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A VILÁGNÉZETEK KÉTÉRTELMŰSÉGE
IRTA: NOSZLOPI LÁSZLÓ

L

Mind a modern tudományos lélektan, mind pedig a modern költők, művészek,

lelkeken keresztüllátók nem tudományos emberismerete számára közös meg
győződés a lelki folyamatok és megnyilatkozások többértelműsége. Az ellen
tétek a lelki életben gyakran oly közel kerülnek egymáshoz, hogy egymásba
átmennek. Érzelmeink, törekvéseink átalakulnak, gyakran nem ismerjük fel
valódi mivoltukat, annyira váltogatják színűket. A gyűlölet gyakran csak
álcázott szeretet, a finomság néha csupán ravasz brutalitás és megfordítva.
Dosztojevszkij legjobban az emberi lélek ama kétarcúságától retteg, amelyet
«duplicitásnaka nevez és amelynél fogva a gonoszság a tiszta szeretet álarcá
ban képes megjelenni.

Az álarc, valódi jellemvonásaink eltitkolása, a lelki életben néha szinte
szükséghazugság. A létküzdelem azt követeli az emberektől, hogy elrejtsék
fogyatkozásaikat, gyengeségeiket, csekélyebbértékűségüket. Az önvédelem
ből a silány vitalitású, életértékeiben megkopott, a létküzdelemre elégtelenül
felszerelt embernél a megnyilatkozásnak, a lélek átlátszóságának, becsületes
ségének gátlása lesz. Ugyanezt a jelenséget mármost a világnézetekre vonat
kozólag is tapasztalhatjuk.

A világnézet egyfelől az egyéniség és jellem megnyilatkozása. A szemlélő

önmagát látja a dolgokban. A nagyság nagyot akar tapasztalni, a szeretet
szeretetet, a gyűlölet gyűlöletet, ellenséget, a pátosz messzeséget, a józanság a
közelít és így költ a nagy a nagyság világáról, a szeretet izzón szerető lények
ről, a gyűlölet mindenki ellenségeskedésérőlminden ellen, így helyezi a pátosz
a rugalmassá tevő távolkéket a mindennapi dolgok mögé, így veszi el viszont
a józanság még a csillagos égboltnak is borzongató elragadtatását, így veszi el
a lélek képeinek fátyolát a meztelen tényekről és varázsol szárazat a nedves
ből, keményet a lágyból. Minden emberben van tehát egy törekvés, amely a
világot azzá akarja változtatni és olyannak akarja látni, aminőnek saját
magát érzi.

Másfelől azonban a világnézet lehet például álca az elrejtőzésre, menek
vés is. Példa ez az eset arra a tényállásra, hogy a filozófiai tanítás nem esik
össze az ember exisztenciájával. Nietzsche, a nagy és bátor gondolkodó,
elméletileg a heroizmus igenlője. a valóságban félt a tehéntől. A szűkmellű és
izomgyenge, aszténiás klasszika-filológusok és szobatudósok közül ma Német
országban akárhányan Apollonban látják eszményképüket. Korunk három
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nevezetes politikai világnézete elméletileg a nyárspolgáriság támadója és ellen
sége, a gyakorlatban pedig a kispolgárság, tehát a filiszteri életforma előre

törését képviseli. Ez a tétel mindenesetre legkevésbbé áll a három közül a
fasizmusra, de itt is találhatók kispolgári nyomok, a német szocializmusban
már félreismerhetetlenül megvan - más, értékesebb és rokonszenvesebb
törekvések mellett - az őrmester-mentalitás, az altiszt-koncepció, a bolseviz..
musban pedig az egykori portások, kabát-felsegítők, inasok, káplárok jutottak
tömegesen politikai megbizotti, népbiztosi stb. pozíciókba. Itt természetesen
nem egyes foglalkozási ágakat, vagy az azokat végző embereket akarjuk általá
nosítva lecsepülni, hanem legfeljebb azt az esetet tartjuk fonáknak, amikor a
maguk helyén, alárendelt pozíciókban megbecsülésre méltó, derekas altisztek,
káplárok mentalitása uralkodó helyre kerül, népeket vezető szellemnek tolja
fel magát. Célunk most különben sem a kispolgári szellem kritikája, ez csak
önként adódott az említett politikai világnézetek gyakorlati kispolgáriságá
nak megállapításából. Elméletileg viszont a bolsevizmus szerint zavaros és a
proletariátus minden osztályöntudatos megmozdulását elgáncsoló kispol
gáriságot, a fasizmus szerint elvtelen, gyáva, a hitlerizmus szerint nyápic és
néprontó nyárspolgáriságot mind a három irány ellenségének tekinti. Ilyen
fajta esetekben a világnézet ép azt az eszményt festi, amelynek vonásai magá
ból a világnézetet hordozó emberből hiányoznak, illetőleg megfordítva, a
világnézet elméletben azt az embertípust gáncsolja, amely a gyakorlatban ama
világnézetet hordozza.

Az intellektuális és a tényleg élt világnézet között feszültség áll fenn.
Egzisztencia és tanítás viszonyban állnak egymással, de nem az azonosság
viszonyában. A világnézeti tan példaképe lehet meg nem valósított eszmény,
vagy pedig a személyíség némely oldalából egy-egy részlet. Lehet a világnézet
eszköz vagy álarc, vagy pedig a szemlélődő élvezés tartalma. Az utóbbi esetben
ott, ahol életfelelősségre kellene késztetnie. idillikus nyugalmat teremt csupán
és passzív rajongásban folyik szét.

Vannak olyan esetek, amelyekben a világnézet épp az általa hirdetett
eszmények és feladatok cselekvő megvalósításától való tartózkodás eszköze.
Az elmélet néha arra szolgál csupán, hogy segítségével elkerülhessük a gyakor
lati megvalósítást. Eszmény és valóság között néha oly tragikus feszültség
tátong, hogy gyakran azért hirdetünk eszményeket, azért csiszolgatunk
magasztos szólamokat, mert el akarjuk kerülni az erkölcsi végkövetkeztetést.
Ilyenkor erőinket az eszmények hirdetésére, vallására, ígérésére összpontosít
juk, nem pedig megvalósítására. Az elméleti idealizmus csapda lett számunkra:
ha nem hirdettük és elméletben nem igenlettük volna az eszményeket, talán
inkább törekedtünk volna rájuk a gyakorlatban. Itt nyílik meg az út a farizeus
kodásba és hipokrizisbe, az intellektualizmus ama túlhajtásaiba, amelyeket
nálunk Prohászka ostorozott és amelyek képviselőisokat beszélnek, írnak, olvas
nak, vitatkoznak, gondolkodnak a jóról, de keveset cselekszenek és élnek
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abból. Az elméleti idealizmus dupla fizetséget követel: nem csupán a tettnek,
hanem már a tan elméleti igenlésének is erkölcsi érdemet tulajdonít. Igy
elmerül a saját érdemének szemléletébe, mielőtt még az érdemet tettel valóban
megszerezte volna. Kierkegaard, a katolikum felé hajló dán protestáns gon
dolkodó, a modern gondolkodásnak és antiintellektualizmusnak egyik atyja,
panaszkodik először az elméleti kereszténységről. Milli6k élnek - mondja -,
akiknek nem jelent szenvedést az a körülmény, hogy keresztények, sőt az jelentené
veszedelmüket és hátrányukat, ha nem volnának azok. A kereszténység hirdetői

- folytatja - egykor vértanuk voltak, ma j6l fizetett és köztiszteletben álló hiva
talnokok. Az egyházi tanítás, a hittételek ellen nincs kifogása, ezeket elfogadja.
Támadja ellenben a keresztény intellektualizmust és hangoztatja, hogyamegváltás
nem a helyes út puszta ismeretében, hanem a helyes úton való járásban áll. Közöm
bös, hogy az ember Isten akaratát megismeri-e, ha azt nem követi. Ezen elméleti
kereszténységnél helyesebb még Isten ismerete nélkül is, de helyesen élni. A puszta
elméleti igazság a kereszténység terén hazugság és eltévelyedés.

A merőben elméleti idealistánál néha becsületesebb az az ember, aki az
erkölcsi parancsokra nemmel válaszol. 6 ugyanis a jónak sok oly igenlését
hallotta már, amelyek csak azt jelentették, hogy az igenmondók nem csele
kedtek beszédük szerint. Igy lassan hozzászokott, hogy nemet mondjon ott,
ahol az álszenteskedők igent mondanak, de viszont megcselekedje azt a jót,
amit az elméleti idealisták nem cselekednek meg. Korunk antiintellektualiz
musa és antiidealizmusa sokszor csak burkolt idealizmus, amely az ál-idealiz
mus, az elméleti idealizmus ellen küzd, abból kiábrándult és ezért nem bízik
önmagában sem, nem mer tudatosan idealizmus lenni. Az elméleti idealizmus
nyilatkozik meg viszont korunkban számos oly teológiai, filozófiai vagy
irodalmi müben, amely mellett korunk csalódott embere közömbösen halad el,
mert e művek gyámoltalanul, tanácstalanul szakadnak el a valóságtól. A nyers
erőnek, meztelen realitásnak, technikai eredményeknek, ipari találmányoknak,
vérnek és fajnak stb. modern kultusza, a hitlerizmus és bolsevizmus, az egész
modern antiintel1ektualizmus azonban sokszor csak burkolt sóvárgás valódi
idealisztikus és szellemi értékek iránt, csak épp burkolt formában, látszólagos
értékek elutasítása gyanánt.

A passzív, elméleti idealista világboldogító , a valóságot egy eszmény
szempontjából gyökeresen átalakítandónak tartja, helyesebbé, igazságosabbá
akarja tenni, de mindez számára csak intellektuális programm. A világ való
ságos megváltoztatásáért keveset tesz. Az eszmény, programm nála puszta
recept marad. Az idealistának nincs elég ereje, áttörő-képessége, épp mert a
valóságot megváltoztatandónak tartja. A realista viszont nem indul receptek
nyomán, de átalakítja a valóságot, épp, mert úgy veszi, amint van, nem tartja
megváltoztatandónak, ki van békülve vele, eggyé nőtt a valósággal. A fana
tikus és a valóságtól idegen idealista könnyen megvigasztalódik, ha kudarcot
vall, ezt «tragikuss-nak nevezi és a «rosszr valóságot okolja a sikertelenségért.
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A realista ellenben önmagát okolja, a saját bűnének érzi, ha a valóság nem
engedelmeskedik. Aki nem realista, hanem idealista, az elvek szerint cselek
szik, de vak önfeláldozása ellenére is felületes, távol kerül a valóságtól, idegen
tőle. Oly világban él, amely a puszta ideális érvényességeknek, jognak, helyes
nek, értékeknek a világa. Ez a világ, amely elvont és élettelen, neki minden, a
realistának pedig kevés. Az utóbbi számára ugyanis fontosabb az eredmény, a
termékenység, az alakítás a térbeli világban. A hatás nem közömbös számára,
hanem döntő.

A tökéletes állapot természetesen idealizmusnak és realizmusnak egy
sége, amely a legnagyobb, misztikus idealizmust egyesíti magában angolos
gyakorlatiassággal. Ez a gyakorlatias idealizmus finom, nemes, de a Iétküzde
lemben is megállja a helyét. Eszményi, de elérhető célokért küzd, tevékeny és
teljesítményekre irányul. Oly idealizmus, amely a valóságot tiszteli, mert vele
minden ízében összenőtt és önbizalma, akár a realistának, nem a puszta kigon
doláshoz, tervhez, reményhez, hanem a kivitelhez tapad. Idealizmusnak és
realizmusnak ezt az egységét, a gyakorlatias idealizmust azonban rendszerint
csak a szentek, erkölcsi lángelmék, nagy moralisták érik el jelentősebb fok
ban, az átlagemberek világában viszont idealizmus és realizmus, amelyek
pedig egymás kiegészítői, egymástól elszakadnak, egymást szinte kizárják.

Igy történik meg, hogy valamely világnézet az általa hirdetett eszmé
nyek szempontjából esetleg hatástalan nyugvópárna csupán, az ellenkező

világnézet viszont ugyanezen eszmények tekintetében a leghatékonyabb sar
kantyú. Az ellentétes és ellenséges világnézetek a valóságban gyakran nem a
saját, hanem a másik világnézet eszményének szolgálói. A merőben intellek
tuális kereszténység, az álkereszténység pl. hirdette ugyan a felebaráti sze
retetet, a munkás bérének megvonását égbekiáltó bűnnek bélyegezte 
elméletileg. A gyakorlatban viszont épp az ellenkező világnézetet valló, materia
lista meggyőződésűszocializmus szerzett elvitathatatlan érdemeket a multban
Európaszerte a munkás sorsának megjavítása körül. Ezt a «Bezboznik»
(Az istentelen), az orosz kommunista folyóirat úgy fejezte ki, hogy egyik
képén Krisztust mint a jóllakott burzsujok spanyolfalát ábrázolta. Viszont
a rajz egyoldalú felfogása nem veszi észre, hogy még keresztény-ellenes voltában
is - keresztény eszmények megvalósításáért küzd, mert amint az elméleti
kereszténység gyakorlati materializmust takarhat, éppúgy lehet az elméleti
materializmus gyakorlatilag keresztény eszményekért küzdő.

II.

Max Weber volt az első, aki felismerte, hogy - amint kutatásainak egyik
alaptétele gyanánt kimondja - az az embereszmény, amelyet valamely világ
nézet tanít és előír, szükségkép el fog térni attól a valóságos embertípustól,
amelyet kialakít. Ű maga «vallásszociológiánalo nevezte kutatásait, amelyek
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főleg arra vonatkoztak, hogy milyen embertípust alakít ki a valóságban a
katolikus, protestáns és zsidó vallás, ezek miben térnek el egymástól, és mi az
eltérés tanítás és élet, hirdetett és valóságos emberarculat között. Eredményei
ismeretesek: Max Weber szerint a protestáns és a zsidó etika a kapitalizmus
szellemének kedveztek, nem tanításaik tiszta elméleti tartalmában, hanem
annak gyakorlati hatásában, amely az elmélettől teljesen eltért. Tanításaiban
pl. a puritán etika éppoly kevéssé igenlette, tűzte ki programmjául a kapitaliz
must, mint a katolikus, a valóságban a protestáns és a zsidó erkölcstan azon
ban olyan embertípust alakított ki, amely kapitalisztikus időkben jobban
boldogult, továbbá alkalmasabb volt kapitalisztikus gazdasági tevékenységre,
a kapitalizmus életrehívására és naggyánövelésére. mint pl. a katolikus
tömegek, amelyek ugyanezen viszonyok között elszegényedtek.

A világnézet tehát kétarcú: más arculat a tan és más a hordozó emberé.
Max Weber gondolatát a világnézetek által tanított és tényleg kialakított
embertípusok különbözőségérőlés általában a hirdetett és a valósággal életre
hívott állapotok, eredmények eltéréséről számtalan példával igazolhatjuk.
A politikai érzü1etek és állasfoglalások köréből példának kínálkozik a de
mokratizmus, amely elméletileg a nép önkormányzatát hirdeti, noha a való
ságban a népet mások vezetik, akik megtalálják a módját, hogy véget nem érő

csábítások, cselfogások, határtalan komédia útján a néppel az önkormányzat
látszatát hitessék el. A demokrácia azért vezet világnézeti nihilizmusba, mert
elméletileg egyenlő jogokat akar adni az embereknek, de a gyakorlatban új
formák alatt egyesek megint csak hatalmat nyernek a többieken. Mellesleg
megjegyezve, a mondottak nem akarnak nyilatkozatot jelenteni épp a demokra
tizmus ellen, mert hiszen a másik lehetőség, az arisztokratizmus sem különb a
demokratizmusnál : elméletileg mind a kettő az arravalók, rátermettek és
értékesek érvényesü1ését akarja, a gyakorlatban viszont mind a kettő eseté
ben pár ember áldozza fel a népet a saját nemes vagy alacsony céljainak. Másik
példa lehet világnézeti tan és gyakorlat közötti eltérésre az eszmék történeti
megvalósítása. amely semmiféle eszme esetében nem lehetséges bizonyos
keménység és kegyetlenség nélkűl, még akkor sem, ha valamely eszme
esetleg épp a keménységet, az élet virágait összetörő erőszakot ítélné el leg
főképpen.

A legtöbb világnézet fikciókkal dolgozik, vagyis oly tételekkel, amelyek
nem adnak hű képet a valóságról, de amelyeknek segítségével a valóságot
mégis mintegy le tudjuk igázni, uralmunk alá tudjuk hajtani, érdekeink szerint
tudjuk alakítani. Ilyen fikció pl. a demokratizmusnál az emberek egyenlősége, a
liberalizmusban az a tétel, hogy mindenki a saját szerencséjének kovácsa stb.
A liberalizmus szabadságeszméje szintén lehet ugyan őszinte és becsületes,
gyakorlati elv, de lehet elmélet, fikció is. Előbbi esetben őszinte és egészséges
liberalizmussal van dolgunk, amelynek sohasem szabadna hiányoznia a társa
dalmi, politikai és kulturális életből. A helyes liberalizmus szabadságot ad az
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egyénnek, hogy az kifejtse értékes erőit, arravalóságait. Ez ad gerincet, ön
érzetet az embereknek, mert az ilyen társadalomban a rátermettség jelenti a
tekintélyt, az érvényesülést és elhelyezkedést, Korunkban épp ez az értékes
liberalizmus ment veszendőbe, és ez a körülmény azzal a veszéllyel fenyeget,
hogy az elkövetkezendő évszázad az emberiség legsötétebb korszakainak
egyike lesz. Ma a hivatal vagy hivatás díszíti az embereket, nem ők hivatalukat.
A tehetség érvényesülését jelentő szabadság hiányzik társadalmunkból, az a
szabadság, amely az emberi társadalmat megkülönbözteti a hangya-államtól
és méh-családtól, Viszont egyáltalában nem járta le magát a szabadság puszta
fikciója, a beteg és romboló liberalizmus, amely az egyén féktelen és alsóbb
rendű szabadosságát jelenti, és amely ellentétébe. a diktatúrába csap át.
Az elméleti, fikcionális szabadság itt gyakorlatilag erkölcsi és politikai szolga
sághoz vezet.

A tudás nem képes meghatározni a létezést, nem elég a jót csupán tudni,
nem elég önmagunkat sem jónak tudni, ha a jót nem akarjuk és cselekedjük.
Önmagunkat épúgy nem lehet mesterkélten, célzatosan jóvá tennünk, amint
nem vezet pl. a tudományban vagy a művészetben sem eredményhez a célza
tosság, hanem mindkettőt csak beszennyezi.

Az egyoldalú tudatosság életgyengeség és tehetetlenség. Ugyancsak az
életgyengeség vezet értékhamisításokhoz. Igy pl. gyakran rejtőzik életgyűlölet

a vallás és a misztika álarcai alá. Az élettől idegen miszticizmus megveti és
gyűlöli a reális világ követelményeit, ki akar bújni az élet nehéz feladatai alól,
az emberiség és nép ügyével, a mindennapi élet gondjaival, a tevékenységgel
szemben közönyös és a menekülés titkos céljából sejt a jelenségvilág rnögött, a
látható dolgokon túl magasabb, természetfeletti létezést. A vallásos megújho
dás, korunk ezen elkerülhetetlen feladata, azzal a kérdéssel áll vagy bukik,
hogy sikerül-e a lelkeket vallásos vagy metafizikai szempontból úgy meg
ragadni, hogy ez a megvesztegethetetlen modern valóságérzék és illuziómentes
őszinteség-akarás számára nem romantikus ideológiának, hanem a volta
képpeni és legmélyebb realizmusnak bizonyuljon.

Az élettől való idegenkedésen kívül lehetnek a miszticizmusnak egyéb
nem-valódi formái is: dőzsölés a mámorban, élvezete annak, puszta meg
indítása valami könnyű, passzív, szenzáció-hajhászó, kéjelgő állapotnak.
Ezekben szintén megnyilatkozik valami megkönnyebbülés az élettől, lustaság
az élettel szemben, de emellett itt a miszticizmus hedonisztikus élvezeti cikk.
A modern miszticizmus, mint irodalmi gyártmány sokszor egyaránt szolgál az
élettől való menekvésnek és artisztikus élvezeteknek.

Az életirígységből (ressentiment) fakadó vallásosság a saját csekélyebb
értékűségünk érzelmének vallásos álarc alatt történő ellensúlyozása. Bizonyos
tekintetben nem tiszta képmutatás, mert a legelrejtettebb egyéniségbőlfakad:
a rossz homályos félelméből. abból az alattomos vágyból, hogy a rosszhoz egy
cselfogás által oly közel kerüljünk és oly veszélytelenül kerüljünk közel,
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amennyire csak lehetséges. A ressentiment-vallásosság fél a kárhozattól és
irigyel mindenkit, aki dacol vele, de oly titkon, hogy csak megvetést vél érezni
ezek iránt. A törpék vallásossága ez, akiknek élete, erkölcsi multja esemény
nélküli, megsavanyodott sár és összes bűneik nem elegendők egy valódi
alapos lelkiismeretfurdaláshoz.

A kis törtetők. középszerűek nyárspolgári vallásosságának balgaságát a
militarisztikus kifejezések még növelik. Harcokról beszélnek folyton, vissza
vert támadásokról, vereségekrőlés gyözelmekről, mert közepességük önmagától
a holtpont felé, törpeségüle a semmi felé törekszik jó és rossz között. Csak néhány
bűnös szenvedély fáradságos fenntartása varázsolja beléjük az élet látszatát.

A keresztény álarc alá rejtőzött életgyengeség és életirígység háromféle
formát ölthet, ezek: a nyárspolgárság, a törtetés és a fanatizmus. A vakbuzgó
ság (fanatizmus) az erkölcsben és a vallásban csak az élet megrövidültjeinek
hiányérzelmeit pótló és a szerencséseken ezt megtorló rendszabályt lát. A mese
rókája a szőlővel szemben aratott kudarcát azáltal bosszulja meg, hogy azt
savanyúnak mondja. A gyenge, nyápic, félénk fanatikus pedig, a keresztény
vallás meghamisításával, esetleg azt fogja hirdetni, hogy a test betegsége, nít
sága, gyengesége és a gyávák békeszeretete isteni, a testi szépség, erő, egész
ség pedig ördögi dolgok.

A vakbuzgónak van egy titkos imperativusza az élettel, virágzással.
kacagással, boldogsággal, erővel, győzelemmel szemben, amely Nietzsche
szerint így hangzik: «Ti mindnyáian tönkre kell hogy menjetekh) Erkölcsbíró,
hogy az erkölcsi igazságosság ürügye alatt az élet hóhéra lehessen.

A vallásos törtető (stréber) valláserkölcsi törekvései mögött a kitűnésre,

mások felülmúlására való vágy lappang, amely vallásosságát a kapitalizmus
konkurrencia-elvéhez teszi hasonlatossá. Egy fájdalmas sors azonban a vallásos
akarnokot mindig olyan helyre állítja, ahol nem szabad lennie és ott tartja a
végső kimerülésig, mint a nevetségesnek és gyülöletesnek iskolapéldáját.
Az éles, gyors, biztos ítélőképességű emberrel szemben ő tiszteletet, kétértelmű
rokonszenvet tanusít, mert ez gyanus szemében. Ha a vallásos törtető ellenzéki
is, ha látszólag független és bátor, ez azért van, mert nem akar a győzök pártjá
val tartani, hiszen a győzök pártja a mesterek pártja és ő a borzalom határo
zottságával érzi, hogy nem a mesterek közül való. Mindamellett a mesterek
árnyékában él, és ezek becézése jólesik neki. Mindig kell neki valami, amit
áruba bocsáthat. Ű a született középszerű. A törtető keresztény típusa itt
átmegy a keresztény nyárspolgár típusába, aki megalkuvó félkeresztény és a
keresztény világnézet által a saját biztonságára törekszik csupán. Minek vesz
részt a törtető filiszter a valódi keresztények szellemi csatájában, holott saj
nálkozás nélkül válna ki abból és csak kevés hasznot húz a részvételböl? Hon
nan van továbbá, hogya katolikus világ oly kedvező talaja e fajzat elszaporo
dásának, amelynek szenvedélyes szükséglete, hogy maszkot tegyen fel és így
elrejtse a saját benső szegénységét?
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A valódi alázat hiányzik ezekből az emberekből, a nagy alázat, amely
kegyelem és amely minden jelenség előtt pietással, tisztelettel hajlik meg,
legyen az fekély, vagy őrület, vagy gonoszság, vagy gyilkosság. Ez az alázat nem
ismeri többé a türelmetlenséget (Kierkegaard szerint a búskomorság végső

mivoltát), a meghasonlottságot önmagával, az idegek kínját, majdnem azt
mondhatnók, nem ismeri többé a gondot. Nem más, mint edény, felfogó korsó
egy láthatatlan kézben.

A ressentiment-lény képtelen valódi lemondásra. Mélyebb lelki rétegei
üresek és kielégületlenek, vitális, lelki és szellemi értékekben szegény és e
mélyebb hiányokat sekélyesebb érzelmi kielégüléssel, az alacsonyabb értékek
kel: az érzéki gyönyörrel és haszonnal pótolja önmagában. Hiába próbálkozik
aszkézissel, az aszkézis kicsapongásokba sodorja, amelyekben nem válogatós,
amelyek sivárak és értelmetlenek. Az elégtelenségnek és tehetetlenségnek, a
csekélyebb értékűségnek tudata kiolthatatlan belőle. Ami őt valamikor meg
alázta, az bosszúra ingerli, valahányszor rágondol. Az irígység akkor is tovább
izzik benne lappangva, ha eléri azt, ami után vágyódott. Nem tud semmit
kiheverni, megbocsátani embernek vagy sorsnak, a lelkébe egyszer belemaró
dott sebek tovább égnek. Az élet az ő számára ráccsal körülvett kerthez
hasonló, amely mindent ad szemeinek, de mindent megtagad kezeitől. Ezek
a sötét, nem átlátszó, önmaguk előtt sem megnyilvánult lelkek, akik rossz
szenvedélyeiket nem tagadják meg, csak elnyomják, öntudatukból kiszorítják,
farizeuskodnak. Kierkegaard, aki többek között a pszichoanalizisnek is elő

futára, hangoztatja, hogy a búskomorság - tehát az, amit Freud a neurotiku
sok depressziójának nevez - az a bűn, hogy nem akarunk elég mélyen és
bensőségesen. A «szellemnek ez a hisztériájai vezet a valóságos hisztériához,
túlfeszített ingerlékenységhez. neuraszténiához, hipochondriához és a többi
ideges jelenségekhez. A személyiség átlátszónak akarja önmagát, a neurotikus
nál pedig a félelemmel kezdődő utánagondolás hirtelen megszakad és a lélek
magasságaiból elűzve, útját a sötétben folytatja, amíg hirtelen fel nem buk
kan. Mivel minden más út elzárt előtte, alattomosan a testen, a fájó húson át
veszi útját, visszatorlódik az érzékiség mélységeibe, hogy az idegek és a velő

titkos útját járva, üssön rajta az akaraton és kényszerítse az értelmet.
Filiszterek természetesen nem csupán a vallásnak és kereszténységnek,

hanem a kultúrának területén is gyakran takaróznak a magasabb szellemi
világnézet és értékigenlés kulisszáival. A költészet és művészet lelkes kedvelése
sokszor álszent és benső űrt takar. Ott, ahol életfelelősségre kellene késztetnie,
önfeledt rajongásban folyik szét. Ha valódi is az érzelmi odaadás, akkor is
üzletet kötnek vele és elkerülik az erkölcsi végkövetkeztetést. Az irodalom és
művészet iránt való érdeklődés sokszor álszent. Hozzátartozik a jó modorhoz,
hogy az emberek olvassanak, színházba járjanak, de az már viszont rossz
modor volna a filiszter szemében, ha ezekért túlságosan síkraszállnának. A mű

vek és szerzők neveit illett ismerni, pl. a mult század jómódú polgári társadal-
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mában, de a társalgáson kívül nincs nagyobb jelentőségük, mint az ételek
neveinek a menű-kártyán. A fiatalemberek e kerban sokat beszéltek az életről

anélkül, hogy állásfoglalásuk azzal szemben becsületes lett volna. Amíg mimel
ték pl. a művészet iránt val6 lelkesedést, addig csak azokat az ítéleteket szaj
k6zták utána, amit az újságokban nem-gyanus tekintélyektől olvastak. Ezen
felül csak mérsékelt érdeklődést volt szabad pl. egy költemény iránt tanusí
taniok, mert különben nem tekintették volna őket egész embereknek, «komoly»
embereknek. Mivel a polgári és a tömeg-társadalmakban a számbeli túlsúlyban
levők, tehát a középszerűek, a filiszterek diktálják az ízlést, ezek alaposan meg
is teszik a magukét az elvizenyősítés érdekében, a másod- és harmadrangún
csüngnek szívükkel - similis simili gaudet - és az elsőrangúról alig vesznek
tudomást. Ez a meghamisított szellem korszaka.

III.

Ha mármost a polgári társadalmat elhagyva, egy lépést előre teszünk
korunkba, amelyben már nem a középpolgár, hanern a kispolgár és a proletár
uralkodik: akkor Max Weber törvényét a világnézetek által hirdetett és való
ban kialakított embertípusok különbözőségérőlkorunk három nevezetes világ
nézetére, a bolsevizmusra, német szocializmusra és fasizmusra alkalmazva,
érdekes eredményekre jutunk. A történetet egyetlen tényezőből magyarázni
lehetetlen. Megpróbálták pl. Hegel, a történet folyásának egyetlen meghatá
roz6jául a szellemet tekinteni.de ez éppúgy téves, mint Marx történeti materia
lizmusa, amely az anyagi-gazdasági életet, a termelés eszközeinek fejlödését,
vagy mások elmélete, akik fajbiol6giai tényezőket vettek egyetlen meg
határoz6ul. A történetnek ugyanis több meghatározó tényezője van, legalább is ez a
háromfajta együtt: gazdasági, biológiai-vitális és szellemi, amelyek megfelelnek a
skolasztikus bölcselét által felfedezett három valóságrétegnek, a valóság, a létezés
három fajának, kategoriájának, amelyek: anyag, szerves élet és szellem. Könnyen
észrevehető, hogy a három tényező közül a bolsevizmus specifikus világnézeti súly
pontja az anyagi (gazdaság, technika, géP), a német szocializmusé a vitális (faj
biológiai), a fasizmusé pedig a szellemi-erkölcsi (heroizmus) principiumokon
sarkallik. Azonban el kell választanunk egymást61 rnind a háromnál, Max
Weber értelmében, elméletet és gyakorlatot, tant és valóságot. Nézzük először

az elméletet. Itt nevezetes különbségek vannak a három iránynál, de nevezetes
megegyezések is. A különbségek a következők: az egyik politikai materializ
mus, a másik biologizmus, a harmadik erkölcsi heroizmus. Megegyzik viszont
mindegyik abban, hogy antiintellektualista és hogy küzd a nyárspolgáriság,
vagyis a kényelemszeretet, megalkuvás, hipokrizis ellen.

Az antiintellektualizmus nem becsüli meg az észt, igazságot önmagában,
hanem csak hasznos eszköznek tekinti. A bolsevizmus szerint az igazság nem
más, mint az uralkod6 osztály érdeke és így korszakok szerint változó valami.
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Mihelyt önmagában fontos dolognak tartjuk, veszedelmes és káros lesz. Az ész,
az emberi megismerés nem önmagáért van, amint a tudományos liberalizmus
tanítja, hanem ellenkezőleg: csak a cselekvés és az anyagi jólét eszköze gya
nánt. A bolseviki természetes ellenségét látja az intellektuelben, aki szerinte
beteges és elavult jelenség, Az intellektuel eltávolodik a valóságtól, a gondol
kodás kísérteteinek és üres pókszövedékeinek világába, önmaga és cselekedetei
közé reflexiókat, elmélkedéseket ékel, amelyek megrontják tetteit, illetőleg

azokra képtelenné teszik. Amíg az intellektuel gazdaságilag terméketlen,
továbbá individualista, addig a termelő, munkás társadalom alakítja ki a
bolsevizmus szerint az új embertípust. Ez a jövő embere, akit tudományos
realizmus és egészséges, tevékeny kollektivizmus jellemez. Akaraterős ember,
aki nem húzódik vissza az álmok világába és akinek eleme nem a túlvilág
ábrándjai, nem is az intellektuális, szellemi alkotások nyugalmas légköre,
hanem a vas, szén, acél, a gyárak gépeinek dübörgése. Gerassimov, egy szovjet
költő írja egyik versében: «Forrnak, bugyborékolnak a Martin-kemencék, az
érc pora a szemekbe szikrázik. Meggyujtom a fáklyák tüzét az élet könyve, a
munka felett». És Kirillov, egy másik költőjük: (CA fémmel vagyok testvér,
egy a gépekkel, elfelejtettem álmodozni az égről és az üdvösségről. Azt akarjuk,
hogy az ember jóllakjon a földön, hogy ne hangozzék többé jajgatás, esengés
a kenyérért».

A német szocializmus szintén antiintellektualista. «Nicht Wissen, son
dern Können I (Nem tudás, ismeret kell, hanem alkotóképesség, erő !))) - adja
ki a jelszót Rosenberg. És Hitler is hangoztatja: többet ér egy egészséges, test
ben és akarataban ép, erős férfi a nép számára, ha mindjárt nem is olyan nagy
szakember és szellemi kiválóság, mint a szellemes nyápicok; és hozzáteszi :
ha 1918-ban az intellektuellek egyúttal izmos, bátor, ökölvívásban jártas
emberek lettek volna, nem pedig használat hiányában elsatnyult izomzatúak,
akkor a vörös csőcselék nem tudta volna az uralmat megszerezni. A szellemiek
és azok romboló, vagy áldásos hatása fajbiológiai tényezökön nyugszik, ezen a
földön a vér sorsa egyúttal a szellem sorsa is.

A fasizmus végül erkölcsi meggondolások nyomán antiintellektualista.
A hitlerizmussal együtt veti fel Nietzsche kérdését: a tudás előbbrevaló-e,vagy
az élet? A bolsevikiekhez hasonlóan nem kételkedik abban, hogy az ismeret, az
igazság nem önmagáért való, hanem a tevékenység eszköze. Konzervatívazon
ban, mert gyűlöli a modern vakmerőséget, amely félre akarja tolni az élet
tényleges adottságait és történeti rendjét, mint: család, állam, haza. Ez a vak
merőség, a fasizmus szerint, leginkább az intellektualizmus sajátossága, azé a
felületes «íntellektueh rétegé, amely az emberi tudást határtalannak véli és a
világot hozzá akarja igazítani. Intellektuelben azonban a fasizmus nem a
kutatót, a tudomány munkását, vagypedig az alkotót, a művészt érti, nem a
szellem valódi szolgáit, hanem a nagyvilág szórakozás- és szenzációszükség
letének szállítóját. A lényeg a hősi, harcos és tevékeny magatartás, amely
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ellensége a kényelmes életnek és a gerinctelen, megalkuvó intellektuel-nyárs
polgárnak, kultúrfiliszternek.

Mi rejlik azonban az elmélet mögött a három világnézet gyakorlati meg
valósulásában ? Miben egyezik meg és miben tér el mindegyiknél elmélet és
gyakorlat, tan és élet? A bolsevizmusnál az elmélet a nyárspolgáriságnak ellen
sége, a gyakorlatban pedig épp melegágya. Ezzel kapcsolatban áll gyakorlati
despotizmusa is, az az állami mindenhatóság és totalizmus, amely nem csupán
a testen, hanem a lelkeken és szellemen is uralkodni, ezeket is paranccsal, kom
mandóval, kényszerrel meghatározni akarja. Ha a mind elméletben, mind gya
korlatban megjelenő bolsevizmust, az oroszországit nevezzük így, a csupán
gyakorlati bolsevizmust pedig elbolsevizálódásnak, akkor mondhatjuk, hogya
gyakorlati bolsevizmus, az elbo1sevizálódás ma egész Európában és Ameriká
ban megtalálhat6. Itt azután mellékes körülmény, hogy az elméleti cégér más,
esetleg keresztény vagy nemzeti szólamokból áll. A lelkek szolgasága, a gerinc
telenség, a párturalom, a gondolatszabadság letiprása jellemzi az elbolsevizáló
dást, amellyel szemben a világháború előtti liberalizmus emberének gondolat
szabadsága és gerincessége toronymagasságot jelent. Ami az (elméleti) bolseviz
musnál antiintellektualizmus volt, az az elbolsevizálódásnál antikulturális
magatartás lesz, a kispolgári félműveltségnek, szellemi törpeségnek és közép
szerüségnek érvényesülése, amely életirígységet táplál a szellemi kiválósággal
szemben és azt lealacsonyítás útján nivellálni akarja. Nem csupán Oroszor
szágban, hanem pl. a hitleri Németországban vagy nálunk Magyarországon is
tapasztalható a középszerűek érdekszövetsége, amely kultúrellenes, a nagy
műveltségű embert és a magas kultúrát kényelmetlennek érzi, ezért elnyomni
törekszik. Mind a német szocializmus, mind pedig a bolsevizmus a szellem és
kultúra ellen foglal állást és innen magyarázható a keresztény vallás, a fölfelé,
önmagunk fölé tekintés, az érzékfelettire törekvés, átszellemülés iránt való
ellenszenvük is.

Az elbolsevizálódás tehát mind a gyakorlati bolsevizmusban, mind a
hitlerizmusban megtalálható közös vonás, csak a fasizmusból hiányzik, mert
az a gyakorlatban sem nyárspolgári, nem is kultúraellenes. Van azonban egy
többlet a gyakorlati hitlerizmusban a merő elbolsevizálódással szemben, és ez
az életértékek kultusza, a faj, nép, nemzet vitális értékeié. E tekintetben közös
vonása a bolsevizmussal szemben hitlerizmusnak és fasizmusnak a gyakorlat
ban a nemzeti megújhodás. Viszont fasizmussal szemben bolsevizmus és hitle
rizmus közös vonása a szellemtől való elfordulás, az örökkévaló dolgoknak és
magasabb valóságoknak tagadása, a véges valóság kizárólagos igenlése, csak
egyiknél az életnek, másiknál az anyagnak nevében. A fasizmusnál ez nincs
meg, egyetlen közös mozzanatul tehát a másik kettővel a fasizmusban az
elméleti antiintellektualizmus és a gyakorlati despotizmus marad.

Az antiintellektualizmus, amint láttuk, az elméleti idealizmus, farizeuskodás,
álértékek ellen való küzdelem világnézeti fegyvere. Talán egy korhadt, elvén-
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hedt kultúra feloszlási folyamata ez, még alacsonyabb formáiban, az új bar
barizmusban, elbolsevizálódásban is, illetőleg egy új kultúrkorszak születése.
«Isten a görbéből is tud egyeneset csint Ini» idézi a spanyol mondást Paul
Claudel, aki sokszor érzékelteti és szimbolizálja műveiben azt a történetböl
cseleti igazságot, hogy az érték születése is lehet ellenszenves. És valóban,
az új barbárok, kultúraellenes, kiskaliberű, félművelt törtetök. ezek a kezdet
leges, szellem, morál, ész, ízlés, jog által nem gátolt, ellenszenves lelkek végül
önkénytelen üdítő hangulatot keltenek fel a szernlélőben : ők talán a történe
lem temetőbogarai. ők az a szenny, amely azonban végeredményben egy tisz
tító kulturális özönvíz árjának mocska is lehet.

Mi a viszony kereszténység és a tárgyalt politikai világnézetek között
elméletben és gyakorlatban? Az összhang és megegyezés csak fasizmus és
kereszténység között teljes, mert mind a kettő a végtelenre törekvésnek, a
szellemi és erkölcsi heroizmusnak egy forrása. A kettő között csak a despotiz
mus esetleges elfajulásának pontján lehet és volt is surlódás, továbbá esetleg
még az antiintellektualizmus tekintetében, ha ez a katolikum állam- és nemzet
feletti tantéleteit megtámadná. Hitlerizmustól és bolsevizmustól azonban
egyaránt elválasztja a kereszténységet az a szakadék, amely transzcendencia
és immanencia, világfelettiség és merő evilágiság, örökkévalóság és véges
között tátong. Melyikkel találhatja meg mégis inkább a megértést? A felelet
nehéz. A bolsevizmussal aligha. Van ugyan a bolsevizmusban egyfajta elméleti
keresztényellenesség, amely a gyakorlatban épp ama keresztény tanításokat
akarja megvalósítani az irgalmasság testi cselekedeteiről,a munkás bére meg
vonásában álló égbekiáltó bűn kerüléséről stb., amelyeket az álkereszténység,
az elméleti kereszténység, a keresztény nyárspolgáriság elmulasztott. A mate
rialisztikus, mechanikus, technikai világnézetre a csalódottak hajlanak, akik
kiábrándultak az elméleti idealizmusból és ki akarják ölni magukból az életet,
az egyéniséget, a lelket, minden szenvedés e forrását, lelketlen gépekké akar
nak válni egy merőben mechanikus, gazdasági érdekektől alkotott közösségben,
Itt volna a lehetősége egy valódi kereszténység győzelmének és új térhódításá
nak a csalódott lelkekben, de ennek főellensége mind az álkereszténységben,
mind a bolsevizmusban uralkodó kispolgári szellem, törpeség.

A hitlerizmusnállátszólag jobb a helyzet, de csak első pillanatra. A bol
sevikiek mesterséges, atomizált társadalmával szemben a természetes, rendi
tagozódású hitleri államelgondolás, a népkultúra programmja, a parasztság
magasabb színvonala, a család védelme, céltudatos népesedési politika, tiszta
erkölcsök, az emberiség örök, titokzatos, romantikus csillagzatai, mint: hit,
költészet, monda, mese, hazai föld és nép, erdő és mező csendje, a földmíves
lelkivilága : mindezek oly programmpontok és eszmények, amelyek alkalma
sak volnának kereszténységet és hitlerizmust egy kalap alá hozni. Aquinói
Szent Tamás szerint a természetfeletti nem elsorvasztása, hanem megnemesí
tése a természetes értékeknek, a nemes, erős vitalitás az alkalmas talaj a
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kegyelmi életnek, a kereszténység égi értéktelítettségének akibontakozására
is. Ez a pont nyujt reményt hitlerizmus és kereszténység kibékülésére. de itt
nagy ellentét az az újpogányság, amely életet és valláserkölcsöt, nemes fajt
és kereszténységet, földet és eget kibékíthetetlen ellenségnek tart és a földi,
véges létezést igenli. A valódi kereszténység győzhetne, amennyiben meg
mutatná, hogy nem az életgyenge nyárspolgáriságnak, hanem a hősiességnek,

a nemes vitalitást is a gyenge önzésével szemben jellemző szeretetnek és ön
feledtségnek melegágya. De e győzelemnek is főellensége a kereszténységbe is
beleférkőző kispolgári érdekvadászat szelleme.

Röviden szólva, hitlerizmus és bolsevizmus megtérítésének az álkeresz
ténység az akadálya. A modern ember megtérésé addig nem remélhető, amíg
korunk kereszténysége az az elméleti kereszténység lesz, amelyről Rozanov ír:
(I••• a kereszténység tehetetlen, nem segit, nem akadályozza meg sem a
háborút, sem a munkanélküliséget. Csak mindig és mindig énekel. Mint
amolyan diva. Hallottuk már, sokáig hallgattuk. Most pedig elég. És a rettene
tes, amit még sokan nem is sejtenek, a megrázó az benne, hogy: nem az emberi
szív rothasztotta meg a kereszténységet, hanem a kereszténység az emberi
szívet».! - Ez a tehetetlen kereszténység nem alkalmas megcáfolni Berdjajew
nézetét : egy Nietzsche töprengéseit. szerinte, nem lehet merőben dogmákkal
elíntézní, kételyeire ezek önmagukban nem adnak feleletet. A modern keresz
ténység addig nem fog hatalmat nyerni a lelkeken, amíg nem lesz önmagát a
saját tisztaságával teljesítő kereszténység. Addig állni fognak Nietzsche rette
netes szavai: «Minden pillanat gyakorlata, minden ösztönzés, minden értéke
lésből fakadó cselekvés ma keresztényellenes. Az áltatásnak milyen szörny
szülöttje kell hogy legyen a modern ember, aki ennek ellenére sem szégyenli,
hogy még kereszténynek hívják».

Keresztény fasizmus szükséges nem abban az értelemben, mintha azt
sürgetnők, hogy a kereszténység tegyen magáévá valamit a fasizmus állami,
politikai és nacionalista ideáljaiból, hanem keresztény fasizmus, mint elszán
tabb, határozottabb, tevékenyebb, buzgóbb, komolyabb kereszténység. Ez a
katolikus fasizmus legyen ellensége minden kényelmességnek katolikus téren.
Legyen ez hősi, harcos és tevékeny katolikum, kérlelhetetlen ellensége minden
katolikus nyárspolgáriságnak, megalkuvásnak, félbenmaradtságnak, idillikus
nyugalomnak, pogány vasárnapi kereszténységnek, keresztény epikureizmus
nak. Ne legyen fanatikus, ne kerülje ki az élet és kultúra kapuját, de mégis
győzze le önmagában az ember kicsinyességét, silány önzését, szemforgató
részvétlenségét,

l Idézi Hamvas Béla, Társadalomtudomány, 1935. 119. l.
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