
A P R Ó C I K K E K 

Vallásosság és élménykeresés. 

A modern ember a háború előtt a 
legkülönfélébb élményeket hajszolta; 
művészi, esztétikai, életérzéseket ápolt 
és növelt nagyra lelkében. A háború 
utáni generáció egyetlen nagy, a fen-
tieket is magábaölelő élményre vágyik : 
a vallásos hitre. A mai ember hinni 
akar és ezt az akaralát szívesen han-
goztatja, újra meg újra ismétli, mintha 
meggyőzni szeretné sajátmagát. Hisz 
a hit szépségében, megnyugtató erejé-
ben anélkül, hogy el tudná dönteni, 
miben higyjen. Szereti átélni a meg-
térés hangulatát és nem törődik a hit 
tartalmával. Egyben türelmetlen is, 
céljai a legnagyobbak. Nem ér rá val-
lásosnak lenni, de szívesen lenne misz-
tikus. A végső igazságokra kíváncsi a 
hozzájuk vezető tapogatózás nélkül, 
közvetlen egyesülést az istenséggel, 
belső megvilágosodást kíván minden 
erőfeszítés mellőzősével. Az önzés szól 
belőle, az egyéniség gőgje nyilatko7Ík 
a megalázkodásban, csak a lelki tágu-
lás, gazdagodás kedvéért van szüksége 
hitre, a nagy felszabadulás rögeszmé-
jéért a vallásosság érzésére : hiúsága 
várja az isteni kegyelmet. Megannyi 
Saulus, aki Paulussá lett és utólag sür-
geti a vakító fényt, a térítő szózatot. 

Legújabban Jaques Maritain muta-
tot t rá arra a középkorban nagyon is-
mert igazságra, hogy a misztikus álla-
pot nem kezdet, hanem betetőzés, 
hosszú, fáradságos munka eredménye. 
A tudományos, filozófiai, metafizikai 
gondolatok a szükségszerű, át nem 
ugorható, el nem hagyható lépcsőfokok, 
melyek a misztikus gondolat szenté-
lyébe vezetnek A szkolasztikusok taní-
tásában az unió mystica csak a cogi-
tatio és meditatio fokozatain keresztül 
következhetik be. A modern intellek-
tuel hiterőlködésének ezért nincsen 
eredménye ; kacérkodik a miszticiz-
mussal, ahelyett, hogv lassú meghódí-
tására indulna. Nehéz elindulni azok-
nak, akik mindjárt az első lépésnél 
célhoz akarnak érni. Természetes, ma 
is, mindenkor bekövetkezhet, hogy 
valaki «sír és hisz». (Bár szent Ágoston-

nál is az ész folytonos erőfeszítései és 
csalódásai készítették elő a sírvafaka-
dást.) De ez nem erőltethető, célnak 
ki nem tűzhető, mert nem tőlünk függ. 
Erőszakolása értelmetlenség. Viszont 
Pascal út ja nyitva áll minden gondol-
kozó ember előtt ; az ész felmagasz-
talásával jutni el azokhoz a kérdések-
hez, amelyek már az ész felett állanak, 
azt megalázzák és korlátait mutatják. 
Mondhatnók, a hit a misztikus h i t : 
izzóvá tüzesedett tudás. 

A könyvek, melyekről szólani aka-
rok, különbözőségeikben is jól mutat-
ják ezt a mai, közös alaphangulatot és 
elhibázott törekvést. Az élménykeresés 
fordulhat elsősorban a kereszténységfelé 
és gazdag történetéből kiválaszthatja 
a korokat és tanításokat, amelyek neki 
megfelelnek. Ez a gesztus nem elfoga-
dás és alkalmazkodás lesz, hanem válo-
gatás és önhatalmú változtatás. Még 
pedig, mint a mult századeleji roman-
tikusoknál a szép, művészi, forma-
gazdag vallásosság irányában, úgy 
most a közvetlen, belső átéléseket ter-
mészetes, egyszerű érzelmeket nvujtó 
hitélet felé hajlik a közhangulat. Mohó 
vágyában, türelmetlen tudatlanságá-
ban elvet mindent, amit külsőségnek, 
gátló formaságnak érez, nem is 
sejtve, hogy épen ezzel teszi lehetet-
lenné saját vágyait. Képzeljünk el 
valakit, aki egy költeményből ritmust, 
rímeket, jelzőket kidobálna azzal az 
indokolással, hogy fölösleges gazdag-
ságukkal zavarják az átélés közvetlen-
ségét és a néhány prózai mondatban 
összefoglalt tartalomban akarná élve-
zetét találni. Vagy mintha egy épület-
nek csak a gerendázatában tudna gyö-
nyörködni. (Van még egy másik típus 
is : az egyszerűséget stilizáló. Jellemző 
példa erre Papini Krisztus könyve, 
ahol, hogy jobban érezzük az evangé-
liumi egyszerűséget, oldalnyi színes 
jelzőket kapunk arról, milyen kicsiny, 
piszkos, szegényes volt az istálló, az 
Úr születése hdye.) Edward Joubb : 
A «quakerek vallása» című műve a 
puritán egyszerűséget hangoztatja és 
ezért megkötöttségtől mentes belsősé-
géért tar t ja a bevezetést író Czakó 
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Ambró a quakerek tanításait a modern 
lélek számára alkalmasnak. íme egy 
vallás, mely háromszázados fejlődésé-
ben megszabadult minden külsőségtől, 
ami más pozitív vallásban megvan és 
így felszabadíthatja az emberi lelket is, 
fajok és felekezetek felett meghozhatja 
az igazi lelki békét. Eszperantó-vallás-
nak nevezhetném ; az eszperantó is a 
maga logikus egyszerűségével a bonyo-
lult, nehézkes nyelvek fölé emelkedik. 
Hagyján, míg az eszperantót kereske-
delmi levelezésre'használjákfel a hívei és 
amíg a quakerek filantrópikus és egyéb 
jámbor társadalmi akciókat végeznek. 
De midőn az eszperantótól költői, a 
quakerizmustól vallásos élményeket kí-
vánnak, ez már túlzás, ezt mégis csak 
az agyonterhelt élő nyelvek és élő val-
lások adhatják meg. Mert a kiokosko-
dott dolgok nem élnek. 

De vájjon azok az «előnyök», ame-
lyekkel a quaker vallás bíztat, teljesen 
rendben vannak-e? A 17. századi első 
fellendülésben elvetették a tradíciókat, 
dogmákat, amik feleslegesen megkötik 
a hívőt és akadályozzák felfelé szár-
nyalásában ; de nyomban szükségét 
érezték bizonyos egyforma öltözet, 
quaker-kalap, főkötő viselésének, a 
hónapoknak új neveket adtak stb., 
amint a szerző maga mondja : «A 
formaságok elleni harc hamarosan új 
formaságokká sülvedt alá.» Csakugyan 
alásülyedt, mert mily messze álltak 
ezek a formaságok az elvetett formák-
tól? Hogy újabban ezek ellen is láza-
doznak, megszüntetik őket, persze ön-
kéntelenül újabb dogmákat, tradíció-
kat teremtve, az beszédes bizonyítéka 
a pusztán tagadó és lázadó vallás ön-
felélésének, felmorzsolódásának. Ahol 
százados szerves fejlődéssel szemben 
egykor egyéni vélemények döntők le-
hettek, ott a későbbi egyéni vélemé-
nyeknek, kor- és divatkövetelmények-
nek folytonos szerepe lesz. Változtat-
hatnak,* kiegészíthetnek, retusálhat-
nak, magyarázhatnak, megállás soha 
sincsen többé. Egyik legérdekesebb elve 
a quaker-vallásnak a szertartások ellen 
fordulás, mindenki papságának a pro-
klamálása. Az ideál szerintük a néma 
istentisztelet, ahol senkinek a szava 
nem befolyásolhatja a hívőnek Isten 
felé fordulását. De mi történik ezzel 
az oly bensőséges elgondolással? Arra 
a következtetésre jutnak, teljesen néma 
mégse lehet az istentisztelet; a csend 
után, ha valaki ihletet érez, szólaljon 
meg és számoljon be érzelmeiről a gyü-
lekezetnek. Még később rájönnek "arra 

is, hogy vannak buzgón felszólalók és 
vannak örökkön hallgatók ; illik vala-
miképen kiemelni az elsőket, tehát a 
papi címet adományozzák nekik min-
den jelleg nélkül. Újabban megint ag-
godalmak merülnek fel, a kitüntetés 
versengésre vezethet, a keresetlen sza-
vak heíyett betanult szónoklatok han-
gozhatnak el, világi, esztétikai szem-
pontok irányíthatják majd a hívőket, 
nem a szent gondolatok. Újabb re-
formra van szükség, ami egyidőre 
megint jó lesz, amíg valaki okosabbat 
nem gondol. És így tovább ; elvetet-
ték a biblia csalódhatatlanságát, a 
belső megvilágosodásban hisznek és 
nem tudnak egyetlen határozott állás-
pontot adni a hívek számára a mai 
idők nagy kérdéseivel szemben. Ez a 
folytonosan megújuló vallás tanács-
talanul áll pl. a társadalmi kérdések-
kel szemben, nem meri egy ponton le-
szögezni magát, amint az kitűnik a 
könyv vonatkozó fejezeteiből. Langyos 
pacifizmus az egyetlen kézzelfogható 
eredmény, amiben hívei megállapo-
dásra tudtak jutni. A formák, a meg-
kötöttségek tagadása így vezet egyenes 
úton a tartalmi bizonytalansághoz, a 
világnézeti tájékozatlansághoz, amit 
mint nyűgöt ledobtak magukról, azzal 
vesztették el erejüket. 

A másik könyv Mahátmié Gandhi 
válogatott írásai és beszédei, az élmény-
keresés másik formájáról tanúskodik : 
a kelet felé fordulásról Nem a cikkek 
és beszédek, amik egy józan politikus 
munkái, de a hangulat, amivel itt nézik 
őket, az intenciók, amiket beléjük visz-
nek, a célok, amikre felhasználják 
Nyugaton ma uralkodó irány az indiai 
rejtelmes bölcseségnek hódolás, a budd-
hizmus és brahmanizmus kultusza. 
A finomult lélek a mi világunk fojto-
gató külsőségeiből szívesen menekül a 
mély bölcseség, az erős, hatalmas alap-
érzpsek vallásába, korántsem gondolva 
meg, mennyi szertartás, dogma, tra-
díció tartozik a hinduság vallásos éle-
téhez. A finomult lelék erre nem ügyel; 
kialakítja magában a bölcs híndú 
képzetét, megteremti a maga buddhista, 
illetőleg brahmanista vallását és siet 
szenteket, prófétákat keresni, bármeny-
nyire váratlanul érje ez a megtisztel-
tetés azokat, akiket ő erre a szerepre 
kiválasztott. így Gandhi esetében. 
Rabindranáth Thagur belement a pró-
féta szerepbe, amellyel őt az európai 
emberiség megkínálta, Gandhinak nin-
csen ínyére a dolog. Ő érdekes, józan 
ítéletű, nyugatiasan művelt és nemze-
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tével érző, gondolkozó, akit számos 
konkrét probléma foglalkoztat és aki-
nek vallásossága is a politika szolgá-
latában áll. Brahmanizmusát meglehe-
tősen reformer szempontból fogja fel, 
szanszkritul nem tud, (Óh, mit szólnak 
egy ilyen hindu prófétához?), de fordí-
tásokból ismeri a Védákat. A bibliát 
is szívesen olvassa és közeledik is a 
kereszténységhez. Mozgalma vallásos 
jellegét előszeretettel emlegeti, lelki 
tisztulást, a hinduizmus megújulását 
várja sikerétől. A kasztrendszert szük-
ségszerűnek vallja, de a páriák szomorú 
sorsán enyhíteni akar. A hinduizmus 
lényegének pedig minden nagyszerű 
gondolaton túl a tehén védelmét tekinti 
és sok gondot ad neki, hogyan bírja rá 
a mohamedánokat, hogy kíméljék ezen 
a ponton a hindu lakosság érzelmeit. 
Eszébe sem jut ezalatt, hogy nyugaton 
tőle új erkölcs, új metafizika kinyilat-
koztatását várják ; nyugodtan foglal-
kozik a részletkérdésekkel, nem kíván 
élményeket adni, nem kíván a világ 
megváltója Jenni, őt India belügyei 
érdeklik. Európa utánzásától óvja nem-
zetét és nem vágyik mintakép szerepre. 
Politikai törekvései is a legreálisabbak. 
a hinduság helyzetéből fakadók és sa-
játos természetéhez, népi tulajdonsá-
gaihoz alkalmazottak. Proklamálta az 
együttnemműködés elvét, kiterjesztette 
azt közigazgatásra, bíráskodásra, taní-
tásra ; az angol ipar túlsúlyával szem-
ben a haldokló indiai háziszövés fel-
támasztásán buzgólkodik. Cikkeiben 
számtalanszor visszatér ezekre a kér-
désekre, megvitatja, felel az ellenveté-
sekre és tanácsokra. Ha olvassuk ezeket 
az írásokat, rá-ráeszmélünk a mozga-
lom egyes hiányosságaira vagy tökélet-
lenségére : az erőszaknélküliség elve, 
érezzük, csak akkor érvényesülhet, ha 
erőszak szegül vele szemben, az akadály 
adja meg erejét, lendítő képességét. Az 
angolokeddig erőszakoskodásukkal köz-
vetve szolgálták Gandhi ügyét, újab-
ban taktikát változtattak és ez vesze-
delmesebb a mozgalom sorsára nézve. 
Az együttnemműködésnek továbbá 
más, az emberek természetében rejlő 
ellenségei is vannak, így a kifáradás, 
(az első felbuzdulás után a legtöbb 

szülő visszaadta a gyermekét az angol 
iskolákba, ahonnan először kivette), az 
önzés és önérdek, amely a gazdasági 
reformokat nehezíti, a fegyelmezet-
lenség, amely pl. nem egy vádlottat, 
aki alávetette magát a bennszülött bí-
rónak, arra indított, hogy kedvezőtlen 
ítélet esetén megtagadja az engedel-
mességet. Bizony az emberek nem mind 
idealisták, még akkor sem, ha hinduk. 
A passzivitás elvének és a Gandhi által 
követett politikának meglehetős nagy 
ellenzéke is van és félő, hogy a vezér 
halála után, pozitív programm hiányá-
ban, taktikai huzavonákban, pártosko-
dásokban fog megfenekleni a mozgalom. 
Ezek azonban nem megoldhatatlan ne-
hézségek. Gandhi eléggé gyakorlati 
ember, gyakorlati idealista, amint ma-
gát nevezi, tudja hol kell javítani, ré-
sen állani, mit kell a jövőre előkészí-
teni, sőt amint többször kijelenti, ha-
bozás nélkül elejtené elvét és fegyver-
hez nyúlna, ha így biztosítani tudná 
céljait. 

Mint elmélkedő, nem túlságosan 
mélyenjáró, az európai történeti viszo-
nyokat elég felületesen és naivul itéli 
meg s midőn bölcselkedik, előttünk 
már a görögök óta ismerős és természe-
tes igazságokat fejteget. Megerősödik 
az emberben a kérdés : miért kívánják 
Romáin Rolland és társai, hogy ma-
gunkévá tegyünk olyan törekvéseket, 
amelyeknek csak hazájukban van ér-
telmük, áhítattal visszavegyünk olyan 
gondolatokat, amelyek innen indultak 
el keletre és legfőképen átéljünk és 
utánozni akarjunk hangulatokat, ame-
lyeket magunk viszünk távoli embe-
rekbe és eseményekbe. Furcsa dolog 
alázattal tisztelni másban a saját rög-
eszméinket, különösen, ha az a más 
nem kér belőlük. 

Egy kis könyvecske fekszik még 
előttem. Ebben Fekete Pál bizonyítja 
tudományos és psychológiai érvek-
kel az újraszületés gondolatát. A filo-
zófiai gondolat — mert nem vallásos 
többé, mihelyt kiszakítjuk az össze-
függésekből, hová ágyazva volt — 
méltó az elmélkedésre s a kis könyv 
az elolvasásra. 

Halász Gábor. 
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