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A spanyol nemzet védszentje San lago. Ez a keresztes zászlós, dárdás vitéz
egyesíti magában a térítő prédikátor és a harcos lovag erényeit - ő a spanyol
élet vallási mintaképe. Mert «a spanyol nemzet története nem más, mint a val
lásos élet története Spanyolországban.s (Gothein.) És ez az élet mindvégig
harcotjelentett: harcot két fronton, külső és belső ellenségek ellen, a hit tiszta
ságáért és egységéért.

A belső harc is az önvédelem taktikájához tartozott, mert csak akkor
lehetett idegen vallások csábításának és támadásának ellenállni, ha a nép hité
nek végső egysége biztosítva volt. (<.Az arabok és az izlám ellen folytatott hét
százéves harcban szerezték a spanyolok azt a tapasztalatot, hogy hitüket és
üdvözlésüknek Iehetőségét csak katonai erények által menthetik meg. Hall
gassanak el a hit belső kérdései, a bölcseleti kételyek, mikor a hit kűlső meg
jelenése, fennmaradása és apáról fiúra szállása van veszélyben. Az izlám csalo
gató és fenyegető elemeitől körülvett spanyol kereszténységnél szükséges volt,
hogy «noli me tangere l) legyen a vezérelve. Kellett, hogy kifelé szűzies, rideg,
harcos és türelmetlen legyen, befelé pedig kérlelhetetlen és magátólértetődő 
meduzapajzsos, vértezett, lándzsás Pallas Athene, ki belső fejlődés nélkül,
időtlenül, tökéletes teremtményként pattant ki az istenatya agyából.e
(Vossler.) Csak aki Istennel és önmagával meg nem hasonlott, csak akiben
a kétség már nem él és minden elhatározását a feltétlen engedelmesség
tudatában hajtja végre, csak az képes a hitért és a hitetlenség ellen győ

zelmesen küzdeni. Minden egyezkedés az elhatározás egyértelműségén ejtene
csorbát, a tettek átütő erejét gyengítené és veszélyeztetné a hit diadalát a
hitetlenség felett.

Nem véletlen tehát, hogy Donoso-Cortés 1849 aug. 23-ról keltezett
levelében a következőt írja Raczinszky Anasztáz grófnak, a madridi porosz
követnek: A spanyolok történelmi főjellemvonása a mindenben való túl
zás. Mi túlozunk bűneinkben és erényeinkben, fontos és nem fontos, kis
és nagy dolgokban. Eltúloztuk az állhatatosságot az arabok elleni harcok
ban, a fajgyűlöletet a zsidók kiűzetésekor. Az hiányzik még csak, hogya
szocializmust is túlzásba vigyük - és meg fogjuk tenni. Akkor majd
meglátja, mik vagyunk mi spanyolok: egy tjó vagy rossz gondolat meg-
szállottjai. l) •
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II.

A keresztes zászlós, dárdás San Jagonak, a térítő és harcos katolicizmus
nak tradícióját a XIX. században Juan Francesco Manuel Maria-de-Ia-Salud
Donoso-Cortés, Valdegamas őrgrófja (1809-1859) képviseli.

Ki volt Donoso-Cortés? Mexikó meghódítójának, Fernando Cortésnak
leszármazottja; egy európaszerte feltűnést keltett, gyorsan híressé vált és
hamarosan elfelejtett könyvnek írója; a mult század első felének egyik leg
kiválóbb katolikus államférfia ; fényes szónok, kinek két beszédére, melyet
a madridi képviselőházban mondott el, egész Európa felfigyelt és azontúl
feszült figyelemmel leste minden szavát; egy erőshítű katolikus, kinek mély
séges pesszimizmusát csak a keresztény igazság világosította meg.

Igen, Donoso pesszimista volt, mert prófétaszemei már egy évszázaddal
ezelőtt meglátták, hogy Európa szellemi és politikai rendje egy káosz feneket
len örvénye felé sodródik és ő nem bízott benne, hogy lehet még e világrészben
elég erő, mellyel ellene szegülhet az árnak és megmenekülhet a végromlástól.

Donoso eredetileg a francia forradalom eszméiért , Rousseau és Destutt
de Tracy ideáljaiért küzdött. «Katolicizmus, liberalizmus és szocializmuss-ról
szóló (18S1-ben megjelent) tanulmányában azonban megtagadta ifjúságának
szabadszelleműségét és minden átmenet nélkül a szigorú katolikus hívőség és
a monarchista abszolutizmus harcosa lett.

Ezt a hirtelen változást megtérésével magyarázza Donoso. Fivére halá
lakor hatotta át először a keresztény hit élő igazsága. «Lelkem legmélyén min
dig hívő voltam. De hitem terméketlen volt, mert sem gondolataimat, sem
szavaimat, sem tetteimet nem befolyásolta. Tehetségemnek és eszemnek semmi
köze sincsen megtérésemhez. Szegényes tehetségem és beteg eszem inkább
halálra, semmint hitre vezérelt volna. Minden megtérés misztérium. Az én
megtérésem elmondhatatlan titka a gyengédség titka. Nem szerettem Öt. De
Isten akarta, hogy Őt szeressem. És most szeretem Őt, És mert szeretem Öt 
megtértem.»

III.

Egy gondolat az, mely Donesót újból és újból foglalkoztatja: «Minden
nagy politikai kérdés egy nagy teológiai kérdést is tartalmaz». Az állami és jogi
élet minden változásának előzményét a vallásos szellem kozmoszában talál
hatjuk meg. A vallási rend minden tévedésének a szociális rend egy-egy tévedése
felel meg. (Csodálatosképpen a katolicizmussal élesen szembenálló Proudhon
Donosóval egyidőben eszmél rá erre az összefüggésre. Idegenkedve írja «Egy
forradalmár vallomásais-ban : «Milyen meglepő. hogy politikánk mélyén min
dig megtaláljuk a teológiát». Egyébként e megállapításnak csak Proudhon,
illetőleg Donoso által levont konzekvenciái eredetiek; az egész problémát már
ötven esztendővel előbb felvetette De Bonald.)
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Donoso szerint a vallási metafizika és az államelmélet nem valami vélet
len párhuzamban áll, hanem a vallásos szellemiség és a politika rendje között
ok és okozati összefüggés található feJ. A kinyilatkoztatott isteni igazságok
fel nem ismerése és meg nem értése vezet a szociális közösségeknek és az egyes
ember exisztenciájának felbomlásához.

A valóságos emberi közösségek törvényei Isten törvényei. Minden vallási
tévedés végzetes, mert szükségszerűen nyomon követi a szociális tévedés.
«Minden elképesztő szociális tévedés elképesztő vallási tévedésből ered. A szo
ciális igazságtalanságoknak okai vallási tévtanok és csak általuk magyaráz
hatók meg.»

Politika és teológia összefüggése feloldhatatlan, mert a kettő egységet
képez és ez az egység Istenben nyugszik. Ezért : <lA vallási igazság egyúttal
a politikai igazság is».

Minden mondat, mely az ember természetére vonatkozik, egyaránt
teológiai és politikai jelentőségű. Minden teológia és minden politikai teória
képet alkot magának az emberről és a maga módján válaszol a kérdésre, hogy
az ember jó vagy rossz-e. Minden teológia és politikai teória a maga ember
képe szerint határozza meg, hogyan cselekedjünk.

De Bonaid e kérdést az emberi és isteni szuverénitás problémájának kap
csán fejtegeti és megállapítja, hogy «az ember vallási és politikai szuveréni
tásának ateisztikus dogmája minden forradalomnak és minden társadalmi
betegségnek oka.s Donoso az erkölcsi magatartás szférájában azt a felfedezést
teszi, hogy «minden forradalom egy-egy állomás az emberi gőg útján.t

Miért éppen a gőg a forradalmak útjának irányítója? Mert az ember leg
mélységesebb bűne a gőg. Mert a gőg az ember elszakadása Istentől. Mert a gőg

lázadás Isten ellen és az isteni létnek, az isteni hatalomnak bitorlása. Istenen
kívül semmi sem jó - ember és Isten között feneketlen mélység tátong. Bűnös
fennhéjázás, ha az ember ezt a mélységet nem látja meg és utat akar építeni
ott, ahol áthidalhatatlan szakadék van. «Ha feltesszük, hogy az ember vele
születetten és okvetlenül jó, akkor nincs más hátra, mint elismerni, hogy az
ember az egész világ reformátorává lehet anélkül, hogy maga is reformra szo
rulna. Ezzel pedig az ember Istenné lesz: feladja az emberi létet és istenivé
válik. Mivel ő maga okvetlenül jó, tehát minden, amit forradalmai és lázadásai
által teremt, okvetlenül jó.»

Ha az ember Istenhez hasonló akar lenni, akkor nemcsak cselekedeteiben,
hanem gondolataiban is a tévedések rabja lesz. Ha az emberi szellem azt hiszi,
hogy önmagában van alapja és képes arra, hogy az igazságot önerejéből ismerje
meg, akkor három tévtannak lesz áldozata: Az elso tévtan az emberi szellem
függetlenségének és szuverénitásának eszméje, melynek a politikában az értel
miség fennhatósága felel meg (equeconsiste en afirmar la soberania de la inteli
gencias). A második tévtan azt hirdeti, hogy az emberi akarat jó és nincsen
isteni kegyelemre utalva; ennek a politikában az a felfogás felel meg, hogy a
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jóakaratuaknak nincsen törvényre és törvényadóra szükségük. A harmadik
tévtan az ösztönök természetes jóságát állapítja meg és így hamisan határozza
meg az állami élet feladatát és értelmét, mert azt mondja, hogy a hatalomnak
ideális célja minél több egyéni vágyat kielégíteni.

A jelenkor számtalan tévedése végeredményben két tagadásra vezethető

vissza: «A társadalom tagadja, hogy Isten az, aki a teremtményekről gondos
kodik és tagadja, hogy az ember bűnben fogant. És mert a társadalom ezeket
tagadja, haldiosan beteg a szeruezete. És elfog pusztulni. Mert nem katolikus,
y solo catolicismo es la vida - és csak a katolicizmu s az élet».

Donoso kérlelhetetlenül ragaszkodik alapgondolatához. Az igaz hit és az
igaz belátás elvesztése minden szociális bajnak oka és pusztulásunk magyará
zatát leli elbizakodottságunkban - az «eritis sicu" Deus» nagyzási hóbortjában.

IV.

Napnyugat történelme a bomlás történelme. Ezt a bomlást már semmi
sem tartóztathatja fel: «No hay salvaci6n para Europas - nincsen megvájtás
Európa számára. Mert a történelem tanusága szerint egy nép, mely elvesztette
hitét, sohasem találja meg újra.

Donoso alternatívája ez: A katolikus hittel szemben, mely a feltétlen
igenlést testesíti meg, áll a feltétlen tagadás, mely mindenben megvan, ami
nem vezethető Je közvetlenül a katolicizmus lényegéből. Hit vagy nihilizmus,
hit vagy racionalizmus - ez a kérdés. A politikában pedig abszolút monarchia
vagy demokrácia, isteni szuverénitás vagy emberi önkény, a kötelességek
elsőbbsége vagy a jogok előretolakodása. vallásos vagy bölcseleti elv.

A filozófia nagy tévedése Donoso szerint az, hogy állításait a feltétlenség
formájába öltözteti, pedig ~ természet rendje szerint minden relatív. <lA gon
dolatok rendje szerint egyedül az Egyház van az abszolútum birtokában.
Nekünk embereknek, fel kell emelkednünk a relatívumokt6l az abszolútumok
hoz, hogy valamit tudjunk, míg az egyháznak, ha minket tanít, semmi mást
nem kell tennie, mint az abszolutumok magasságaiból leszállani a mi rela
tivitásunkhoz,»

A hit az ész alapzata. Ha az észt magára hagyjuk, nincs többé számára
mérték is bizonyosság - kell, hogy kétség töltse el. (lA kétség azonban meg
bontja az egységes hitet, mely egyedül biztosíthatja egy népközösség tagjainak
összetartozását. Az oldott kéve között termékeny talajra hull a forradalmak
magja.s A vallásos és bölcseleti elv harcából ered minden baj, mely Eur6pára
háramlott. A filozófia a főbűnös e világrész káoszában, mert belső törvénye az
ateizmus és a nihilizmus.

Donoso a maga nagyszerű egyoldalúságában mindenütt csak a hit és az
ész alternatíváját látja. Számára nincsen dialektika, nincsen kompromisszum;
nem hiszi, hogy a valóságban szerepe lehet a megegyezésnek és akiegyezésnek.
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Mértéktelen önkényességgel szorítja bele Európa szellemtörténetét a radikális
igenlés és a radikális tagadás kereteibe.

Itt csak röviden utalhatok arra a különös kapcsolatra, mely Donoso és
protestáns kortársa, Kierkegaard között fennáll. Mindketten a modern auto
nóm ember nagyravágyása ellen küzdenek, mindketten a nihilizmust akarják
legyűrni és mindketten abban látják a modern exisztencia nihilizmusát, hogy
a dacos, kétségbeesett ember nem meri belevetni a hitbe magát, mert nem tud
lemondani az autonómnak hitt ész biztosítékairól. Beleugrani a hitbe annyit
jelent a kétkedő számára, mint beleugrani a semmibe.

A katolikus államférfi és a magányba vonult protestáns közös frontot
alkotnak az új világ ellen. E téren csak annyi az eltérés közöttük. hogy Kierke
gaard még Donoso egyházi hitét is mint kétségbeesett törekvést vetné el, mert
arra irányul, hogy valamiképpen mégis biztosítsa az ember helyzetét a világ.
ban; Donoso pedig azt hozhatná fel Kierkegaard ellen, hogy a szubjektivi
tásra, melyet egyedüli igazságnak tart, nem lehet emberi közösséget alapítani.
Lényeges, hogy mindketten az auton6m ész téveszméjének radikális feláldo
zását követelik és nem látnak más m6dot a megmenekülésre. Donoso szerint
nincs más egység az emberek között, mint <<3, kereszt egysége» és Kierkegaard
azt követeli, hogy mindenki vegye magára <<3, kereszt botránkoztatásátá «das
Xrgernis des Kreuzes»). Természetesen ez a párhuzam és az a tény, hogy Donoso
és Kierkegaard működése időben egybeesik, még nem jogosít fel arra, hogy
egyiket a másik által magyarázzuk.

V.

Most már csak az van hátra, hogy megvilágítsuk a szempontokat, melyek
szerint Donoso Európa politikai szituációját megítélte. Két híres beszédében
mondta el politikai kréd6ját - 1849 jan. 4-én a diktátúráról és 1850 jan. 30-án
az általános helyzetről sz6nokolt. Nézeteit azonban csak úgy érthetjük meg
teljesen, ha antropol6giai és történelemfilozófiai tanaiból indulunk ki.

A «civilizaci6n filosoficas azt tanítja, hogy az ember természete jó és
egészséges. Mivel pedig az ember eredendően j6 és auton6m esze általános
igazságok megismerésére képes, a filoz6fiai civilizáció rábízza a társadalom
rendjének megalkotását. Az eredmény? Bomlás. Mert valóságban az ember
nem egészséges, hanem beteg; nem jó, hanem rossz; segítség nélkül, kegyelem
nélkül nem tehet jót; az Istentől elszakadt ember elméje nem képes az igaz
ságot kitalálni vagy megtaIálni.

A filozófiai civilizáció: káosz. Igaz, hogy szabad benne az ember, de beteg
akarata és elméje csak bomlást és szétesést tud előidézni.A francia forradalom
eszméinek elterjedése és megval6suIása által a tömegek uralma jelenik meg a
történelem láthatárán. Ebben a helyzetben nem érvényesülhet már a monar
chia ereje, helyébe kerül a diktatúra. «A világ óriási léptekkel közeledik egy
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despotizmushoz, mely gigantikusabb és rombolóbb lesz, mint minden más uralom,
mely emberemlékezet 6ta fennállt .•

És nincs más mentség, mint a vallásos újjászületés. De valószínű-e, hogy
az elborult elméjű európai ember megtalálja az Istenhez vezető utat? «Aqui
hablo con la más profunda tristeza; no la creo probables - a legmélyebb szomo
rúsággal mondom: nem hiszem, hogy valószínű.

Rendnek kell lenni. Az emberek nem tudják maguk megalkotni és nem
tudják Istentől elfogadni, így hát inkább az erőszak igájába hajtják nyakukat.
Az isteni rend feloszlását nyomon követi a barbárság. «És adja Isten, hogy
igaz legyen amit mondok, mert a barbárságnak a civilizáció felett még mindig
van egyelőnye: a barbárság termékeny, míg a civilizáció meddő ... A barbár
ság legalább kultúrákat hozott létre, míg a civilizáció kultúrákat pusztított eb

A diktátúráról szóló beszéd így végződik: «Ha arról van szó, hogya
szabadság és a diktatúra között válasszunk, akkor nem lehet közöttünk véle
ménykülönbség. Ki az, aki megölelheti a szabadságot és mégis a diktatúra
előtt borul térdre? De e percben nem ez a kérdés, mert nincsen szabadság
Európában ... Szabadság és diktatúra között a szabadságot választanám,
most azonban választanom kell a lázadás diktatúrája és a kormány diktatúrája
között és ebben az esetben a kormány diktatúráját választom, mert kevésbbé
nyomasztó és kevésbbé szégyenletes. Az alsóbbak és a felsőbbek diktatúrája
között én a felsőbbek diktatúráját választom, mert tisztább és világosabb lég
körből ered. Végeredményben a tőr és a kard diktatúrája között kell választani
és én a kard diktatúráját választom, mert nemesebb l.

Donoso, a szónok, kit Metternich Demosthenesszel és Ciceróval vetett
össze, mégegyszer belekiált az európai hangzavarba. Az általános helyzetről

szóló beszédében hitet tesz amellett, hogy minden igazi kultúra a keresztény
ségMl ered. Mégis bevallja, hogy tudja milyen hiábavaló minden igyekezet 
nem kételkedik benne, hogy a pusztába kiált.

Az európai társadalomnak meg kell halnia, mert Isten arra teremtette,
hogy az 6 szavai által táplálják és az 6 szavai által maradjon fenn, - de a
«tapasztalat orvosai» nem adtak neki mást, mint emészthetetlen racionalista
gyógyszereket. A racionalizmus pedig a «kárhozat doktrinája'll; hirdetői, kik
közé Donoso megkülönböztetés nélkül sorozza Spinozát, Voltairet, Kantot,
Hegelt, a kárhozat papjai.

Az európai társadalom meghal, mert a tévedés öl és az európai társada
lom tévedéseken alapszik. Semmi sem bizonyos többé Európában - ily radi
kális dekadenciát nem tartóztathat fel senki.

Donoso hihetetlen éleslátással tárta fel korának minden jelenségében vallás
és politika, teológia és államhatalom viszonyát. Hogy a politikai és gazdasági
történés csak teológiai eszmék által magyarázható meg, számára a vallás feltét
len elsöbbségének bizonyítéka volt. «El error matae - tévedés öl! Van-e mon
dás, mely jobban tanusítaná a vallás mindenekfeletti hatalmába vetett hitet ...
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