
AZ OROSZ VALLÁSOS SZELLEM ÉS
SZOLOVlEV ÖRÖKSÉGE

IRTA: PIETRO MIGHOSI

Az újabb ideológiákat egy, a faj és a fajok problémáját a legeslegegyszerűbb

dialektikus formulákba összesűríteni igyekvő törekvés jellemzi. S mialatt a
pozitív anthropológia tudományos és áltudományos vizsgálódásaiba néhány
évtizeddel ezelőtt vetett bizalom egyre jobban elhalványul, az idealista filozófia
sajátszerű medrében kialakult kultúrtermékek terén a pozitivista és natu
ralisztikus mithoszok furcsa keveredésének jelenségével állunk szemben. Egy
teljesen metafizikai módszertanba kalickázott természetanalizishez való
ragaszkodás beojtva egy értelmetlen apokaliptikus mithoszhajhászással :
ez képezi a mai laikus műveltség alapját. Hogy csak egy példát említsünk, a
Freudizmus legjellemzőbb gyümölcse ennek a prófétai szuggesztióval csepp
folyósított Szent Ágoston-Bacon keveréknek.

Nem állíthatjuk nyugodt lelkiismerettel, hogy a katolikus kultúra mind
erre teljes erejéből és az összes rendelkezésére álló eszközökkel reagált volna,
hogy újra előtérbe állítsa realisztikus ösztönének életteljességét.

Mert míg a katolicizmus általánosságban és tisztán elvileg küzdött a
fajmithologia ellen (mely nemcsak a német faji mithosz jellemzője, hanem ha
észrevétlenül is, de ott lappang a mai népek nagy részének nemzeti elsőségi

törekvéseiben) az építő kultúra terén lemondott annak a politikai rendszeré
nek világos megfogalmazásáról, mely azért politikai, mert vallásos, ahol a
vallásos jelzőt egyetlen lehető értelmében kell vennünk, tehát egyházinak.

Amikor tehát gyors ecsetvonásokkal körvonalazni akarjuk az orosz
szellem-történetét és azt az általános szerepet, melynek betöltésére hivatott,
nem szabad elfelejtenünk, hogy az úgynevezett haladottabb és modern kato
likus, különösképen pedig latin kultúra nem késlekedett befogadni - hacsak
ellentét fogalomként is - a nyugat védelmének problémáját, azaz egy olyan
faji szolidarításrendszert, mely eleve megfoghatatlanná teszi azt a katolicitás
fogalmat, melynek köntösében ez a szolidaritás olykor megjelenik.

Ezért kell már előljáróban kinyilvánítani azt a szándékunkat, hogy az
orosz szellemet szigorúan katolikus értelemben fogjuk tárgyalni, még akkor
is, ha ezzel ellentétbe kerülünk a száműzetésben élő orosz íróknak azon nagy
tehetségű csoportjával, mely Párisból igyekszik élesztgetni az orosz nemzeti
és szellemi eredetiség lángját, miközben ujoncokhoz illő hévvel vetik latba
Hegel fejtetőre állított dialektikáját.

Nem szabad, hogy egy Berdiaef-nek történetszemlélete megtévessze a mi
középkori nosztalgiákkal telt céhbeli íróinkat, mert az ő prófétai felforgatásai-
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ban mindennek ellenére mégiscsak bennerejlik az orosz szellem krizisének az
az oka, melyröl jelen dolgozatunk sajnos szűk keretei között akarunk szólani.

Nyugatiság és szlávság - az orosz lelkiség ábrázolóinak oly kedves
közhelyek - legtöbb esetben csak merőben képzeletbeli ellentétet fejeznek
ki : problémánk felvetésénél az orosz lélek végső fokon való egységéból kell kiin
dulnunk, mert abban minden - a történelmétől és geografiai helyzetétől
meghatározott természetében mutatkozó külön vonás ellenére is - így fogjuk
csak meglátni azt az általános emberit, mely az egyetlen és egységes isteni lélek
visszfénye. Az így értelmezett orosz lélek alaptónusán nézzük azután az asszimi
lálásra törő szimpátia feszültségében működő katolikus szellemet, mely le tudja
győzni ez imént említett fajelméleti dialektika meghasonító bomlasztását.

Jaj nekünk, ha mégegyszer hatalmába kerít a nyugatot megvédeni aka
rás szelleme.

Az orosz szellemiség problémájához nem gazdasági és politikai előítéle

tekkel kell nyúlnunk - ezek esetleges- és származéktények. vagyis alacsony
rendűek - hanem vallásos lelkülettel, annál is inkább, mivel az orosz lélek
minden megnyilvánulása, a látszólagos deformáltság ellenére is, sajátszerűen

arra törekszik, hogy hatékonysági területét a hasznosságiról az etikai és val
lásos síkra emelje.

Hogy az orosz lélek messiánikus és prófétai, ebben minden lélekbúváruk
egyetért; minden törekvését lényegében valami reményteljes lelkesültség bur
kolja fénybe, mely apokaliptikussá változtatja azt a lelki alap-mozgató erőt,

mely egész sor különböző ok miatt, Oroszországban merőben érzelmi állapot
ban, azaz misztikus állapotban maradt.

Hogy a modem orosz szellem a nyugati életforma és műveltség felé
igyekszik, az lényegileg nem más, mint belső feszültségükre egy érzelem uni
verzalitásában való enyhet keresés. Oroszország erre a kalandra anélkül vál
lalkozott, hogy rendelkezésére állottak volna a nyugat által már birtokba vett
szervezettségi- és kultúreszközök, ami arra kényszerítette, hogy az elébe kerülő

nyugati kultúrelemeket prófétai és allegorikus formákba oldja fel. Igen fontos
az is, hogy ez a feloldás egy hanyatló korszakban történt.

A nyugati kultúra ugyanis nem az a renaissance, idealista, felvilágosult
vagy történeti materialista kultúra, mellyel a legtekintélyesebb orosz gondol
kodók apostoli lendülete találkozott. Oroszország nem alkothatott magának
tiszta képet a nyugati kultúráról, mert a tetszetős de merev bizánci műveltség

fázisába dermedve nem tudhatta feldolgozni a római, a keresztény és az arab
kultúra eredményeit.

Oroszország vallási öröksége - amint azt helyesen állapítja meg újabban
P. Tyszkiewicz, a tudós jezsuita! - a bizánci formalisztikus hagyomány és a
szír-egyiptomi aszkétikus élményellenmondásokat rejtő keveredésén alap-

l Tyszkievicz: Spirítualité et sainté russe pravoslave, a «Gregoríanum» 1934.
III. füzetében.

'V' G, II A



szik: két olyan ellentét ez, melyek az orosz egyház kimeríthetetlen drámájá
nak első motivumát teszik. A mélyben harc dúl a személyiséget szabaddá
tevő aszkétikus erények birtokbavételére, ami az orosz vallásos élménynek
azt a szétfolyó személytelen jelleget adja, mely annyira különbözik a nyugati
szentek tevékeny és építő szentségétől, A Nílustól az Efraímig otthonos, Antal
tól Macariusig terjedő keleti katolikus primitív hagyományhoz ragaszkodó
orosz hagiografiai tradició mindig jelentékeny, de magában véve tökéletlen
oldalát fogja jelenteni a kereszténység élményének.

Az orosz vallásos élmény ezen első típusával szemben kap erőre a bizánci
formalizmus, mely egy túlszínes és szertartási hypertrófiába püffedt látható
egyházat teremt.

Az orosz vallásos szellem további életében azután arra van kárhoz
tatva, hogy e két ellentétes érzelem végletei közt ingadozzék s hogy ne legyen
képes egy felsőbb, tevékeny összhangba csendítő szempontot találni.

A szertartás és a hierarchia szinte mágikus túlértékelése körül kikris
tályosodott orosz egyház élő, azaz sacramentális része azonban mégis meg
tudta őrizni a nyugaton virágzó és terjeszkedő kereszténység egy elemét: az
Oltáriszentség kul tuszát.

A keresztény egyház éppen eucharisztikus tevékenységének értékeket
átállító hatásával tudott győzedelmeskedni azon a veszedelmen, melyet az
ókori ember misztikus és szofisztikus lélekalkata jelentett. S habár az orosz
egyházban sosem volt különlegesen kiemelkedő Oltáriszentség-kultusz, mégis
el kell ismerni, hogy hierarchiájának egyes tagjai néha érzelemtől átfűtött,

ellenállhatatlan lendülettel harcoltak az Oltáriszentség-kultusz körüli rnulasz
tások helyrehozásáért.

Az Agrigento-i eucharisztikus kongresszus alkalmával meghatottan
hallgattam P. Ledit-nek, a tudós fiatal jezsuitának beszámolóját, melyben
megdönthetetlenül bizonyította be az Oltáriszentség-kultusz létezését az orosz
egyházban.

Ha titokban is, de ellenállhatatlanul él tehát ebben az egyházban a
katolicizmus lángja: nem ugyan a zsinati határozmányainak erőfeszítéseiben

vagy szertartásainak megkapó bűvöletében, sem csökönyös ragaszkodásában
a hagyomány szabályaihoz, hanem éppen ott, ahol az emberi természetfeletti
úton találkozik az istenivel. Mert hiszen az Oltáriszentség kultusza ezt jelenti.

Az orosz egyház valóban a katolicizmus gyökérzetével közös talajból
táplálkozik ebben, a Megtestesülés misztériumára való beállítottságában,
mely a Megváltó királyi jelenlétével átízzított szentségi szertartás folytonos
ságában állandósul.

Az orosz szellemi mozgalmak előítéletektől mentes, ha nem is éppen
theologikus vagy egyházi vizsgálata, rögtön felfedezhetné az egyház örök elhí
vatottságát a valódi, tehát nemcsak misztikus, hanem egyszersmind történeti
egységre is.
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Másfelől viszont, mégpedig teljesen sátáni módon, a nyugat megkísérelte
a XV. századtól kezdve, hogy az emberből istent csináljon.

E két ellentétes törekvésnek az összeütközése - az Eucharisztikusé,
mely az istenit beleágyazza az emberibe anélkül, hogy ezáltal az Istenség
transcendentális fénye elhalványulna és a Renaissance-é, mely az istenit az
emberi egyediségbe szűkíti - Oroszországban a műveltség terén teljesen
esetleges formában ment végbe, míg vallási téren egészen természetes formá
ban történt meg. Az orosz egyházi műveltség, midőn Luther theologiájával
találkozik, egy pillanatra elkáprázik attól a félelmetes egyszerűségtől, mely
ről első látásra azt hiszi, hogy tökéletesen hozzásimul az ő eredetileg aszkétikus
hajlamaihoz. Isten mi vagyunk. Isten mi vagyunk: az egymást megérteni nem
tudó, magányos és magábazárt lények tragikus közössége,

A politikai nihilizmus első csirái, melyek hamarosan elkezdik majd
bomlasztó tevékenységüket, abból a porhanyós talajból fakadtak, mely az
orosz aszkétizmusnak a protestáns szellemmel való átitatásából származott.
Hiszen ezt az aszketizmust nem védte, hanem inkább rombolta az egyházi
bürokrácia diktaturája, melynek velejét kiszívta az orosz államban érvé
nyesülő cesaropapizmus. Ennek folytán az egyház fokozatosan laicizálódott,
amint az a hitújítás által megmérgezett országokban is történt.

A hitújítás politikai sikere szélsőséges nacionalizmusában találja magya
rázatát. A német fejedelmek vallási diktaturája ugyanabból a talajból nőtt ki,
mint Nagy Péter cár cesaropapizmusa. Ez a szélsőséges nacionalizmus nyomta
el és silányította tönkre az orosz lélekben az univerzalizmusra törekvés ko
vászát.

Isten az Úr. Olyan ő, mint az Atyuska. Az Atyuska olyan mint Isten.
Az orosz politikai hagyomány pedig, mely valamiképen messiánikus és asszi
miláló volt, a kereszténység világbani elterjedésének evangéliumi élcsapatához
méltón, érthetetlenül a nemzeti primatus politikájává változott át, amit
tökéletlenül tudtak csak ellensúlyozni az úgynevezett nyugatosok könyvészeti
mutatványai és a felső tízezer mondain nyugatmajmolásai.

Az ősi Oroszország egyet jelentett az Orthodoxia Szellemével, az új
Szent Oroszországnak csupán egy csatlósokkal körülvett Birodalomra volt
szüksége.

Úr és szolgák: íme a forradalom előjátéka.

r. Sándor cár úgynevezett szabadelvűsége nem más, mint egy politikai
érdekekkel álcázott steril és kétségbeesett misztikus elfajulás, mely egy mes
terkélt kozmopolita irodalomban lel visszhangra. Mennél inkább henceg ez az
irodalom univerzalismusával, annál indokoltabbá teszi egy Puskin, egy
Dosztojevszkij keserű kérdését: mi az orosz lélek?

Az irodalmi társulatok és a divatos szalonok az orosz irodalmat, törté
nelmet és néprajzot kezdik tanulmányozni s mialatt Karamazin megírja Az
orosz állam történetét. gúnyos válaszként egyre-másra jelennek meg az
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angol liberalizmus és a francia Enciklopédia íróinak fordításai. Oroszország
azt képzelte, hogy Smith-ben és Voltaire-ben a nyugat lelkét fedezte fel.

A vallásos érzés pedig szektákra bomlott és züllött. Úgy látszott azonban,
hogy az orosz szellemi egység e düledezése közepette még maradt a menek
vésre egy út : Puskin és a költészet.

Puskinban két nagy ideális áramlat egyesül: a történeti és a költészeti.
Oroszországnak szüksége volt történelemre: azaz nemcsak multra, hanem
jövőre és végkifejletre is. Univerzalisztikus hajlamai nem maradhattak szét
szórva formai primatusának mozaikszerűségében,amit szertartásainak eszte
tikai sajátságai és egy, az orthodoxia kereteit meghaladó eszményhez való
ragaszkodása jelentettek. Mindenekelőtt vissza kellett állitani a saját, eredeti
egységét: az orosz embert specifikus tulajdonságaival, azt az orosz embert, aki
se nem szolga, se nem Isten. Ime, ez a Dosztojevszkij jóslataiból szőtt szö
vedéknek amintája.

Dosztojevszkij azonban tovább is ment: az orosz lélek nemcsak nyelv
vagy költészeti tradició, hanem a valóság és a misztériumokbahatolás utáni
kiolthatatlan szomj is. Amíg tehát Puskin realizmusa történeti és esztetikai
marad, Dosztojevszkijé átszellemül és bensőségessé válik. Dosztojevszkij
felfedezi az orosz nép titkos univerzalizmusát: felfedezi, hogy lelke Krisztus
formájú. Krisztus a titkos-tragikus mintája ennek a szélsőséges, húst és szel
lemet összefűző, szellemiségnek. Az egész orosz irodalom, különösen Doszto
jevszkijtől fogva, tele van az Isten-emberrel, egészben véve szeretet-irodalom
az. Dosztojevszkij Puskin felejthetetlen alakjaiban a szeretet szellemének
megtestesüléseit látta. Szerinte az egészséges lélek illata a szeretetnek ez a
szelleme, mely egyben az univerzalismus szelleme is.

Ez az univerzalitás apostoli küldetéstudatban találta meg jellemző

vonását: az orosz költészet nemcsak művészet, tehát nem egyedül illuzió és
szemlélődő szórakozás, hanem egyszersmind istenkereső remény és a Jó tör
vényeinek a kinyilatkoztatása akar lenni.

Röviden ez a magja Dosztojevszkij Puskinról szóló emlékbeszédének.
mely később a tolsztoji pedagógia sorvezetője lett.

A Tolsztoj életművéből elősejlő vallási titok azonban egy feloldhatatlan
pesszimizmus korlátai között sínylődik: Tolsztoj Krisztusa olyan Ember,
aki felett nincs Atya, nincs Isten, ennek a Krisztusnak nincs történelme, a
történelmen kívül áll.

Tolsztoj az orosz szellemnek csak felét tudta megfejteni. Oroszország szent
jének és prófétájának, Vladimir Szoloojeonek köszönhetjük, hogy Dosztojevszkij
és Tolsztoj felfedezéseit kiegészítette.

Az Ember nem Ember, hacsak nem az «Országbans : meghamisítjuk
az emberből áradó szeretet lényegét, ha annak létalapját nem az univerzális
és mindenkinek közös Krisztusban látjuk. Abban a Krisztusban, ki nem lehetne
testvérünk, ha nem lenne egyben Atyánk is. Ez annyit jelent, hogy az emberi
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társadalomban szeretetegységnek kell lenni, amelynek tökéletes példája az
Egyház. Krisztus az Egyház és az Egyház Krisztus.

Krisztus az Egyház: az Egyház egységének a problémája tényleges univer
zalitásának kérdésével függ össze. Univerzalitása nem maradhat egyszerűen

óhajszerű és misztikus, hanem történeti és politikai univerzalitással kell bírnia.
Szolovjev azonban még egy másik valóságterületen is felülmúlta Dosz

tojevszkij elvontságát. Dosztojevszkij szerint nem az Egyháznak kell foly
tonosan újjászületnie és megtisztulnia az államban, hanem az államnak kell
fokozatosan Egyházzá válnia.

Kézenfekvő, hogy ez az állásfoglalás történetellenes. Dosztojevszkij
tévedése abban az illuzióban rejlik, mely azt reméli, hogy az egyes ember egyedül
a (írónk által egyébként csodálatos és látnoki elmélyedéssel boncolt) benső

ségesség folytán is felemelkedhetik az Egyház univerzalizmusáig.
Csakhogy a Dosztojevszkij által Ádámban felfedezett Krisztus még nem

az égi Krisztus. Csak szimboluma és kovásza a vallásos érzésnek, aki azon
ban nem válhatik az Ország megteremtőjévé.

Dosztojevszkij álláspontját Szolovjev ugyanolyan ellenállhatatlan fej
lődéssel haladta túl, mint amilyennel annak idején Dosztojevszkij győzte le
Puskin esztetizmusát : a történeti tudat elmélyítésével.

Az Egyház nemcsak megváltói aspiráció, nemcsak a Dosztojevszkij-féle
szentek egyessége, vagy az ő saját szavait használva: «betűszerinti személyes
feltámadás a földön», hanem a történelemben élő és működő valóság is, mely
ben összefolynak és kiegészülnek az összes népek és összes hagyományok leg
különbözőbb és egyéni élményei.

Az Egyház időbeli valóság is, mert isteni eredete a történelem időrendjébe

illeszkedett oly módon, hogy univerzalizmusát nem szabad addig apokaliptikus
területén keresnünk, amíg azt az obfektív kultúra mezefén el nem értük.

Szolovjevről mindig egy másik nagyorosz gondolkodó jut eszünkbe :
Tsadajev gróf, ki korán felfedezte az orosz gondolat egyházfogalmának elvont
univerzalizmusát s ezzel megnyitotta Szolovjevnek az utat a római keresztény
séget jellemző konkrét univerzalizmus felé.

Az orosz kereszténység, természetes adottságainak határai között élve,
elvesztette azokat a hagyományfejlődési és kultúrkapcsolatokat, melyek a
római kereszténységből a keresztény élmény legtökéletesebb mintaképét alkot
ták meg; a katolicizmus egyidőben volt misztikus és politikai, anélkül azon
ban, hogy bármikor egy percre is összekeverte és egymásbaolvasztotta volna
a természeti és politikai elemeket a természetfölötti és abszolút értékekkel.

Az Egyház áll: mint tényleges univerzális közösség. Oroszország nem
élte ezt a közösséget, elvontságban sinylődő egyháza nem tudta elérni azt a
bizonyos konkrétumot, mely megakadályozhatta volna abban, hogya raciona
lizmus és a cesaropapizmus őrlő szúszerű tevékenysége folytán a faji hódítás
és a politikai zsarnokság hivatalos előmozdítójává ne váljék.
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Tsadajev kritikája az orosz vallásos lelkiismeretnek éppen ezt a sötét
pontját boncolgatja kegyetlenül: az örökkévalóság utáni szomj kínjait enyhi
teni és gyógyítani tudó objektiv elvnek a hiányát.

Az orosz Egyház nem adott a világnak semmit: aszketikus kevély
ségébe és orthodox logikájának homályos biztonságába zárkózva, nem
törődött a külvilággal. Száraz és betükbemerevedett kultúrája nem gazda
godott élethorizont-szélesítő gyakori kapcsolatok folytán s ezért univer
zalitásösztöne nemzeti dölyffé züllött, ami az univerzalizmusnak homlokegye
nes megtagadása.

Tsadajev Péter félelmetes megállapításaiban ez az Oroszország gyónja
meg bűneit. «A mi vérünkben - jelentette ki az őrült gróf - van valami, ami
megakadályoz minden valódi haladást.i «A világtól elszigetelődve nem adtunk
a világnak semmit, de nem is tanultunk tőle semmit.t

Szolovjev azonban prófétához illő vakmerőségével megtöri ezt a csend
bilincset s sikerül is neki az orosz univerzalista törekvéseket egy emberi és
történeti univerzalizmus gyökereibe ojtania, ami az utópisztikus sóvárgásokat
konkrét élményekké képes átformálni.

A híres «Három beszéd Dosztojevszkij emlékezetéres-ben Vladimir
Szolovjev végérvényes pontossággal így állapította meg a nagy író művének

jellegét: az ember isteni eredetébe vetett hit legmélyebb kifejezése.
Mennél inkább távolodik el az ember eredetétől, a művészet annál

inkább válik el a vallástól. Kezdetben, mondja Szolovjev, a költők próféták
és papok voltak, a művészet pedig isteni kinyilatkoztatás. A «tiszta» művé

szetnek, vagyis az isteni végcéljától elszakadt művészetnek a keletkezése
(Szolovjev itt a Renaissanceban történtekre gondol) egybeesik az univerzali
tás utáni szomj csökkenésével. Pedig ez a szomjúság nyilatkozott meg a régiek
művészetszemléletében. Még korunknak látszólag vallástalan vagy vallás
ellenes művészete is isteni eredetének titkos bélyegét hordja magán.

Szolovjev számára is a művészet «az egyetlen támasz és lendítőerő a
világban véghezviendő erkölcsi akciöban.i

Oroszország az ő költői szuggeszciója révén válik egy univerzalisztikus
terjeszkedés médiumává.

Dosztojevszkij, mint ennek az új vallásos művészetnek az apostola, hitt
Isten országa eljövetelében, mely a szegények, szenvedők és megbántottak
országa leend. Csakhogy Dosztojevszkijnál az új szociális valóságszemlélet
apokaliptikus síkba vetüL

A Jónem egyéb, mint emberbe öltözött igazság, megtestesült Ige. Isten,
aki emberré válik s magáravállalva a földi élet szenvedéseit megalapítja a
földön a béke országát. Már Dosztojevszkij kereszténysége letépi az orosz
lélekről az elvont univerzalizmus álarcát, mely alól egy olyan valóságosan is
szociális élet utáni ellenállhatatlan vágy bukkan elő, ahol «az egyén mindenki
vel szolidáris.»

VIGILIA 43



44

Helyesen jegyzi meg Szolovjev, hogy Dosztojevszkij minden theologiai
szándék nélkül is tökéletesen meg tudta ragadni az Egyháznak, mint Krisztus
misztikus testének és az egy és ugyanazon igazságban hívők reális egységének
a fogalmát.

Szolovjev, miközben Dosztojevszkij vallási szemléletét rekonsturálja,
az orosz lélek belső ellentmondásokat okozó rákfenéjét a nacíonalizmusban
jelöli meg s azt írja, hogy Dosztojevszkij általános testvériségeszméjében nem
a nemzeti, hanem a vallás-erkölcsi jelentés volt a fontosabb. Hiszen az Ördöngő

sökben a nagyorosz regényíró megbélyegzi azokat, «kik csak azért hajolnak
meg a nép előtt, mert az nép és csak azért értékelik az orthodoxiát, mert az
hozzátartozik az orosz néphez.i

De mire vágyódik tulajdonképen az orosz nép? Nem a faj vallási és
politikai diktaturájára, hanem a közös Egyházra. Csakhogy ezt a vágyát
nem elégíthette ki saját egyházában, innen az orosz forradalom egyházellenes
és antiklerikális szinezete, mely később, megtagadva az egész orosz vallásos
hagyományt, istentagadássá sötétült. Az istentelenek mozgalma logikus
folyománya volt a forradalmi szellemnek, mely kiszabadulva az egyházi és
állami joghatóság tekervényeiből, vallási kultúrájában nem talált elegendő

támpontot s így visszasüllyedt valami misztikus és aszkétikus aktivizmus
kezdetleges formáiba. Ösztönszerű kegyetlenségében túlértékelte azt az irra
cionális világot, melyben az ember végre saját maga urának, teljesen szabad
nak érzi magát.

A történelem folyamán ehhez hasonló jelenséggel találkoztunk a francia
forradalom harcias vallástalanságában.

De míg a francia szellem szilárd kulturális örökséggel rendelkezett s így
a forradalmi mámor korszaka után újra szokatlan erővel tudta kivirágoztatni
a katolicizmushoz és az Egyházhoz való elpusztíthatatlan ragaszkodás rügyeit,
addig Oroszországban lehetetlen volt, hogyaklérusból vagy a hívekből

hamar kifejlődhessékegy erős ellenállás azon az alacsonyrendű kultúrtalajon,
melyet a történelmi materializmus és a marxizmus oly könnyen hatalmukba
kerítettek.

A marxizmus, melyen az orosz forradalom gerendázata nyugszik, volta
képen egy olyan közösségi aszkézis elméleti váza, ahol az ascensio végcélja
nem az Isten, hanem az Én. Az Istenség tiszta fogalmát az orosz intelligencia
körei sem ismerhették, mert teljesen távol állottak a nyugati keresztény
filozófiától és teológiától s a filozófikus műveltség titkait azoktól anémetektől
lesték el, akik az individualizmus, a nacionalizmus és az államimádat harcosai
voltak. Hegeltől Leninig rövid az út az orosz lélekben.

Szolovjev csodálatos élességgel látta meg, a Dosztojevszkijről mondott
harmadik emlékbeszédbe foglalt «Oroszország eszmei történetében», a közeledő

forradalom okait.
Az európai kultúra - s itt a renaissance utáni idealista és materialista
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kultúrára gondol - szétválasztotta azokat az elveket, melyek a keresztény
ség lényegét alkották. Előbb a quietisták és pietisták tűntek fel, akik tagadták
az ember szabadságát és minden materiális természetét, azután a humanis
ták, racionalisták és idealisták jöttek, kik minden feltétel nélkül ismerik el
az emberi ész öntörvényű elsőbbségét s Istent csupán az ember hajtásának
tekintik. Végül a naturalisták, realisták és materialisták következtek, kik
világnézetükböl az Istenségnek még a fogalmát is száműzték s a természet
mechanizmusán kívül semmi egyébbel nem vetnek számot. Mindezek az egy
oldalú irányzatok egymásnak való ellentmondásukon feneklettek meg s
mutatták ki lehetetlenségüket.

«A mi kultúránk - teszi hozzá Szolovjev - átment ezeken az elvont
irányzatokon. De az emberiség és Oroszország szellemi jövője nem az övék.
Kűlön-külön hazugak és meddők, erejük együttességükben van: abban a
keresztény központi igazságmagban, melyről mindnyájan leszakadtak. Ez a
központi igazságmag : az ember szabad akarata révén a természeti életbe
inkarnálódó istenelv.

De Oroszország még nem juthat el e központi igazsághoz, előbb még
fenékig ki kell ürítenie misztikus és individualisztikus kisérletének kelyhét.
Ma aszketikus forradalmi lendületében lemond az általános tapasztalati
igazságokról, simplex megoldásokat keres. (Gondoljunk csak Lenin tudomány
beli naivságaira.)

Oroszország ma végre észreveszi valóságokat félreismerő tévedéseit,
de mielőtt helyes útra térhetne, bűnhödésképen el kell mennie az abszurdu
mig. Ne hamarkodjuk el azonban könnyen általánosító szempontokból hozott
itéletünket. Kövessük csak tovább Szolovjev nyomdokait. Másszóval: saját
szemszögünkbe bele kell állítanunk az orosz misztikus egyszerűséget, anélkül
azonban, hogy lemondanánk bizalmatlanságunkról, mellyel minden túlrózsás
jövendővárással szemben viseltetünk. Hiszen a kereszténység bizonyos
értelemben heroikus középszervállalás is, melyben lemondva a fellengző

ábrándokról, célkitűzéseinkben, munkásságunkban és odaadásunkban aláza
tot tudunk tanusítani. Dosztojevszkij a közös Egyház szolgálatában titáni
gőggel fogott harcba egy távoli jövőért. Szolovjev vallásos lelkületének tar
tózkodó okosságával valóságos szeretetkapoccsá tudott lenni két világ között,
melyek az elválasztó távolságok ellenére mégiscsak közös gyökérről fakadtak.
Szolovjev példája intsen bennünket szeretetre az orosz nép iránt, mert ellene
nemcsak sajátmaga, hanem mi is vétkeztünk. Kértek tőlünk és nem adtunk,
mert bezárkóztunk faji és kultúrfelsőbbségünk hamis eszméjébe és naciona
lizmusaink süket önzésébe. Nekünk is bűnhödnünk kell tehát.

Bűnhödésünket részben megválthatjuk. ha műveltségünk minden ren
delkezésünkre álló eszközével igyekszünk behatolni az orosz tragédia titkába.
Ismerjük meg egymást, hogy szerethessük egymást.

Rusicska Pál fordítása.
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