
A F E L H Ő K B E É P Í T E T T VÁROS. 

I . 
A SZELLEMI, politikai és gazdasági életben világszerte jelentkező napról-

napra fokozódó nyomasztó válság mélyenfekvő okait a gyakorlati 
világnézetté lett anyagiságban és Isten-tagadásban kell keresnünk. 

Spengler kifejezésével élve, a vallásosság hanyatlása a hitetlenné vált 
életfelfogás. Platon, minden idők legbölcsebb gondolkozója, az államról és 
törvényekről írt művében az államot úgy képzelte, hogy abban az igazság, az 
erény és a legfőbb jó eszméje kormányozzon, irányítója pedig a földi hatalmas-
ságokat messze felülmúló isteni pásztor legyen. Az ő világnézete szerint köny-
nyebb egy várost a felhőkbe felépíteni, mint egy olyan államot kormányozni, 
ahol hiányzik a vallásosság. 

A mostani mechanizált kor a háború és a szakadatlan forradalmak, he-
lyesebben a szünetnélküli lázadások kora. A dán Kierkegaard Sören az 1848-iki 
viharos időkről prófétai ihletséggel akként nyilakozott, hogy ami politikának 
látszott és magát annak képzelte, vallási mozgalomnak fog bizonyulni. 

A világháborút követő, világjárványként pusztító pesszimizmus idején 
jelent meg Spengler könyve, az «Untergang des Abendlandes». Könyvét a leg-
lényegesebb részeiben még a háború kitörése előtt fejezte be és így annak gon-
dolatait nem az 1914. évi katasztrófa váltotta ki, hanem az a folyamat, mely a 
XIX. századdal indult meg és az ő nézete szerint még sok századon át fog tar-
tani. A lassan közeledő világkatasztrófa kikerülhetlen sorsnak látszik, mert az 
adottságok kényszertörvényének megmásíthatlan végzete érvényesül benne. 
Azok, akik a történelmi kényszeradottság fátumát a vallási hit értelmében nem 
vallják, azok a jelen, a közelgő összeomlás minden részletében isteni akaratot 
sejtenek, ami mint istenítélet jelentkezik. Ezért Spenglerrel ellentétben, a jelen 
állapotaival szemben a vétkesség és a bűnhödés ok és okozati összefüggését vélik 
fennforogni. A vallásos ember nem a vak sorsban, hanem a mindenséget kor-
mányzó Isten igazságos ítéletében hisz. 

A világot ért katasztrófa közvetlen okai a századforduló első évtizedeiben 
kezdtek jelentkezni, amikor pedig azt hittük, hogy a legmagasabb kultúrfok 
felé haladunk. Amikor a közhangulat az elért technikai fejlettségtől megmámo-
rosodva mindent elérhetőnek és megszerezhetőnek vélt. 

Nem lehet azt mondani, hogy ebben a kultúrafordulatot jelentő időben ne 
lettek volna éles tekintetű, óvatosságra figyelmeztető egyének, akik a legfény-
lőbb tükör alatt is megérezték a rothadást. Norvégiában Ibsen küzdött a tár-
sadalmi hazugságok ellen. , Ő a «Társadalom oszlopai»-nak korrupcióit előszeretet-
tel szépítgetni igyekvő társadalmat keményen ostorozta csaknem minden művé-
ben. Björnson «Az erőről» szóló művében reá irányította a közfigyelmet arra az 
erjedésre, mely a szociális tömegnyomor nyomán mint elkeseredés és kétség-
beesés 2 népesség széles rétegeiben elharapódzott. A cári Oroszországból a jasna-
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poljanai remete kiáltó szózata felhangzott az elkorcsosult világnézettel való 
szakítás és az Istenhez való visszatérésről. Dosztojevszkij ekkor nevezte el Euró-
pát nagy temetőnek és megjósolta a bekövetkezendő világforradalmat. «Európa 
még sohase volt annyira telítve romboló elemekkel, mint ma. Úgylátszik egészen 
alá van aknázva. Lőporral van megtöltve, már csak az első szikrákra vár.» 
Janson Gusztáv 1912-ben a «Hazugságok» c. könyvében megrázóan jellemezte 
a tripoliszi háborút. «Tekints a Nyugatra és népeire. Elkápráztatja őket a saját 
fenhéjázásuk, egymás elleni irigységük gyűlölködővé teszik egymás iránt. 
Mindegyik sikere a szomszéd veressége. És mialatt Európán kívül fortéllyal és 
erőszakkal zsákmányolnak, egymást a legnagyobb bizalmatlansággal ellen-
őrzik. Irigységük eszelősség, kapzsiságuk förtelem . . . Európa öngyilkosság 
előtt áll. Mihelyst csak két európai hatalom kezd is háborút egymás ellen, a 
többiek is kényszerülve lesznek sorjában közreműködni.» Milyen jelentőséget 
nyer ez a csak szűkkörben elterjedt jóslat, ha meggondoljuk, hogy az, a világ-
háború kitörése előtt két évvel hangzott el. 

Az a bizonyos technikai kényelem, amelyik minden altruista elmélkedést 
lehetőleg kerülni igyekezett, szinte megtiltotta a szociális, a szellemi és a poli-
tikai életben való gyakorlati elmélyedést. A jóllakottság megakadályozta a belső 
és külső elmélyedést, gyávák lettünk ahhoz, hogy szembenézzünk a lassan, 
de halálos bizonyossággal közeledő földindulásnak. 

Most, amikor teljessé vált a kultúra-chaosz, amit azelőtt lehetetlennek 
gondoltak, amikor a valóságot látjuk, megértjük, hogy nem minden volt olyan 
fényes, mint amilyennek azt a látszat mutatta. Kezdünk arra eszmélni, hogy a 
bekövetkezett katasztrófa okai messzebbre nyúlnak, mint a világháború kitö-
résének és végének hangulatai és hogy egy mélyen fekvő okról, az erkölcsi 
világrend megbolygatásáról van szó, mely logikai szükségszerűségként a lelki 
erők siettetéséhez és végeredménykép az emberiség hanyatlásához, illetőleg elzül-
léséhez vezetett. Schaf János dekadens regényében («Am toten Punkt») ezt 
írta : «Minden lebeg, egymásba fut, minden inog, nincs semmi, amiben meg-
lehetne bízni, nincs semmi biztonság, jönni fog a kétségbeeső reménytelenség, 
sőt már itt van, rémesen itt van Oroszországban. Ez a holt pont». Ide vezetett 
a vallás hanyatlása és ez a jelennek döntésre váró nagy problemája. Bűnös 
ebben az egész Nyugat. Oroszország a kész áldozat, a többi nyugati népek pedig 
már fuldokolnak a félig megért kétségbeesés hullámaiban, hogy rövidesen a 
teljes kétségbeesés forgatagában szintén elmerüljenek. Treitsche Henrik meg-
írta : «A szétesés hatalmas erői és a tagadás egész Európában munkában vannak : 
a materializmus, nihilizmus, mammon-imádat, túltengő élvvágy, alacsony szintű, 
gonosz szándékú gúny, a felfuvalkodott áltudományosság. Eljöhet a nap, ami-
kor mindennek, ami még keresztényi, egy zászló körül kell összeseregleni». 
A materializmus elvette a magasságba való látás képességét. A felfuvalkodott-
ság a materializmuson át meghozta a maga gyümölcsét, az immár uralkodóvá 
válni kezdő atheizmust, melynek erkölcsi veszedelme a gyakorlati életfolya-
matban a mammon-imádat és a kielégíthetlen élvvágy. Ennek pedig a végső 
eredménye az isteni és emberi törvények alól való teljes felszabadítás, a mindent 
a semmiségbe sodró nihilizmus. Oroszország a bűnnek és a szenvedésnek ezen az 
útján elért a véres véghez, a valóságos öngyilkosághoz, a bolsevizmushoz. 
A szörnyű katasztrófa bekövetkezése nem vak véletlen, hanem igazságos 
istenítélet következménye. De másutt is bekövetkezhetik ez az ítélet. Treitske 
Hugó azonban nem állt meg a lesujtó pesszimizmusnál, hanem hirdette, hogy a 
bűnhödés az emberiség érdekében és javára történik ! Ez adja meg a mai kor 
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összeomlásának értelmét, melyet talán az tett szükségessé, hogy a dolgok 
ilyetén való folyása tovább nem tarthat, mert az egész emberiség a hazugság 
útján menthetlenül a végpusztuláshoz jutna. 

Jól tudta a szociáldemokrácia, mit jelent Marx Károly legfontosabb 
követelménye, «az Isten fogalma szétrombolandó, mert a megromlott civili-
záció alapköve». Liebknecht nem kevésbé hirdette, hogy «az Isten nevének 
megcsúfolása szükséges, hogy a vallás kipusztítható legyen». Ez a cél azon-
ban nem lett volna megvalósítható, ha a «felvilágosodás» nem jön a támoga-
tására. 

A szociáldemokrácia győzedelmeskedett, amikor az intelligencia valóság-
gal buzgólkodott, hogy a lelkeket ebbe a hálóba hajtsa. De szerencsére a harc 
még nincs mögöttünk, a leghevesebben most folyik, hogy döntsön a keresztény 
vallás létéről vagy nem létéről. 

A mostani időkben sok szó esett a népek szövetségéről, de nem hallani 
semmit az Istennel való szövetkezésről. Úgylátszik, hogy Istent a népek szö-
vetségéből kirekesztették, felmondták a neki szóló engedelmességet. Ehelyett 
azt tanították, hogy a védtelen, véráldozatra szánt jószág türelmével viseljék 
a nyers hatalom minden kiméletlenségével sujtó önkényt. 

A hit az akarat dolga, nem azért nem hittünk, mert hinni nem tudtunk 
volna, hanem mivel hinni nem akartunk, mert éretlen közönyünk restelkedett 
Istent elismerni. Már nem volt reá szükségünk, ami szép, tökéletesen harmoni-
kus életfolyásunkban Ő nélkülözhetővé vált. És mit építettünk fel? Egy várost a 
felhőkben, saját tökéletességünk ájtatos imádásában térdre hullva rebegtük, 
az ember az Isten, akiben hiszünk. Nem vesztettük el a paradicsomi édenker-
tet, az még ezentúl fog és pedig a saját erőnkből megteremtődni. A paradicsom 
az istenített emberi szellem jövő birodalma : a felhőkbe épített város. Amit az 
ú. n. modern könyvbölcsesség hirdetett, azt kevésbé volt szabad érinteni, mint 
az Evangéliumot, melynek igazságait már nem hiszik. A multban hangoskodó 
Feuerbach, Strausz Dávid Frigyes és Häckel, akiknek biblia rombolását komoly 
tudósok már rég a feledés homályába taszítottak, az 1900-as években újból 
divatba jöttek. Sőt Háckel «Világ talányok» c. művének sok ezer példányban 
megjelent népies kiadása a nagy tömegek kedvenc olvasmánya lett és terjesz-
tette a kétely mérgét a nép széles rétegeiben. Ismét divatba jött a Jézus szemé-
lyiségének nemcsak isteni voltát, de egyenesen földi létezését is tagadásba 
venni. Brandes György az «Urchristentum» c. művében «a Jézusról szóló legen-
dákról» beszél és az őskeresztények vallási és szociális mozgalmait egyenesen 
egy nagy vallási «Internationale»-nak mutatja be és a modern kommunizmussal 
egy sorba teszi. A fentebb megnevezett és tudományos értéküket már régen 
elveszített írók nyomán merészen azt írta : «Nem lehet Jézus életéről írni. A for-
rások bizonytalanok. Mennél inkább tanulmányozzuk az Evangéliumot, annál 
inkább látszat-testté válik benne minden testiség és minden komoly kutató, 
akit a hagyományok el nem butítottak, arra a meggyőződésre jut, hogy a leg-
régibb kereszténység nem egy személyiségtől ered, hanem létre jött számos 
működő erőktől, Alexandriából és Rómából, nem kevésbé Jeruzsálemből 
indult ki és alapjellemét a kor vallási színezetű philosophiájától kapta». 

Igy állottak a dolgok Európában az évszázad fordulóján, látszatra keresz-
tény népek keresztényi államokban. Megindult a harc az iskolák keresztényi 
jellege — mint az egocentrikus fejlődést akadályozó befolyás — ellen. Nietzsche 
még tovább ment, a «Zarathustra»-ban cinikus gúnnyal ezt írta : «Wenn ihr 
nicht werdet, wie die Kühe, so kommt ihr nicht in das Himmelreich». Leyen 
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Frigyes, aki az új német irodalom tanára a kölni egyetemen, ehhez azt a meg-
jegyzést fűzte : «Nem tudjuk, hogy más korszakokban olyan közönyösen tűrték 
volna-e minden szent és örök eszménynek ily szemérmetlen kigúnyolását, mint 
ahogy az utolsó évtized mindent és mindenben eltűrte, mintha ezeket a dolgo-
kat alapjában véve kizárólag az illető íróknak kellene egymás közt elintézni». 
Tökéletesítsed magadat ! volt a harci jelszó, ezzel kívánt győzni az Antichristus. 
Meghaltak az istenek, ezért éljenek az Übermenschek, az új Megváltó nem 
Isten, hanem ember fia, aki a világ üdvére meg fog születni : 

«Gott ist der Mensch, auf den wir hoffen ! 
Uns ging kein Paradies verloren, 
Es wird erst von uns selbst geboren.» 

zengi Dehmel Rickhárd az új emberiség zsoltárát. 

II . 
Engelke Gerit, a német költő, aki röviddel a fegyverszünet megkötése 

előtt hősi halált halt, utolsó leveleinek egyikében ezt írta : «Az összes európai 
államokban óriási arányokban fellendült industrializmus állati vadsággal tör 
egymás ellen és önmagáért zúzza össze. Vajha teljes lenne ez az öngyilkosság, 
hogy annak révén a józan értelem győzedelmeskedne, hogy a romokból új élet 
támadjon Európában». Ma, amikor a kulisszák titkai történetírói tárgyilagosság-
gal nyernek bevilágítást, abban a helyzetben vagyunk, hogy az előre kitervezett 
szörnyű nagy játszmában meglássuk, hogy a világháború egy nagy üzleti szá-
mítás volt. 

Valóban, csak merkantilis okok, a világpiacok uralmának megtartása 
miatt omlott annyi milliók vére. Helytállónak látszik a fentebb említett 
Janson Gusztávnak az a megállapítása, hogy a háború minden moz-
zanata elválaszthatlanul összekapcsolódik a hazugsággal. Egymáshoz tartoz-
nak, miként a test és lélek. Test a háború, a hazugság a lélek. Minden háború 
hazugsággal indul, hisz ha a valót mondanák, nem lehetne többé háború. 
A hazugság elfordulás a józan jogtól, felfüggesztése minden törvényes állapot-
nak, minden rendnek. A háború tehát tulaj donkép az anarchia megvalósítása. 
Hogy a háború anarchiáját a forradalmak anarchiája követte, misem természe-
tesebb. Anarchia ! világos, hogy ez a holt pont, ahol minden lebeg, egymásba 
fut, semmi bizonyosság. Ez a kétségbeesés ! A háború anarchiája az emberi 
félelemből kiütköző vad kétségbeesés. A felhőkbe épített város földrengése ! 

És a háború következményeit először is az indusztria, a materializmus 
érzi meg a saját összeomlásában. Ismét idézzük Jansont : «Be kell a gyárakat, 
a műhelyeket csukni, a tartalékok felemésztődnek, a hitel megfogyatkozik. 
A kivitel megreked. Mivel az áruk nem találnak vevőre (hisz a fogyasztók 
százezrei elvesztek), azok gyártása nem fizetődik ki. De az eredményt nem 
az elért haszonból, hanem az ellenségnek okozott kárból kell megítélni. A világ-
háború tanusága szerint azonban nemcsak a legyőzött, de a győző is vesztes 
lett. A századokon át kialakult világgazdaság sokkal közelebb hozta az egyes 
államokat egymáshoz, semhogy az egyiknek a profitja a másik bankrottjában 
kiegyenlíthető lenne. Ebben a világháborúban, ha némelyek nagyobb, mások 
kevesebb kárt szenvedtek is, tulaj donkép mind vesztesek lettek. Néhány 
háború-hiéna zsebébe került a világháború minden anyagi nyeresége. Ebben is 
bebizonyosodott, hogy a hazugságból sohase lesz igazság, jogtalanságból nem 
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lesz jog. Az egyik bankrottja fokozatosan maga után vonta a többiek bankrott-
ját is. Magasabb szempontból tekintve, a háború eredményének abszolut és 
radikális deficitje az emberélet és anyagiakon kívül a lelki bankrott is. Az Anti-
krisztus volt egyedül győztes a világháborúban». 

III . 
A világháborút követő ú. n. «marxista forradalmak» bizonyítékul szol-

gálnak arra, hogy a fellázított tömeg csak nyers, kiforratlan anyag, mely ha 
állati ösztönei uralma alá kerül, abból a legförtelmesebb bűnök fekélyei fakad-
nak ki. Lesujtó, de örökidőkre tanulságos példa a bolsevizált orosz birodalom, 
melyben a józan ésszel dacoló marxista ideológia lett úrrá. Eszméje és ered-
ménye az államigazgatás szörnyszülöttje a «Tscheka». 1927-ben «ünnepelte» (?) 
tízéves fennállását. 1921-ig, vagyis fennállásának négy éve alatt 1,766.118 
ember életét oltotta ki erőszakkal. Az áldozatokból 815.000 földmíves, 355.250 
az intelligenciához tartozó egyén, 260.000 katona, 192.350 munkás, 8800 orvos, 
6775 tanító és 1243 pap. Ezek az adatok csak megközelítő számok, a való-
ságban hihetőleg sokkal többen estek áldozatul. Orosz hiteles adatok szerint 
1922-ben 38.000, 1923-ban 112.000, 1924-ben pedig 80.000 volt a kivégzettek 
száma. Hogy hová jutott a bolsevizmus alatt Oroszország, erre vonatkozólag 
némi képet adnak a következő adatok. 

Lenin, aki 1918-ban bevezette az új szovjet házassági intézményt, annak 
jellemzésül kijelentette : «A mi felfogásunk, hogy a kommunista társadalom-
ban a szerelmi ösztön kielégítése épolyan egyszerű dolog, mint akár egy korty 
víz ivása. Bár törvényeink a monogámiát veszik alapul és azt nem ejtették el, 
a tényleges két-, sőt a többnejűséget mégsem minősítik bűncselekménynek». 
Mi lett ennek a következménye? 1926-ban minden házasságra 26 válás esett. 
(Ez az arány azóta erősen emelkedett.) 1927-ben Leningrádban az év első 
hónapjaiban megkötött 9681 házassággal szemben 7255 a regisztrált válások 
száma. Ahogy mondani szokták, minden évszakban, miként az öltönyt, úgy 
változtatják a házastársakat. 

A szovjet álláspontja az, hogy a szülőknek le kell szokni a gyermekek 
«esztelen» szeretetéről, nem szabad őket a családi önzéshez láncolni, így majd 
a saját érdeküket jobban szemelőtt tartó szabad egyéniségekké lesznek a nagy 
emberi társadalomban. Érthető, ha a szülészeti klinikára nem azért mennek 
az orosz nők, hogy anyák legyenek, hanem, hogy orvosi segéllyel megszaba-
duljanak az anyaságtól. 

Hát a marxi elvek alapján «felszabadított» bolseviki birodalomban 
vajjon hogy fest a szociáldemokraták szerint «magánügy»-et képező vallás-
szabadság? Nemcsak az isteni tiszteleteket és egyházi szertartásokat nyil-
vánosan kigúnyolják, de az atheista propaganda mint állami intézmény 
működik. A serdülő iskolásgyermekek olyan tankönyveket kapnak, amelyek 
egyenesen arra vannak hivatva, hogy lelkükből örökre kiirtsák a vallási érzést. 
A keresztényi ünnepek és szokások, így a karácsonyfa használata is, mint 
vallási «reklám», szigorú büntetés alá esnek, sőt a keresztényi tanok hirdetői 
és azok követői egyenesen törvényen kívül helyeztetnek, mint a szociálizmusra 
kártékony elemek. Az 1929-ben kiadott ú. n. Kreml rendeletből nyilvánvaló, 
hogy a vallási «egyesületek»-nek a fennállása a gyakorlatban szinte lehetetlenné 
van téve. A rendelet 17. §-a szerint a vallási egyesületeknek tilos minden 
szociális és karitatív tevékenység, az ifjúság nevelése. Nincs joguk segély-
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pénztárakat létesíteni, tagjaikat anyagi támogatásban részesíteni. Tilos gyer-
mekek, ifjak és nők részére külön összejöveteleket rendezni, bibliai, irodalmi, 
kézimunka-előadásokat tartani. Egyáltalán semmi olyan összejövetelt nem 
tarthatnak, amelynek célja vallási oktatás. Nem tarthatnak fenn kisded-
óvodát, könyvtárt, olvasótermet. Nem állíthatnak fel szanatóriumokat, orvosi 
segélyt nem közvetíthetnek. Joggal lehet hát kérdezni, hogy tulaj donképen 
a vallási szervezeteknek mi is a joguk? 

A bolsik azonban azt is belátták, hogyha jövőben is fenn akarnak ma-
radni, akkor eszméiket az egész világba ki kell vinniök. Kelet és nyugatfelé 
egyaránt terjesztik propagandájukat. (Hogy ez a világ-propaganda mibe 
kerülhet, nehezen kalkulálható, mert hisz a bolsi megbízhatóság, ahogy be-
avatottak állítják, olyan, hogy az agitátorok a hozzájuk jutott összegek alig 
néhány százalékát fordítják erre a célra.) Egész Oroszország egy katonai tábor, 
készenlétben az egész világ ellen. Az egész világ alatt a keresztény burzsuj-
társadalmat kell érteni. (A nyilt katonai célokon túl, ez a rendszer van hivatva 
a parasztság passzív rezisztenciáját megtörni és a termelést fokozni katonai 
fegyelem mellett, hogy a többtermeléssel a kivitelt és ezzel az állam bevételét 
fokozzák.) És ezzel a világveszedelemmel szemben milyen készültségben van 
a keresztény burzsoá? Erre az alábbiakban felelünk. 

IV. 
A túltengő materializmus csaknem mindenütt az erkölcsi bankrotthoz 

juttatta a népeket. Elerkölcstelenedés és eldurvulás a társadalom összes rétegei-
ben. A jelen képe szinte hasonlatos a római birodalom összeomlását megelőző 
kor képéhez. A közerkölcsi állapotok Németországban nagy züllésre mutat-
nak. 1911-ben 235, 1921-ben pedig 760 a vérfertőzési bűntettek évi száma. 
Megkétszereződött a fejletlen gyermekek ellen elkövetett nemi vétségek száma. 
Megnégyszeresedett a gyermekelhajtási bűntettek száma. 1922-ben a vér-
bajosok száma meghaladta a hat milliót. A prostituáltak száma sok százezerre 
rug. Magában Berlinben 300.000-re teszik a homoszekszuellek számát. Hamburg-
ban minden negyedik férfi és minden hetedik nő vérbajos. Az 1926. év első 
felében a német nagyvárosokban született 124.077 gyermek közül 18.513 
törvénytelen származású, vagyis 100 közül 14, azaz minden 7-ik. 

Dr. Burgdörfer Frigyes kijelentése szerint a német nemzet megszünt 
szaporodó nép lenni és már a kihaló népek útján halad. 1900-ban 56 millió 
lakosra 2 millió születés esett, 1927-ben a 63 millióra szaporodott lakosságra 
csak 1.2 millió születés esett. 

A berlini «Deutsche Allgemeine Zeitung» 1926 aug. 10-iki számában 
Münchausen Börries egy cikkében kifejtette, hogy az egész világ kultúrája 
összeomlásban van. Ennek okát hét romboló tényezőre vezeti vissza. A két 
legjelentőségesebb tényező a mindent mechanizáló és mindenben csupán az 
anyagi vonatkozásokat előtérbe helyező materializmus. Ez a két tényező 
tulaj donkép egységgé lesz a divatos amerikanizmus kifejezésben. A kézimunka 
helyébe a munkát gyorsító apparátus jön, a csendes közlekedést az autó, a 
motoros kerékpár, a repülőgép váltotta fel. A gyorsaság fogalma egyértelmű 
a haladással, a nyugodtság a visszafejlődéssel. A mechanizálásba szorosan 
kapcsolódik a materializmus, melynek legfőbb jellege a pénznek egyoldalú 
túlbecslése. Legfőbb érték a világban a pénz lett, hisz általa és vele minden 
megszerezhető. Ennek a két uralkodó tényezőnek szükségképeni folyománya, 
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minden lelki érték lebecsülése. A jámborság ügyefogyottság, a becsületesség 
régimódi erény, mindkettő a középkorba visszasüllyedő «reakcionárius» világ-
nézet. Negyedik tényező a mindenen uralkodó sport, mely nem a testi erők fejlesz-
tését, de a «rekord»-ra való igyekvést előmozdítja. A minden oldalról (főként 
az anyagi eredményekkel való összefüggés miatt) szított sport-láz eredménye, 
hogy egy jelentősebb «matsch» lefolyása ma jobban érdekli a széles rétegeket, 
mint bármi más. Szinte világjelentőségű eseménnyé fújják fel egy-egy néger 
boxoló győzelmét, vagy egy labdarúgócsapat győzedelmes szereplését az ezen 
szenvedélyből is hasznothúzó sajtó. Egy egész speciális sajtó született a sport 
dicsőítésére. Egy-egy győztes a tömeg részéről nagyobb ünneplésben és hódolat-
ban részesül, mint a régi időben egy uralkodó vagy egy győztes vezér, vagy 
bármely művészi, politikai vagy tudományos nagyság. (Ez is a demokrácia 
virágfakadása.) A hatodik a faji harcnak, a hetedik a vallási érzés kialvása. 
A degeneráló tényezők összeredménye, hogy régibb kultúránk, mint minden 
szép és nemes, tönkremegy. Tévedés volt a mindent jelentő előrehaladásban 
való vak hit. Vajjon van-e még valami, ami segíteni képes lenne? Csak egy 
rettentő nagy átalakulás, egy teljes öneszmélés, mely természeti katasztrófához 
lenne hasonló, csak ez lenne képes az emberiséget ismét visszavinni a jó útra. 
Felfedeztük a boldogságot, mondják Nietzsche utolsó emberei, nincs pásztor, 
csak nyáj, mindenki egyet akar, ebben egyenlők. Aki máskép érez, az szabadon 
mehet az elmebeteg gyógyintézetbe ! Valóban jéggé fagyott már az emberek 
nevetése is ! A lelkiépülést jelentő jó könyvek évről-évre csökkenő számban 
jelennek meg, ellenben az erkölcsmételyező, erotikus művek túlburjánzanak. 
Lépten-nyomon meggyőződhetünk, hogy az ú. n. modern irodalom az ő fel-
kinálkozó erotizmusával a mindkétnemű serdülő ifjúság körében mily rette-
netes erkölcsi és testi pusztítást végez. Németországban 65.000 porosz kiskorú 
bűnös közt 13.000 követett el szemérem elleni vétséget, túlnyomó részük 
beismerése szerint, őket erre az erkölcstelen képek és könyvek vitték reá. 

V. 
Arra a kérdésre, túl van-e már az emberiség a világháború okozta isten-

ítéleten, a viszonyok alapos vizsgálata után nemmel kell felelnünk. Nemcsak 
Németország, nemcsak egész Európa, de a földkerekség minden állama állan-
dóan veszélyeztetett életet él, akárcsak egy vulkánon, melynek kitörése 
mindennap, minden órában bekövetkezhetik. Minden kísérlet, mely a népek 
közti viszonylatokat erősíteni és állandósítani törekszik, meddőnek mutat-
kozik. Hiába a népek szövetsége, a gazdasági kongresszusok sok-sok elhang-
zott javaslata, hiába a Páneurópa csábígérete, hiába Briand Egyesült Európája, 
az agrár- és iparblokkok változatai, a feszültség olyan fokában élünk, hogy a 
jövő biztonsága iránti hitünk alig indokolható. Ma is igazoltnak látszik 
Dosztojevszkijnek a századfordulón tett megállapítása, melyről már fenntebb 
szó esett : «Minden alá van aknázva és puskaporral telítve, csak az első szik-
rára vár». Amit akkor Janson a tripoliszi háborúval kapcsolatban elmondott, 
a mai helyzetre is alkalmazható. A leszerelési vágyakozás és az erre irányuló 
patétikus nyilatkozatok dacára, mostanában Európa több katonát tart, mint 
a háború előtt. Franciaország hadereje 738.000 fő, 2300 hadi repülőgép és 
tömérdek ágyú. A hadsereg legújabb reformja szerint 40 menetkész diviziót 
dobhat a mozgósítás első napján a fenyegetett határokra. Az orosz bolsevikok 
hadereje 560.000 ember, 800 hadi repülőgép és 450 battéria. Lengyelország 
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hadereje 253.000 katona, 510 repülő és 440 battéria. Németország haderejét 
a kisántánt államok hadereje is túlszárnyalja. A szövetségesek 9000 ágyújával 
szemben csak 288 könnyű kaliberű ágyúval rendelkezik. Ezek az adatok a 
mai helyzetképet világosan mutatják. Az 1927. évi népszövetségi ülésben 
közhelyeslés mellett hangzott el a javaslat, mely szerint tilos a jövőben min-
den háború és szigorú szankciókkal lesznek sujtva az ellene vétők. De az 
általános leszerelés intézményes megvalósulásához egy lépés sem történt. 
Hasonló eredménytelenséggel végződtek a többi ily tárgyú konferenciák is. 
Ahogy akkoriban diplomatikusan kifejezték : «a célt illetőleg nincs ellentét, 
az eltérés csak a módszerekre vonatkozik». A béke tíz éve, a világbéke bizto-
sítására vajmi keveset hozott. Ellenben a legyőzöttek gazdasági életereje 
ellen az ádáz harc nem szűnt meg. A Dawes-terv helyére a Young-terv lépett. 
Mai értékben évi 36 milliárdot kell a német birodalom két generációjának 
hat évtizeden át kifizetni. És kik azok a hatalmak, akik szüntelen a háborús 
felelősség kérdésével előhozakodva ezen követelés mellett hajthatatlanul ki-
tartanak? Mégcsak nem is az érdekelt államok kormányait illette ebben a 
kérdésben a döntés, hanem az internacionális pénzvilág képviselőit. Ez a 
névtelen, titkos hatalom, melyről Walter Rathenau megállapította, hogy az 
300 egymást jól ismerő személyből áll, ők irányítják a világ gazdaságát és 
ezzel a világtörténelem kialakulását. Ez talán az a szüntelen hangoztatott 
nyugati demokrácia? (Ez a demokrácia győzedelmeskedett a világháborúban 
is !) Ahogy a gazdasági életben érvényesül az ő demokráciájuk, épúgy érvé-
nyesül a nemzetiségi kisebbségek elnyomása körül is. Van hát ok a jelszavas 
demokráciáért lelkesedni? 

Nem volna teljes a világbéke képe a kínai, indiai, palesztinai, egyiptomi 
mozgalmak nélkül. (Legújabb a perzsa-török feszültség, amelynek hátterében 
a kurd nép függetlenségi mozgalma áll, mely idővel hivatva lenne a szovjet 
hatósága alatt sínylődő és a Kemal-féle új-török reformokkal szemben az ősi 
hagyományokhoz ragaszkodó mohamedánokat új államban tömöríteni, de emel-
lett azonban ebben a kérdésben a moszuli petróleumforrásoknak is nagy szerep 
jut.) Az erkölcsi vonatkozásokat mélyen érintő ópium-kérdés se mellőzhető. 

A jövő lehetőségei szempontjából azok az adatok sem lehetnek közöm-
bösek, amelyeket a dr. Hickmann-féle földrajzi és statisztikai egyetemes atlasz 
tár fel. A többé-kevésbé megbízható népszámlálási adatok szerint a föld 
összes lakosainak a száma 1895 millióra tehető. Ebből magára Kínára, mely-
nek nagysága akkora, mint Európa, 434 millió esik. Az európai és amerikai 
(fehér fajú) népcsoportok 677 milliót kitevő lélekszámával Kelet-Ázsia 584, 
India 320 millió népessége, továbbá 115 millió néger, 67 millió maláji és 
100 millió keleti fajú nép áll szemben. Ha valamikor Európa és Ázsia közti 
ellentét döntésre kerülne (amit a bolseviki propaganda a saját céljaira máris 
ki szeretne használni), annak kimenetele igazán végzetes lenne Európára. 
Pedig ez a kérdés politikai realitás, mely a lehetőség határain belül esik. (Hogy 
a szovjet által felzavart Kína útja neme Mandzsurián Oroszországba vezet-e 
és onnan nyugatra, ki tudja ezt ma még eldönteni?) 

Az őszinteséget nélkülöző európai «kifinomult» (?) erkölcsökre jellemző 
egy japán nyilatkozat: «Tulajdonképen nem is léteznek keresztény államok, 
jelenleg kevésbé, mint hajdan. A keresztény diplomaták alatta állanak a 
pogányoknak, a keresztény európaiak olyan szörnyű bűnöket követnek el, 
amelyek felett a pogányok is elpirulnak . . . Minket akarnak megtéríteni, 
holott saját magukat kellene józanságra és emberiességre téríteni. Lehet, 
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hogy ez a megállapítás kissé erős, de nem jogosulatlan. Vajjon a színesek előtt 
emelte-e a fehérek tekintélyét az, hogy a világháborúban a fehérek fehér 
testvéreik ellen színes csapatokat vittek a harcba». Eddig a gyarmatosítás, 
mint a kereszténység kultúr és civilizatórius tevékenysége szerepelt. Ez az 
elv a gyakorlatban rideg önzésnek bizonyult. De ebben nem a valódi, hanem 
a mostani névleges kereszténységet terheli a felelősség. Megérthető, ha a 
nyugati államok és civilizációjuk tekintélye csökken és a keresztény hit-
térítők befolyása is hanyatlik. 

És ebben a válságos időben hangzik az Európai Egyesült Államok alakí-
tására vonatkozó felhívás. Ez a Paneurópa. Egykor nagy lelkesedéssel üdvözöl-
ték az U. S. A. csatlakozását az ántánt kordiáihoz. Mivel azonban azoknak 
odaát vezérlő gondolatuk kevésbé a háborús célok voltak, mint inkább a 
háborús üzletbe befektetett tőke hiánytalan visszaszerzése : ezt zokon vették. 
A Paneurópa tehát gazdasági front akar lenni a túlerőhöz jutott szövetséges-
sel szemben. Paneurópa csak modern kifejezése a régi «felhőbe épített város»-
nak, melyben immár hatalmas falrepedések és süllyedések látszanak. 

«És a mélységben folyik a bolseviki aknamunka. Szegénység, nyomor 
és kétségbeesés mindenfelé, pedig ezek rossz tanácsadók ám ! Van elég tűz-
veszélyes anyag és ehhez a népvigasztaló helyzethez még hozzátársul az is, 
hogy a jövőt illetőleg új háborús bonyodalmak veszélye is kísért.» Igy nyilat-
kozott gróf Czernin Ottokár, az egykori osztrák-magyar külügyminiszter 
1927-ben. 1927 május havában Londonban a háború megakadályozására tar-
tott konferencián az egykori olasz miniszterelnök azt mondta, hogy a gazda-
sági és pénzügyi válság miatt egész Európának szüksége van arra, hogy a 
béke állandósuljon, de a béke szelleme se található. Ugyanezen évben Montague 
Kenworthy, az angol parlament tagja kijelentette, hogy ezidőszerint legalább 
egy féltucat különböző veszélyeztetett határzóna van a kontinensen, ezek 
mindegyike okot képezhet egy újabb háborúra, mely ha valahol kitör, auto-
matikusan ki fog terjedni egész Európára. Ezt semmi sem fogja megakadályoz-
hatni. A német nagyipar egyik képviselője dr. Stines Edmund azt mondta, 
hogy a mai Európa biztosan egy új háború felé halad, hogy ki lesz a győző, 
ki a legyőzött, előre nem látható, mert a döntő fegyverek ma még ismeret-
lenek. Úgy lehet, hogy a Rajna és Elba közti terület épúgy elpusztul, mint 
az egykori virágzó marnei és sommei tájak. Páris, Wien, Berlin és Varsót 
a repülők bombái szétrombolják ; az új háború csak romokat fog hozni, ame-
lyekben a késői nemzedékek régészeti és történelmi kutatásokat fognak 
végezni, mint ahogy mi a Forum Romanum romjaiban ásatásokat végeztünk. 

Ennek a sötét színű prognozisnak megfelelő nyilatkozatott tet t a nemrég 
elhúnyt Foch marschall 1927 júliusában. Azt mondta, «hogyha a jövő háború-
ról képet akarunk alkotni, vissza kell emlékezni a nyugati fronton 1918-ban 
létezett állapotokra, azonban ki kell még azokat egészíteni az új még hatá-
sosabb fegyverekkel, amelyeket azóta találtak ki. Az így elképzelt háború 
ismét világháború lesz és nem fog lehetni lokalizálni. Majdnem minden ország 
részt fog benne venni és a harcosok sorához nemcsak férfiak, de a nők, a 
gyermekek is hozzá fognak tartozni». (A bolsevikik, mint fenntebb láttuk, 
máris ilyen irányú katonai reformot akarnak megvalósítani.) 

Churchil, aki Lloyd Georges kabinetjében 1919-től 1922-ig miniszter 
volt, az 1929 március havában megjelent «Emlékezések» c. művében megírta, 
hogyha 1918-ban nem következik be a német összeomlás, nem jön közbe a 
fegyverszünet : «A repülők ezrei romhalmazzá tették volna Németország váro-
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sait, az ágyúk tízezrei fujták volna széjjel a frontokat. Előkészületek folytak 
már, hogy 250.000 katona autókon és páncélkocsikon naponként 30 kilométer-
rel nyomuljon előre. Kimondhatatlanul veszedelmes gázokkal, melyekkel szem-
ben a németek megfelelő álarccal nem rendelkeztek, lehetetlenné tettek volna 
minden további ellenállást az ilyen módon megtámadott fronton». Ha ezek a rémes 
események talán nem is következtek volna be az angol politikus elgondolásai 
szerint, mégis jellemző lehetőségekre engednek következtetést a jövőt illetőleg. 
Ez a Meduza-arc bontakozik ki a jövő háború lehetősége mellett. Nem agy-
rémek, de a stratégia, politika és gazdaság világosfejű képviselői látják így. 
Persze, erre azonban a békebarátok köréből felhangzik a kar : «Ide még sem 
jutunk». Hát 1914 előtt is azt hittük, hogy nem lehet háború. 

VI. 
Kierkegard Sörennek, akiről kezdetben emlékeztünk meg, igaza volt ; 

most is ami politikának látszik lényegében vallási, elsősorban a keresztény-
ség kérdése. Nem az egyenlő és titkos választási jogért, nem a nemzetiségi 
elvért, nem az általános szabadság, egyenlőség és testvériségért folyik a szel-
lemi harc. Minden radikális gondolat legvégén a vallási kérdés ütközik ki. 
És a konzerváló erőt jelentő kereszténység tesz-e valamit veszélyeztetett 
poziciója megvédése érdekében? Valóban, alig valamit. 

A titkos kezek által szüntelen egymás ellen ingerelt keresztény egyházak 
magatartására jellemző, hogy 1928-ban a londoni István-templomban a lelkész, 
hogy a hitközség közömbösségét megtörje, az egyházi orgonakíséretet jazz-
zenekarral egészítette ki. Jazz-zene az istentisztelet keretében, tánczene az 
orgonán ! Nem csoda, ha erről az esetről a «Vossische Zeitung» az 1928 dec. 14.-ki 
számában teljes győzelmi hangon ezt írta : «In der Jarsorget hat das moderne 
zerfallende Christenthum die wirtuoseste Persiflage auf sich selbst sanktioniert». 
Nem kevésbé jellemző tünet, hogy Brémában a Szent Péter-dómban egy 
vasárnapi délutáni istentiszteleten a pap teljesen mellőzte a bibliaolvasást, 
ellenben a feltörő, az embert tökéletesíteni hivatott «felvilágosodás»-ról beszélt. 

A kereszténységgel szembekerült civilizáció pedig dúsan virágzik és úgy-
lehet, rövidesen majd elhozza a megért gyümölcsét. A kereszténység fája pedig 
szárad, lombjait a romboló korszellem sivító szele tépdesi és széthordja . . . 

De talán a lombhullás csak az őszt jelenti és majd a tavasz új lombokat, 
dúsabbakat fog hozni. Talán, ha a tél dermesztő hidegében meglátják a kopasz 
fát, talán feltör a lelkekből a tavasz reménye és megtisztult hite . . . és a fa 
a jövőben gondosabb, szeretőbb ápolásban fog részesülni. 

* * * 

Ezek a mélyenszántó gondolatok jutnak kifejezésre Alfréd Wien 1929. év 
végén már második kiadásban Braunschweigban megjelent könyvében, mely-
nek címe : «Die Stadt in den Wolken. Zur religiosen Kulturkrise der Gegenwart». 
A könyv, miként láttuk, főként a német viszonyokkal foglalkozik, de aki 
gondolkozik a felvetett eszmékről, a témát nem fogja idegennek érezni. Sőt, 
mintha annak átolvasása után a mi magyar égboltunkon is meglátná a fel-
hőkbe épített város árnyképét. 

Aki elolvassa ezt a könyvet, ideje nem veszett kárba, mert vallási érzé-
sében megerősödve és lelkében megtisztulva válik meg tőle. Vajha ez a könyv 
sok-sok magyar kézben forogna ! Ilosvay Bálint 
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