Zsigmond Király Főiskola, 18. 
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ténelme – nem lehet megérteni akkor, ha nem az alábbi, gyökerekig ható 
tényből indulunk ki; abból tudniillik, hogy az európai ember mindig két 
történelmi térben, két társadalomban élt egyszerre, melyek közül az egyik 
kevésbé sűrű, ám tágasabb: Európa; a másik pedig sűrűbb, ám territoriá-
lis szempontból korlátozottabb: az egyes nemzetek területe, vagyis azoké 
a szűkebb kerületeké és régióké, melyek – a társadalom különös formái-
ként – a jelenlegi nagy nemzetek elődei voltak.”14 Ortega tehát két párhu-
zamos társadalmat föltételez Európában: egyet, amely a görög kultúrát 
magába olvasztó római civilizáció, s egy másikat, amely a Római Biroda-
lomba többé-kevésbé betagozódó barbár (zömében germán) népek ere-
deti kultúrájának hagyatéka. Az első egy globális, egységesítő, birodalmi 
világképet, a második ezzel szemben egy nagyon is szűkre szabott, akár 
úgy is mondhatnánk (a szó negatív jelentéstartalmaival együtt és nélkülük 
egyaránt): provinciális látásmódot jelent. A kettő, persze, óhatatlanul egy-
másba játszik, kétségtelenül hat egyik a másikára. A történészek régóta 
olyasféleképpen határozzák meg a középkort, mint egy olyan civilizációs-
kulturális képződményt, amely a római világ és a germán törzsek hibridje 
– beoltva kereszténységgel. Ortega sem mond nagyon mást: szerinte e 
két minőség nem olvadt össze, hanem két dimenzió gyanánt párhuzamo-
san létezik a Római Birodalom bukásától a huszadik századig. Európa 
társadalmának eme Janus-arca pedig sok-sok jelenségre szolgálhat magya-
rázatul: arra például, hogy miként lehet ez a kontinens bizonyos kérdé-
sekben, illetve egyes korszakokban olyan meglepően egységes, máskor 
ezzel szemben olyan ijesztően széttagolt és ellenséges. Emellett elfogadha-
tó érveket nyújt az elmélet az Európai Egyesült Államok irányában ható 
erőkre – ugyanakkor azokra is, amelyek ellene munkálnak. Igen ám, de van 
itt valami, ami – minden átgondoltsága, adekvátsága ellenére – kilóg ebből 
a rendszerből. Nem azért, mert az elmélet rossz, hanem azért, mert ez a 
valami ki kell, hogy lógjon – egyszerűen abból az okból, mert Ortega néző-
pontja nyugati nézőpont. És Kelet-Közép-, illetve Kelet-Európa ebben a 
perspektívában többnyire csupán érintőlegesen, ráadásul erős torzulásokkal 
jelenik meg. A Nyugat nem képes értelmezni Európa Lajtától keletre eső 
vidékeit – hasonlóan ahhoz, ahogyan a klasszikus kor görögjei nem tudtak 
a polisztól különböző állami berendezkedésekkel mit kezdeni.15 

                                                             
14 Ortega y Gasset, José i. m. 18–19. 
15 Arisztotelész Politikája kizárólagosan a polisz viszonyaival foglalkozik – maga 

a politika szó önmagában is egyedül a poliszra utal, semmiféle más államiságot 
nem von tárgykörébe –, s a szerző hiába élt egy éppen kialakuló világbiroda-
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Kelet-Közép-Európa viszonya ambivalens mindkét föntebb leírt Or-
tega-i történelmi térrel / társadalommal. Ennek a földrajzi egységnek 
nagy része összehasonlíthatatlanul rövidebb ideig állott római fennható-
ság alatt, mint a nyugati és déli területek. Még Pannónia volt a leghosz-
szabb ideig római provincia, ám a latinizálódás itt sem történt meg, sőt: el 
sem indult. A hagymázas dákó-román-elmélet ugyan azt állítja, hogy Da-
cia provincia őslakói – a világtörténelemben példátlanul rövid idő alatt – 
beolvadtak a náluknál összehasonlíthatatlanul kisebb létszámú birodalmi 
hivatalnok- és (ráadásul valószínűleg nagyrészt nem is itáliai eredetű) ka-
tonarétegbe, ez az elképzelés azonban oly sok sebből vérzik, hogy aligha 
vehető komolyan. Helyesebben tesszük, ha a tényeknél maradunk, s ez 
esetben azt kell mondanunk: az északi, a déli, a keleti szlávok, a bolgárok, 
a magyarok és a románok elődei az Ortega által említett két társadalom, 
két történelmi tér közül az elsőnek alapjául szolgáló római civilizáció vi-
lágképével csaknem egy évezreddel később kerültek közelebbi kapcsolat-
ba, mint azon népek ősei, amelyek napjainkban a kontinens nyugati és 
déli vidékein élnek. Mikor pedig kapcsolatba kerültek, ez a világkép már 
erősen torzult; olyan mértékben, hogy akár azt is mondhatnánk: nem 
egészen azzal kerültek nexusba, amelyikkel a nyugati népek. Ez nem je-
lenti azt, hogy a szlávok, magyarok, bolgárok és románok társadalmára 
valamilyen formában ne volna igaz az Ortega-i kettősség, azt azonban 
minden bizonnyal igen, hogy egészen más módon az. Ráadásul ezen a 
ponton további szétválasztás szükséges: a csehek, szlovákok, lengyelek, 
horvátok és magyarok a Nyugat-Római örökséghez, a római katoliciz-
mushoz csatlakoztak az első ezredforduló környékén, míg a szerbek, bol-
gárok, románok és oroszok az addigra Bizánccá változott Kelet-Római 
hagyatékot ötvözték saját ősi társadalmi struktúráikkal. Tehát nem meg-
alapozatlan azt állítani, hogy a római gyökerű társadalmi komponens vo-
natkozásában három fázisról16 beszélhetünk: az első fázis az Ortega által 

                                                                                                                                         

lom szívében, erről egyszerűen nem vesz tudomást. Mintegy másfél évszázad-
dal később Polübiosz megkísérli bemutatni Róma birodalommá növekedését, 
de a városállam fogalmi hálójától ő sem képes szabadulni. Újabb kétszáz esz-
tendő elteltével Plutarkhosz nagyszerű történelmi biográfiákat ír, ám meg sem 
kísérli átfogó értelmezését nyújtani a polisz kereteit addigra szétfeszítő, Impé-
riummá növekvő római államiságnak. 

16 A fázis kifejezést abban az értelemben használom, hogy a hagyományos érte-
lemben vett civilizációs fejlettség mely fokán áll, mely fázisában van az adott 
régió. Ilyen értelemben nyilván a Nyugat a legfejlettebb, majd Kelet-Közép-
Európa következik, Kelet-Európa és a Balkán pedig az utolsó helyre szorul. 
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jellemzett Nyugat, ahol a népesség alapja a latinizált őslakosság és a ger-
mán jövevények; a második Kelet-Közép-Európa, nagyrészt szláv erede-
tű népeivel, valamint a magyarokkal, míg a harmadik Kelet-Európa és a 
Balkán az ilyen-olyan szlávokkal és az elszlávosodott bolgárokkal, vala-
mint románokkal. Nyilvánvaló, hogy e három fázison belül sincs egység 
(a Nyugatból például sok tekintetben és különösen a középkor végi, kora 
újkori fejlődési irányok miatt erősen kilóg az Ibériai-félsziget és Dél-Itá-
lia), azonban nagy valószínűséggel ez a három fő viszonyulási módozat a 
Római Birodalom örökéhez. És ez a három fázis a közösségek fölszámo-
lódásának vonatkozásában is megkülönböztethető és megkülönböztető 
momentum: az első fázisban tűntek el először a közösségek, majd a má-
sodikban, végül a legarchaikusabbnak tartott harmadikban.  

Tömörkény korára a második fázis is eljutott már a kultúra leépítéséig, 
a közösségek (s velük a kultúra) eltünedeztek, fölszívódtak, s az egyén és 
társadalom között növekedett az űr, a civilizáció uralma alá hajtotta az 
életet. A civilizáció pedig nem gondol a közösséggel, de nem csak a kö-
zösséggel nem gondol. Száz évvel a Valér a földbe megy után a fogyasztói 
társadalom (amely a civilizáció legfejlettebb és alighanem végstádiuma) 
fölgyorsult mindennapjainak öntudatlan, a napi problémákon túl (és azok 
mögé) egyetlen pillanatig sem látó materializmusa, primitív, szükségleti 
utilitarizmusa nem tűri meg az intellektuális gondolkodást. A fogyasztói 
társadalomban élő emberek túlnyomó többsége úgy élte le az életét, hogy 
míg lélegzett, érzett, járt-kelt a világban, látott ezt-azt, aközben egy percig 
sem gondolkodott. És a gondolkodás szóban esetünkben különösen fon-
tos a szó töve, vagyis a gond. Hiszen pontosan ez az, amit a modern Nyu-
gat modern polgára a leginkább kerülni igyekszik az életben! Nem filózik 
hiábavalóságokon, a színháztól kabarét vár, a zenétől bódulatot, a tévétől 
műizgalmat, kábítószert, sekélyes pletykát. Kerüld a kényelmetlenséget, 
annak mindahány formáját! − így is megfogalmazhatnánk korunk egyik 
legfőbb parancsát. A fő cél a kényelem, s ha ennek elérése egyfajta együ-
gyű magatartást igényel, ám legyen! Heideggerrel szólva: „a jelenvalólét 
menekül önmaga mint a tulajdonképpeni-önmaga lenni-tudása elől, me-
nekül a metafizikai és egzisztenciális kérdésfeltevések elől.”17 A kérdésfel-
vetés ugyanis gondolkodást (értsd: kényelmetlenséget, erőlködést) feltéte-
lez. Nem véletlen, hogy napjainkban tájainkon valódi kérdések ritkán 
hangzanak el. Ehelyett a legtöbben kétely és kritika nélkül fogadják el a 
készen kapott konzerv-feleleteket, valóságnak vélik az elfedéseket, ál-

                                                             
17 Martin Heidegger 1989. Lét és idő. Budapest, Gondolat, 217. 
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problémákon, kirakatbonyodalmakon rágódnak, sodródnak a felszínen, 
akár a folyóba tört faág.  

A hajdani faluközösségben élő emberek azonban nem menekülhettek 
a valóság elől: gondjuk volt a valóságra. Egészen más módon, ahogyan 
nekünk, mai városi polgároknak. A város ellátórendszerei bonyolultnak 
tűnnek, ráadásul senki nem is akarja megmagyarázni a működésüket, 
ahogy nincs is kinek, mivel senkit sem érdekel. A mai városlakót nem iz-
gatja, hogyan kerül a boltba az élelmiszer, a benzin a benzinkútra, a ruha 
a plázába. Valahogyan ott terem, ez a lényeg. Elvégre a pénz is valami 
virtuális huncutság folytán keletkezik az ember számláján, talán az utalá-
sok szimbolikus misztériuma által. A bankok páncéltermeiben (ha még 
vannak egyáltalán) már nem állnak hegyben a bankókötegek, a tőzsdék 
működési mechanizmusait talán a brókerek sem értik, csak használják. A 
modern városi ember nem érti a rendszert, amiben él, mégis jól elboldo-
gul benne. A tradicionális falvakban szigorú kauzalitás uralkodott. Nem 
vitatom, persze, hogy a városokban sincs ez másképpen, pusztán annyit 
állítok, hogy a jelenkori városlakó nem látja át a közvetlen életterében 
munkáló okokat és okozatokat, egyszersmind nem is érdekli, hogy van-
nak-e ilyenek, avagy nincsenek; a hagyományos közösségben élő ember 
azonban értette azt a mikrokörnyezetet, ami körülvette. 

Mindemellett azt is állítom, hogy Tömörkény szóban forgó novellájá-
ban mindez benne van. A kultúra ütközik meg a civilizációval ebben az 
írásban, s bár úgy tűnik, vereséget szenved, egy magasabb, emelkedettebb 
szinten elégtételt nyer. Haladékot nem. Megmenekülni nem fog. De hogy 
erkölcsileg magasabb rendű, az nyilvánvaló. 
 
 
 


