
TAKÁCS MENYHÉRT:

"A SZELLEM GYOZELME

Napjainkban már valósággal divat válságproblémákkal foglalkozni.
A kérdést "Der Untergang des Abendlandes" című pompásan meg
írt művében Spengler állította az érdeklődés középpontjába s fej
tegetéseit az olvasók igen széles rétege nagy megértéssel fogadta.
Azóta a tudományos és népszerű munkák, a tudósok és féltudósok
egész tömege boncolgatja ezt a problémát, a nagyközönség pedig
szárnyaszegett reménytelenséggel, vagy benső bizonytalanságát lep
lező hangoskodással féli, várja a megjósolt véget. A helyzet való
ban meglehetősen súlyos. A technika, amelynek feladata tulajdon
képpen az élet megkönnyítése volna, az ember ellen fordult. El
vonta a megélhetés feltételeit a munka nélkül maradt emberek tö
megétól. De minden szociális és gazdasági válságnál veszélyesebb
tünet a fennen hirdetett, vagy gondosan titkolt pesszimizmus,
amely a pusztulás gondolatát felvetette és félelmetessé növelte.

A baj kétségtelenül korunk szellemében gyökeredzik, abban
a szellemben, amelyet Nikolai Hartmann "objektívnek'" nevez.
Személyfölötti és az egyes személyeket összekötő valóság ez, amely
kiterjed nyelvre, erkölcsre, jogra, nevelésre, müvészetre, tudo
mányra, világnézetre egyaránt. Felöleli az egész kultúrelméletet,
úgy, hogy korunk válságát a kultúra válságának is nevezhetnők.

Helyesebb mégis a szellem válságáról szólnunk, mert ezzel preg
nánsabban fejezhetjük ki, hogya beteg olyan létező, olyan való
ság, amely az egyes ember dimenzióit meghaladó mértékben
ugyan - de él, fejlődik, visszafejlődik és végül elpusztul.

Az objektív szellem, személyfölötti lény, létezésében az egyes
individuumokra támaszkodik, de azoktól mégis meglehetösen füg
getlenül él, hatásokat vált ki, ezekre visszahat s közben alakul,
változik maga is. Fejlődésről azonban csak akkor beszélhetünk,
ha a változásban a düferenciálódás és az integrálódás egymással
egyensúlyban vannak. A fejlődés eszerint abban mutatkozik, hogy
a részjelenségek egymástól egyre jobban elkülönülnek, egvre ha
tározottabb alakot öltenek, de egyben szorosabban is fűződnek az
egészhez.

Napjaink szellemi életében az egyoldalú differenciálódás az
uralkodó jelenség, itt kell tehát a válság kórokozóit keresnünk. Ko
runk jelszava a specializálódás. Az általános műveltségű, minden
iránt érdeklődő embereket egyre kevésbbé becsüljük. Közigazga
tásunkból egyre jobban kivész a széles érdeklődési körrel bíró hi
vatalnok. Szaktanácsok állanak a kormányzat rendelkezésére a
közigazgatás minden ágában. Minden különös feladat megoldására
specíálís és specializált állami, vagy társadalmi szervezetek szol
gálnak.

A differenciálódás az állam életén belül szervezett egységek
kialakítására vezet. Ilyen szerves egységképpen lépnek fel a nem
zeti kisebbségek és követelik külön jogaikat. De önálló, sőt egy
mással szemben álló egys~ekbe szervezkednek a társadalmi osz
tályok is. Minden élethivatás és minden foglalkozási ág képviselői
külön szervezetbe, egyesületbe, szövetségbe, társaságba, kamarába
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itömörülnek. Ilyen méretű differenciáltságot a régi időkben hiába
keresnénk. A nemzetiségi kérdés meglehetősen újkeletű probléma.
A zsoldos hadseregek hivatásos katonái sokszor saját nemzetük el
len is harcoltak. Osztályellentétek voltak minden időben, de nem
volt igazi osztályöntudat, nem voltak megszervezve a társadalmi
osztályok. Lehettek pillanatnyi gyűlöletből fakadó parasztlázadá
sok, de olyan háború, aminőt a proletáröntudattól egységgé szerve
zett orosz kommunisták ma folytatnak, még a mult században is el
képzelhetetlen lett volna. A régebbi időkben az érdekképviseleti
szervek sem hiányoztak, de azok sohasem öltöttek olyan határozott
.alakot és, sohasem helyezkedtek egymással szembe olyan élesen
mínt ma.

A differenciálódást megtalálhatjuk a tudományban is. A XX.
század valóságos mestermunkát végzett az új tudományok kialakí
tásában. A legnagyobb a differenciálódás mégis a tudományok
tudományában a filozófiában. A természettudományok méz elmé
leti alapjukban is egyre jobban elkülönülnek a bölcselettől. önálló
és a filozófiával minden közösséget megtagadni törekvő tudomány
lett a lélektanböl, igyekszik függetleníteni magát a társadalomtu
domány és a politika is. De mindezeken túlmenőleg maga a filozó
fia is részstudíumokra bomlik, mínden tudomány felett álló, világ
'nézetet biztosító jelentőségéből egyre többet veszít. Az egész vi
lág képét egységbe foglaló, nagy filozófiai rendszerek jóformán ki
vesztek s azokat a böleselőket, akik metafizikai kérdéseket mer
nek feszegetni, egyszerűen fantasztáknak bélyegzik.

Érdekes következményekre vezetett az értékelméletnek önálló
tudománnyá váló differenciálódása. Megállapították, hogy az érték
más, mint a lét és hogy a kettőnek egymáshoz tulajdonképpen nem
is nagyon sok köze van. E megállapítás folyományaképpen száműz

ni kellett a filozófiából a túlvilágí élet, a teremtő és üdvözítő Isten
fogalmát. Teremtésről, örök boldogságról, halhatatlansázről be
szélni a filozófiában ma már nem lehet. Ez tudománytalan dolog
volna és a mai felfogás szerint összekeverné a filozófiát az attól
-gondosan elválasztott és jóformán csak az ezvén érzelmi életének
területére korlátozott vallással.

Az érték és a lét merev elválasztásának azonban súlyos követ
kezményei vannak. Az értékek ennek a filozófiai álláspontnak
eredményeképpen kezdenek nemcsak a léttel, hanem egymással
szemben is önálló életet élni. Ez természetes is, hiszen a kapcso
latot közöttük eddig is csak a lét tartotta fenn. Az igazság keresése
ma már önmagában véve nem jelent erkölcsi értéket. Az igazság
nem az etikai értékekkel, hanem a praktikummal kerül összefüg
-gésbe a pragmatizmus útmutatása szerint. Az erkölcs autonómiája
még súlyosabb következményekkel jár. Az az elv, hogya jót ön
magáért kell cselekednünk, minden reménye nélkül annak, hogy
önfeláldozásunk valamikor és valamiképpen életünket is boldo
gabbá teszi, egész természetesen elvezet oda, hogy a jóság elveszti
tulajdonképpeni tartalmát. a moralítástől mindinkább a legalitás
felé csúszik és az etika beletorkolik egy minden őszinteséllet nél
külöző szocíolögiába. A szépség értékének önállósága, a l'art pour
l'art elve végül a művészetben okoz meeoldhatatlan nebézségeket.
Ha t. i. a szépség önálló érték, akkor szembe helyezkedhetik az er
kölccsel, az élettel, amelynek az erkölcs alaptörvénye s így vég

-elemzésbsn ellenkezésbe jut önmazával is.
Ez a fékevesztett differenciálódás érdekes embertípusokat ter-
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meIt ki. Az egyik a schízofréníás ember, aki saját magában éli át
korunk szellemének válságát: az egység hiányát. Kettéhasad a lel
ke, szinte két én él benne s nincs ami összetartaná a kettőt. A má
sik típus a megaloméníásseakember. "Kitünően tudja a maga kis
helyét a világban, de sejtelme sincs mindarröl, ami e kicsiny he
lyen nem fér el." "Tudós tudatlannak nevezhetjük. és ez izen s-ú
lyos dolog, mert olyan urat jelent, aki minden kérdésben, amit
nem ismer, nem tudatlan médiára viselkedik, hanem telles hivat
kozással míndarra, amit a maga sajátos területén tud:' "Vad, egé
szen tudatlan nézetei vannak, de az önhittek kételv nélküli ener
giájával hangoztatja ezeket" - mondja erről az emberről Ortegay
Gasset. Ebből az embertípusból is hiányzik az egységnek, a világ
mindenségnek, a világmindenség végtelen fönségének érzése, más
szóval: hiányzik belőle a keresztény alázat.

Az európai szellem a maga differenciálódásával kétséetelenül
csodálatos dolgokat teremtett a tudományban, a művészetben és a
társadalom megszervezésében. Lehetővé tette az egyes fajok és
egyes társadalmi osztályok jólétének fokozását. szemkánráztató
technikai vívmányaival meghatványozva az ember kényeimét és
mégis pusztulásról kell beszélnünk. mert óriási differenciáltsága
mellett teljességgel hiányzik belőle az összefogó, egységet adó erő.

A tudományok és művészetek egymással nem törődve önálló életet
kezdenek élni, a társadalom szervezettsége csak arra jó, hogy na
gyobb egységeket állítson ezvmással szembe a létért folytatott
élet-halálharcban és így alaposabb pusztítást vé2ezzen.

Az európai szellem válságát ezek szerint ÍSlY határozhatjuk
meg differenciálódás, integrálódás nélkül.

Az integráló erő az a tényező, amely biztosítja az objektív szel
lem egységét, összeállását, azaz struktúráját. A bomlás, a azétesés
folyamatát tehát a struktúra hibájának kell tulajdonítanunk. De min
alapul az objektív szellem struktúrája? Vizsgálódásainkat kétségtele
nül szellemi életünk ama megnvílvánulásaínak iránvában kell
folytatnunk, amelyekben a struktúra, a forma vezető szerenet ját
szik. Szellemi életünknek ez a területe pedig a művészet. A for
mának a műalkotásban döntő szerepe van. Ezt mi sem bizonyítja
jobban, mint az a körülmény, hogy az esztétikai elméletek igen
nagy száma egyenesen és kizárólagosan a formában látja a művészi

értéket. A szellem struktúráló erejét tehát azokban a lelki ténye
zőkben kell keresnünk, amelyek a művészi alkotást ·létrehozzák.
A ma uralkodó felfogás szerint pedig a műalkotás az érzelem ki
fejezője, létrejöttében legnagyobb szerepe az érzelemnek van.
Eszerint tehát a struktúráló erőt az érzelemben kell keresnünk.

Az érzelemnek ez a beállítása talán kissé idegenszerűen hang
zik, mert hiszen megszoktuk azt, hogy az ember következetességé
nek, bizonyos elvekhez, erkölcsi törvényekhez való alkalmazkodá
sának, tehát határozott lelki kíalakultságának magyarázatát a je
lenben, respektíve az akaratban keressük.

Elgondolásunkszerint az állandó jellegű érzelmi beállítottságú
szenvedély, az érzület a lélek formája, míg az egyes érzelmi élmé
nyek a hangulatok és indulatok e formának tudatosulásaí. Esze
rint tehát különbséget teszünk az érzelem mínt lélekforma és an
nak tudatosulása az érzelmi élmény között. Az érzületek és szen
vedélyek formát adó természetét bizonyítja az, hogy míndíg vala
mi tárgyra vonatkoznak, valamely célra irányulnak és a cél szol-
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gálatába állítják gondolkozásunkat. akarásunkat, szöval minden
lelki élményünket.

Az érzelem a lélek struktúrája lévén, természetes, hogy a mű

vészet, amely az érzelem kifejezője, első sorban a formával, a
struktúrával hat, sőt formál és struktúrál maga is. A művészetnek,

illetőleg azon keresztül az érzelemnek struktúrálc erejét mi sem
bizonyítja jobban, mint az a körülmény, hogy nemcsak az egyes
rnűalkotásoknak, hanem egy-egy korszak egész művészetének is
megvan a maga formája, a maga struktúrája. Ez az, amit művé

szetí stílusnak nevezünk. De a stílus nem marad meg a művészetnél,

át meg átjárja az objektív szellem egész valóságát, megformálja a
lélek egész tartaimát és annak minden megnyilvánulását. Korunk
egyik legértékesebb gondolkozója Huizinga hívja fel a figyelmet
arra, hogy az európai történelmet úgy foghatjuk fel, mínt a stílu
sok egymásrakövetkezését. Eszerint tehát román, gót, renaissance
és barokk korszakokat állapíthatunk meg a történelemben. Ezek
a stilusmegjelölések azonban itt nemcsak művészi kiíeiezésmédot
jelentenek, hanem egy-egy történelmi korszak egész struktúráját
jellemzik.

Már az eddig elmondottak is elég világosan bizonyítják, hogy
korunk válságát, a bomlás és pusztulás jeleit az érzelmi erők nem.
megfelelő müködésére kell visszavezetnünk. Még világosabbá vá
lik azonbanmegállapításunk akkor, ha megfigyeljük azt a szerte
len vágyat, amely korunkat az érzelmi élmények, a nagy érzelmi
kiélések felé hajtja. Valósággal azt kell mondanunk, hogy érzelmi
éhség hatja át a XIX. és XX. század emberét. Ez az érzelmi éhség
elementáris erővel tört kia mult század elején a romantikában.
Ennek hatása alatt az irodalomban, művészetben, tudományban,
sőt a társadalmi szokásokban és a mindennapi életben is míndíg
és mindenütt aláhúzták és hangsúlyozták az érzelmet.

A romantikát mint művészeti stílust azóta több más stílus kö
vette, de azért korunk - minden külső látszat ellenére - ma is
vágyik a nagy érzelmi kiélések után, a tömegember pedig művészí

felfogóképességében tisztára romantikus ma is.
Korunk érzeleméhségének beszédes bizonyítéka az érdeklő

désnek a szegény néposztályok felé való fordulása, az a szocíálís
gondoskodni vágyás, amely bizonyos társadalmi rétegekben való
sággal divattá vált. Ez adott komoly lökést a szociolögíai tudomá
nyok fejlődésének és biztosította a szoeializmus sikerét is. Es az
emberszeretet nem sok rokonságotmutat a keresztény felebaráti
szeretettel. Nem igen törődik embertársaink lelki szükségleteivel,
csakis az anyagi jólétet nézi. Sőt, rendszerint azt sem magasabb
szempontból, semmi esetre sem keresztény módon, Istenért, hanem
inkább öncélúan, az adásban rejlő öröm kedvéért. Ezért azután az
ilyen, inkább esztétikai, mint etikai indítékú jótékonyság nem is
ad megnyugvást a megsegítettnek és távolról sem váltja ki belőle

a hálának és szeretetnek azt az érzését, amelyet a szentek iránt
éreztek a szegények. Ez a szocíálís érzés valamiképpen ug-yancsak
a híányö vallásosság pótlására szolgál, A modern pszibol6gusok
között bőven vannak olyanok, akik az emberszeretetet, illetve an
nak szociálís hatását tekintik a vallásosság legelemibb mozzanatá
nak olyannyira, hogy lehetetlennek tartják, hogy vallásos érzések
legyenek a kollektív életen kívül.

Az érzelmi kiélés vágya vezeti azokat is, akik a seépséges ter
mészetben akarnak föloldődní. A természet utáni rajongás soha
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olyan mérvű nem volt, mint napjainkban. Madarak és fák napját
ünnepeltetjük gyermekeinkkel, intézményes kirándulásokat szer
vezünk, egyesületekbe tömörülünk, a természet kollektív csodála.
tára weekendekre járunk, sátor alatt tanyázunk, ünnepnapokon
csónakjainkkal tömegfelvonulásokat rendezünk a Dunán s közel
harcot folytatunk egy-egy talpalatnyi földért, hogy letelepedhes
sünk valamely "elhagyott" szigeten. Ez magában véve mind nagyon
egészséges volna, ha megmaradna az észszerűség korlátai között.
De a túlzott természetrajongás éppen úgy, mint a szociális elérzé
kenyülés a vallásos érzés hiányát leplezi. Ha kérdezősködni pró
bálunk a nagy természetrajongók vallási élete felől, tíz közül ki
lenc azt feleli, hogy semmiféle templomban nem tud úgy imád
kozni, mint a természet ölén, a szabad ég alatt. Ezeknél az embe
reknél tehát a természet a templomot pótolja, a természet csodá
lata pedig az imádságot. Rajongásuk tehát ugyancsak célját tévesz
tett vallásosság, pantheista természetimádás. Ennek a pantheís
musnak csak változata a szélsőséges vitalisták túlzó fajkultusza,
amely nem riad vissza nemzeti istenek imádásától sem.

A pantheista rajongásnak egyik faja korunk mértéktelen hősi

kultusza is. Huizinga érdekesen fejte~eti, hogy a hős elnevezés, az
ókorban csak az elhunytakat illethette meg. Hősnek lenni valaho
gyan azonos volt az üdvözültség állapotával. Ezzel szemben nap
jainkban a hősiesség, a heroizmus állandó epithetonja a férfias
helytállásnak és önfeláldozásnak. Közvetlen leszármazottja ez a
míndenütt keresett hős Nietzsche űbermenschének, aki a maga mín
den korláton túlnövő na~ysá~ával viszont a félistenekkel és iste
nekkel tart közeli rokonságot. Az emberfölötti embernek, a hős

nek keresése tehát éppen úgy, mint az érzeleméhségnek többi ed
dig tárgyalt megnyilvánulásai a megfogyatkozott vallási érzést kí
vánja pótolni.

Az érzeleméhség tüneteinek felsorolását m~ soká folytathat
nók, de erre nincs semmi szükség, mert az eddig elmondottakból
is láthatjuk, hogy korunk mindennél jobban keresi és kívánja a
nagy érzelmeket. Ez bizonysága annak, hogy az érzelemben való
ban struktúráió összefoglaló erő van, mert a magára hagyott beteg
legtöbbször önkéntelenül ís érzi, hogy szervezetének míre van
szüksége s megtalálja a megfelelő orvosságot. De éppen ezért az
érzeleméhség azt is bizonyítja, hogy korunk sokféle kapkodása és
az érzelmi kiélés utáni vágyakozása ellenére nélkülözi azt a nagy
érzelmét. amely éhségét csillapítani, lelkét betölteni képes volna.
Korunk eszményi szerelme tulajdonképpen bálványimádás, kimutat
tuk azt is, hogy szocíálís szeretetünk a vallásos kultuszhoz, termé
szetrajongásunk a pantheizmushoz, hőstiszteletünk pedig a polithe
izmushoz hasonlít. Ezek a józan mértéküket elvesztett érzések te
hát mindannyian a hiányzó vallásos érzést volnának hivatottak pó
tolni. Ebből azt a következtetést kell levonnunk, hogy korunk em
beréből hiányzik a vallásos érzés, az igazi vallásosság, hogy a XX.
század európai szellemében a vallásossáznak nincs mezfelelő sze-'
repe, hogy a vallásosságnak ez a háttérbe szorulása hiányt okoz
szellemi életünkben és pótlásra szorul.

Ezek után fel kell vetnünk a kérdést nincs-e összefüggés a
vallásosság, a keresztény vallás háttérbe szorulása és korunk szel
lemi életének válsága közt? Huízinga, akinek a művészí stílusok
korszakot struktúráló erejéről szóló tanítását már idéztük, megál
lapítja, hogy ilyen korszakot jellemző stílus a nyugateurópai szel-

266



lem történetében a román, a gót, a renaissance és a barokk. A ba
rok-kor óta azonban az egész szellemi életet átfOlZó stílusunk nem
volt. Minthogy pedig - amint azt fentebb megállapítottuk - csak
az ilyen átfogó stílus tudja megadni egy-egy korszak szellemi éle
tének teljes egységét, teljes integráltságát, meg kell állapítanunk,
hogy az európai szellem hanyatlása, a bomlás a barokk korszak
megszüntével veszi kezdetét. De mi volt az a szellemi áramlat, az
ft mélyreható változás, amely az európai szellem életében a barokk
korszak elmúltával bekövetkezett? A felelet az u. n. felvilágoso
dás. Ennek a felvilágosodásnak jelszava a tiszta ész, a tudás, szem
ben a megelőző korszakokkal. amikor a szellemi élet vezető ereje
a hit volt. A felvilágosodás harcot indított a hit és, a keresztény
vallás ellen. A keresztény vallás pediz a következetesen és szer
vezetten megindított harcokban a felvilázosodást követő francia
forradalom és az abból folyó társadalmi, tudományos és politikai
események hatása alatt mindinkább vesztett szellemi életünkre és
kultúránkra addig gyakorolt befolyásából.

A barokk korszak végéig a kereszténység volt az európai szel
lem, az európai kultúra középpontja és írányítöja. A filozófiának
és művészetnek egyedüli témája az Isten és az ember viszonya, de
a szaktudományok eredményei éppen úgy, mint a szociális, politi
kai és gazdasági kérdések mezoldásaí is mind beleilleszkednek a
kereszténység egységes és minden részletre kiterjedő világnézetébe.
Legszembeszökőbb a kereszténységnek ez az összefoglaló szerepe,
ha a felsorolt stílusokat összefüggésbe hozzuk a kereszténv vallás
történetével. Azt találjuk, hogy ezek a stílusok mind a keresztény
ség életének egy-egy korszakát jelentik. A román stílusban megta
láljuk az első századok kereszténységének harcos önvédeimét, a
népvándorlás pogány hordái ellen menedéket kereső keresztény
ség szorongással és aggódással teli Isten felé fordulását. A gótika
a külsö ellenséggel szemben lábát megvető E!!yház belső építő

munkáját, az életet legapróbb részeiben is átformáló és; a túlvilág
végtelenjére beállító hatalmas szervező erejét tükrözi. Melrtaláljuk
a párhuzamot a renaissance Egyháztól való elszakadási vá~ya, az
individuumot megörökíteni törekvő szabadsázvázva és a reformá
ció önállósulási törekvései között is. A barokkból pedíz sugárzik
a boldogulását távol kereső tékozló fiút [óléttel, pompával PS a gaz
dagság mínden vonzó erejével visszacsalogatni törekvö ellenrefor
máció eszmevilága.

A reformáció támadása nem a keresztény vallás. hanem a ka
tolikus Egyház ellen irányult. A hirdetett cél itt nem a vallás ki
irtása, hanem ellenkezőleg, eredeti tisztaségába való visszaállítása
volt. Gyökeresen megváltozott azonban a helyzet a felvilágosodás
korában. A felvilágosodás éle már a keresztény vallás. a keresz
tény hit ellen irányult. Amde a keresztény vallás - mint lát
tuk - az európai szellem középpontja, életének irányitója volt szá
zadokon keresztül. Körülötte alakult, körülötte kristályosodott ki
a nyugateurópai szellem. ~rdekes hasonlésázot láthatunk itt az
egyes ember és az objektív szellem között. Az egyes ember lelki,
szellemi életének szüksége van az énre, vag-yis olvan központra.
melyre vonatkoznak, melyben míntezv találkoznak az összes, lelki
és szellemi jelenségek. Ennek az énnek állandésága biztosítja a
kapcsolatot a gyermek és a férfi s a férfi és, az örel! ember között.
Éppen ezért az ént megváltoztatní, ezv másikkallelcserélni nem
lehet. Ha leromboljuk egy lélekben az ént, megöltük vele az egész
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lelket és lehetetlenné tettük a szellemi életet. Ilyen énre, ilyen
központra nemcsak az egyénnek; hanem az objektív szellemnek is
szüksége van. Ez biztosítja életének egységét és folyamatosságát.
De éppen ezért - amint azt az egyes embernél láttuk - nem
változtatható meg és mással föl nem cserélhető. Az objektív szel
lem központi eszméjének lerombolása magának a szellemnek el
pusztítását jelenti és minden támadás, amely ez ellen az eszme el
len irányul, támadja magát a szellemet is.

Az európai szellem középpontja - mint azt fentebb kifejtet-
. tük - a kereszténység. Ezért minden támadásnak, amely a ke
resztény vallást éri, támadnia kell magát a szellemet is. Ez a meg
állapításunk juttat el a materializmus igazi arculatának felismeré
eiéhez. Nem egyéb ez, mint a keresztény vallás elleni küzdelem
logikus keresztülvitele. Mivel az európai szellem a kereszténység
szelleme, mi európaiak a kereszténység létjogosultságát nem ta
gadhatjuk másképpen csak úgy, ha tagadjuk vele együtt magát a
szellemet is. Ez a tagadás a materializmus, amely a keresztény
vallástól való elfordulás mélypontját mutatja. A materializmus
azonban önellentmondást rejt magában. Tagadja a szellemet, de
hogy ezt megtehesse és el is hitethesse, fel kell használnia a szel
lem egész fegyverzetét. Tehát minél erőteljesebben tagadja a szel
lemet, annál jobban bizonyítja annak létezését és annál eredmé
nyesebben készíti elő annak uralmát.

A történelmi fejlődés túl is lépett már a materializmuson.
Ma már alig akad komoly gondolkodó, aki tagadja a szellemet.
De azért a szellem távol van még attól, hogy elfoglalja méltó
helyét kultúréletünkben. Éppen így távol van a kereszténység
is attól, hogy az őt megillető tiszteletben részesüljön. A szellemet
tagadni ma már nem divat ugyan, de annál inkább divat ellene
fordulni és támadni. Ennek a divatnak erejéről beszélnek azok a
filozofiai áramlatok, amelyek a szellemet az élet, a lélek ellensé
gének élősdijeként kiáltják ki és fennen hirdetik az irracionális
nak, a tudatalattinak, a sejtésszerű, értelemmel meg nem érthető

vitális erőknek egyedül boldogító voltát. Ez a támadás természe
tesen kiterjed a vallásira is, amelyet éppen úgy, mint a szellemet,
a haladás, a fejlődés, az élet megölőjének, a boldogságot jelentő

ösztönök esküdt ellenségének kiáltanak ki.
A vitalizmus, - amelynek egyébként szocíálís, politikai, gaz

dasági életünkre gyakorolt hatása sokkal nagyobb, mint hinnők,

- sok érdekes problémára ráirányította a figyelmet. Jól látja az
európai válság tüneteit is. A gyógyulást azonban a legrosszabb
helyen keresi. Tudja, hogy a válságot túldifferenciáltság okozza,
de ezen úgy akar segíteni, hogy a primitívebb, differenciálatla
nabb viszonyok közé való visszatérést sürgeti. Ez azonban csak
úgy volna lehetséges, ha meg lehetne fordítani az idő kerekét.
De ami megtörtént, azt meg nem történtté tenni, ami kifejlődött,

azt visszafejleszteni nem lehet. Az idő csak egy irányt ismer: előre.

A túldifferenciálódáson nem segíthet más, mint az erőteljesebb

integrálódás. Ezt az Integrálast pedig magának a szellemnek kell
véghez vinnie. A szellemet tehát nem tagadni, hanem állítani, nem
támadni, hanem segíteni kell. Ennek az ideje pedig már nem kés
het soká, mert attól az önellentmondástól, amely a materializmus
sírját megásta, a vitalizmus sem ment. Ez is azt támadja, amit küz
delmében fegyverül kell használnia. A szellem gyilkos, pusztító
erejét írja le, azt a romboló erőt, amellyel a szellem pusztulásunk
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útját egyengeti, de ezzel a pesszimista felfogással is hozzájárul a
szellem ígazi mívoltának felismeréséhez, a tévedések eloszlatásá
hoz és így végelemzésben a szellem gyözelméhez,

A szellem filozoíiai eszméjének győzelme azonban csak úgy
biztosíthatja az európai szellem fennmaradását, ha ez a győzelem

a kereszt jegyében történik. Megállapíthatjuk, hogy korunk válsá
gából csakis egy erős és minden szívet átható. vallásos érzelem
menthet ki bennünket. Megállapítottuk azt is, hogy a válság oka
a kereszténység hátterébe szorításával függ össze. Ha e két meg
állapításunkat egybe vetjük, arra az eredményre jutunk, hogy a
válság orvosságát egyedül a keresztény vallásos érzésben, a ke
resztény szeretetben kell keresnünk. Fennmaradásunk feltétele
tehát egy hatalmas keresztény vallásimegújhodás.

Az ígazi megújhodás feltétele, hogyamegújult élet erősebb,

frissebb, gazdagabb legyen, mint a régi volt. Igy is volt ez mindíg.
Valahányszor a keresdénység győzedelmeskedett egy-egy ellensé
gén, mindig kimélyült, szellemi tartalomban gazdagodott maga is.
Minden eretnekség a vallásnak egy-egy újabb területére irányí
totta a figyelmet, amelyen munkálkodva Krísztus tanításának
egyre újabb és újabb bölcseségeit ismertük fel. A keresztény
vallás imádkozva várt mostani renaissancejának is olyan eszme
jegyében kell megtörténnie, amelyre idáig talán nem fordítottunk
kellő figyelmet.

Ennek az örök, de korunk szívében felfrissítésre váró eszmé
nek a körvonalait az elmondottak alapján meg is rajzolhatjuk.
Azt mondottuk, hogy a pusztulástól csak a szeretet válthat meg
bennünket. És mondottuk azt is, hogy a történelmi haladás iránya
kétségbevonhatatlanul a Szellem győzelmét jósolja. Hát ha a gond
viselő Isten mcstaní szenvedéseinkkel a Szeretet Szellemének, a
Szeretet Lelkének· uralmát készíti elő? Hátha nem is pusztulás,
hanem egy szebb, gazdagabb és boldogabb jövő előtt állunk? Tit
kokat megfejteni, jövendőt jósolni nem tudunk. De tudunk dol
gozni a jövőért, ha hiszünk, ha remélünk Benne. Ha hívjuk, ha
megidézzük: Veni Creator Spiritus.

Takács Menyhért

RÁBA GYÖRGY:

BOHO DALOCSKA
Ha holló volnék, balga ~yá8z a télben,
zord ékszerül haladba hullanék.
ha hegyen-völgyön bujdosó szivárvány,
előtted baktatnék. amerre mégy.

Ha zápor volnék s testvére a szélnek,
tisztára mosnék minden felleget,
ha ordas orkán, szüntelen haragvó,
öreg fenyökön hárfáznék neked.

De költö vagyok s hívem a szegénység,
halpénzekből áll furcsa vagyonom,
szemedről a vad pillangókat űzöm

s szerenadom tücsökkel húzatom.
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