
SZEMLE

A FŐAPÁT BÚCSÚJA*

... 1944 .decetnbeiében egy katonai teherautó egy kisfiucskát tett
le a pannonhalmi vár kapujában, s tovább robogott. A fiúnak egy tábla
volt a nyakába akasztva; A táblán a fiú neve' állt a következő két mon
dattal: "Apja, anyja meghalt. Senki rosszra ne tanítsa!" Az ijesztőenelhanya
golt gyermeket, mielőtt a többi 470 menekült gyermek közé engedték, meg
kellett szabadítani cr szennytől és a férgektől. Mikor megfürösztötték és
új ruhát húztak rá, az addig rémü1ettőI megnémult gyermeknek a szívét
egyszerre valami jóleső melegség töltötte el: hirtelen átölelte a vele
foglalatoskodö nővért. és megcsókolta. Úgy érezte, hogy az elveszett
helyett új anyát talált. Ma az egyes ember, a kisebb-nagyobb közösségek,
sőt az egész emberiség ilyen fészekből kihullott madárfiókának érezheti
magát. Vihar vert végig a világon. Mennyi egyéni sorson, mennyi családi
boldogságon száguldótt keresztül kegyetlenül a háború véres itatciszekete.
Hány békésen dolgozó falu, hány virágzó város dőlt romba a rájuk sza
badult borzalmak nyomán! fI..ány népet hempergetett porba, hány országot
tépett szét a harcidühnek féktelen világ-őrületté fokozódása! Es milyen
gyűlöletorkán tombol ma is, és milyen megszámlálhatatlan égő seb vérzik
ma is világszerte! Úgy hiányzik egy jótékony kéz, egy meleg sziv, amely
a boldogtalan emberiség fölé hajolna! Es valóban hiányzik? A termé
szetes világrendben igen, a természetfölöttiben azonban nem. Alljunk
oda egy pillanatra a Golgotha sötét ormán meredő kereszt elé és beszél
gessünk a reánk tekintő, érettünk szenvedő Megváltóval. Mondjuk neki:
hálátlaságommal, talán hitetlenségemmel, üsztátlansáqommal, szetetetlen
ségemmel én is hóhéraid közé álltam. Arcodba ütqttem, ostoroztalak.imeq
csúfoltalak, aztán segítettem megfeszítőidnek. Es most megalázott, gúny
királlyá lefokozott Jézusom, szent tested ott vonaglik leszegezve a ke
resztfán. Emberek ékessége, világnak ura, szép, nagy, erős Istenem,
árnyék borult isteni fölségedre. Réád szakadt az emberiség bűneinek

szennyes árja. A fájdalmak férfia lettél. De az emberi aljasság tombolása
sem takarhatja el benned a Megváltót. Te a gyilkos Káin eltorzult arcán
is fölismered az eltévedt testvér vonásait. Te cr reád halált"üvöltő tömeg
ben, a pokol sarában fetrengő' emberben is meglátod a teremtésnek
leesett koronáját. Megszánsz, sajnálsz, szetetsz bennünket! A magad
szenvedéseirőlmegfeledkezve anyát adsz nekünk a kereszted tövében álló
"kesergő Anydöon", "Ime, a te Anyád!" - hangzik végrendeleted. Ime,
a mi Anyánk! Megfeszített szent Fiának gyötrelmeiben, velgődésében

osztozva, vele egyiitt szenvedve lett a mi Anyánkká. Jézus keresztjének
erejével a gyászoló Istenanya szenvedéseiben mintegy újraszülettünk
a természetfölötti világrend számára, lsten országa számára. "Ime, a te
Anyád!" Ettől kezdve minden hívők képviselőjének Szent János apostol
magához vette a Szűzanyát, mintha csak vérszerinti fia lett volna. Fűz

hette-e szetosabbon össze bármi is szívüket, mint a kereszt alatt átélt
közös gyász, közös szenvedés? Ettóla piHanattólkezcive szállott Szent
Jánosra, ,s rajta keresztül Krisztus minden követőjére a szent örökség,
a közös édesanya, Mária. •. Kelemen Krizosztom

• A hosszú külföldi útra készülő Pannonhalmi Főapát atyai búcsúzásából.
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VILÁGPOLITIKAI SZEMLE

Németország Európa betegsége, Európa pedig a világ betegsége - így
jellemezte a New York Heraid Tribune egyikfsmert közírója a német kérdés
jelenlegi állását. Hozzátehetjük azt is, hogy anémet kérdés, ez az európai
betegség még ma is súlyosan fertőző s ezért niegszüntetése nemcsak a németek,
hanem az egész emberiség szempontjából életbevágóan fontos. Csodálatos, de
alapjában szükségszerű módon a német kérdés míndínkébb a próbaköve lesz
annak, hogy mit várhat az emberiség a győzelem után bekövetkezett új világ
tól, más szóval, várhatja-e azoknak az eszméknek a gyakorlati megvalósítását
és értékesítését, amelyek nevében a szövetségesek legyőzték a legsátánibb
uralmat, amely valaha is megvalósulr-ezen a földön. A-német kérdés ma meg
oldhatatlanabbnak tűnik, mint valaha s ugyanakkor az irodalma nőttön nő nem
csak Angliában és Franciaországban, hanem Svájcban is, amely a háború alatt
meg tudta ugyan őrizni semlegességét, de most egyszerre kínzó nyugtalanság
gal érzi, hogy anémet kérdés őrá, a sikeres izoláció boldog honára is éppen
úgy tartozik, mint az összes győzőkre és legyőzöttekre. .

Kíséreljük meg összegezni a német kérdés megoldásával foglalkozó iro
dalomban felmerült problémákat és megoldásokat. Egy pillanatra sem kétséges,
hogya győztes demokratikus államoknak szilárd elhatározása, hogy a náci szel
lemet Németországban végleg meg akarják semmisíteni és soha tűrni nem fog
ják ennek a szellemnek az újjáéledését, A náci Németországgal szemben nyil
vánvalóan egy másik Németországot akarnak megszilárdítani és kiépíteni. Csak
hogy igen sokan, köztük a nyugati demokráciák nem egy kiváló szelleme, nyil
tan felveti a kérdést, van-e egyáltalán a náci németséggel szemben egy ilyen
másik németség, .amely egy új, nemnáci Németország vezetésére és fenntartására
alkalmas lenne. Mert hiszen egyetlen győztes hatalom sem kíván szolgaállamot
csinálni Németországból és rabszolganépet a németségből úgy, ahogyan a néme
tek szolgaállamot akartak csinálni mínden olyan országból, amely út jukba került
és rabszolganépet minden népből, amely gyengébbnek bizonyult náluk. A győz

tes államok csak abban az esetben törekedhettek volna arra, hogy Németország
egyszerűen egy örök szolgaságra ítélt rabnép gyüjtőmedencéje legyen, ha őket

magukat meghódította és áthatotta volna a náci ideológia, a vesztes ideológiája.
Éppen ennek az ideológiának a legyőzése kötelezi őket arra, hogy egy nemzet
örökös leigázásának és kizsákmányolásának gondolatát eleve elvessék maguk
tól. Mivel pedig ezt az ideológiát elvetették és megsemmisítették, vagy leg
alábbis mindig ezen iparkodtak, a német államot csak úgy építhetik újjá, hogy
az bármily ellenőrzés alatt is, de mindenesetre a németek- állama legyen, tehát
egy olyan állam, ahol kellő nemzetközi' ellenőrzés mellett a németség önmagát
kormányozza és vezesse, s tékozló fiúként levezekelve bűneit, szabad emberek
-ből álló szabad közösségként vegyen részt a nagy emberi közösség életében.

Azonban ismételten hangsúlyozni kell, nagyon sok kiváló író és tudós,
akik a német kérdés megoldását minden egyébnél fontosabbnak ítélik, nagyon
kételkedik abban, hogy van-e egyáltalán ilyen másik, nem-náci németség. Ezek
a férfiak javarészt távolról sem németellenesek. Kételkedésüle izgatott és fáj
dalmas, mint az olyan emberé, aki mindenképen szeretné meggyőzetni önmagát
a saját tétele helytelenségérőL Elismerjük, állapítják meg ezek a fájdalmas
kételkedők, hogy voltak olyan németek jelentős számmal, akik helytelenítették
a hitleri ideológiát, megvetették ennek sátáni megvalósításait, sőt tiltakoztak is
ellene s ez a tiltakozás, ez a passzív, vagy aktiv szembehelyezkedés számtalan
kitűnő németnek, vezetőembereknek és egyszerű dolgozóknak az életébe került.
Elismerjük azt is - írják -, hogy ma is vannak olyan németek, akik bűn

tudatot éreznek azért, ami történt, holott talán éppen ők ártatlanok benne s nem
tagadhatjuk, hogy akad a németek között .egy Jaspers, vagy egy Niemöller, aki
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fennsz6val hangoztatja, szinte a piactereken kiáltja oda a tömegnek, hogy addig
a németség sorsa nem változhat meg, amíg nem érez bűntudatot a mult miatt,
amig tehát nincs nemzeti lelkiismerete. De vaJJon csak halvány nyomokban is,
érzékelhető ez a német nemzeti lelkiismeret, amelyhez a Niemöllerek és Jas
persek fordulnak? A svájci lapok németországi tud6sit6i szerint ma Níemöller
nél gyűlöltebb és átkozottabb ember níncs Németországban. - Meg tudnám
ölni. ezt az embert, aki még mindig a mi b(ínünkrőlprédikál - mondotta egy
olyan értelmiségi foglalkozási asszony a svájci tud6sít6nak, aki egyébként nem
győzte eléggé hangoztatni hitlerellenességét. Nincs német bűn _. ez ma úgy
sz61ván az egész németség meggyőződése és hitvallása -, semmível sem vagyunk
bűnösebbek. mint az ellenségeínkvcsak nekik éppen sikerült. - Kvittek vagyunk~

ez az általános, Németország minden megszállási övezetében minduntalan hall
hat6 szólam, - Ok se bánnak velünk jobban, mínt ahogyan mi bántunk a belső

és külső ellenséggel. Ahol nyomorúság van, ott nincsen bűntudat - állapítja
meg a német nép 6riási tőbb~ége ÖJUllagáróI.

Nem vagyunk bfinösebbek, mint ök, csak nekik sikerült - ennek két
mellékjelentése van a megállapítás alapvető jelentőségén kívül. Az egyik: 
alapjábenvminden j61 menne, ha ti nem bizonyultatok volna átmenetileg erő

sebbnek; nekünk továbbra is aránylag j6 életünk lenne, hiszen a háború alatt
is általában jobb dolgunk volt, mint az összeomlás 6ta; semmiféle erkölcsi oka
sincs tehát annak, hogy ma igy megy a' sorunk, ez egyszerűen hatalmi kérdés,
nyomorúságunknak sincs semmi köze állítólagos bűneinkhez. ezt kízárólag nek
tek, győztes hódítóknak köszönhetjük. - A másik: - ha kizár6lag siker kér
dése az, ami történt velünk, akkor nyilván a kocka meg is fordulhat, előbb

ut6bb meg is fog fordulni, bízzunk ebben, a siker istenasszonya majd felénk
fordítja orcáját és ez az egyetlen lehetősége annak, hogya sorsunk jobbra for
duljon. A bűntudat csak lever bennünket, aki bűntudatot érez, az bizonyos tekin
tetben hazaáruló, nem igazi "Volksgenosse". A bűntudattól csak rosszat vár
hatunk, mert megfoszt bennünket az olyan fordulat reményétől, amely a sikert
meghozhatja számunkra. Egyébként pedig márcsak azért is bizzunk a sors for
gand6ságában, és a siker változand6ságában, mert nyomorúságunk nagyobb már
úgysem lehet, mint amilyen most. Egy gyors katasztrófa talán nem is lenne a
legrosszabb, ha csak a. siker parányi reményével is kecsegtet.

Angolok és amerikaiak, franciák és oroszok, svájciak és hollandusok
meglepő egyöntetúséggel nagyjában így rekontstruálják a német nép mai lelki
magatartását. Szinte egyhangúlag megállapítják azt, hogy ha egyes németek
éreznek is bűntudatot és felelősséget míndazért. amit a németség az ut6bbi
időben az emberiségre zúdított, ezeknek a szava val6ban pusztában kiáltó szó,
útált és megvetett szó, amelynek. egyetlen visszhangja a határtalan gyűlölet.

Német nemzeti bűntudat nincs s miután nem létezik, a legnagyobb öncsalás
számbavenni és beszélni róla. A bűntudat, mondják, ma a német népben sokkal
kevesebb, mint az összeomlás után, amelynek közvetlen reakciójaként jelent
kezett akkor valamifajta készség a magábaszállásra. Ma már ez is teljesen el-
párolgott. .

Ezekkel a megállapitásokkal kapcsolatban felvetődik egy még mélyebb
és egyetemesebb emberi rétegeket érintő kérdés: a személyes és kollektív
felelősség problémája. Felelőssé tehető a németség a nácizmusért s azokért az
előzményekért, amelyek már Bismarck, vagy akár II. Frigyes óta szükségszerűen

a nácizmushoz vezettek? Rendben van. Megállapitjuk .történetíleg, hogy a porosz
szellemnek a németség feletti győzelme vezetett -végeredményben a· nácizmus
világtragédiájához;a porosz szellem, amely nemcsak egy tetőtől-talpig militáns
államot, hanem egy tetőtől-talplgmilitáns társadalmat hozott létre, amely egy
olyan közösséget épített ki, ahol az egyes ember helyét és szerepét kizárólag
militáris kapacitása és felhasználhat6sága szabja meg. Nem katonai államr61
van csupán szó, hanem katonai elvek és rend szerint kiépült társadalomr61, talán
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az első igazi katonai társadalomról az Azsiat elözönlö mongol inváziók óta.
Visszamehetünk még régebbre. Már a német lovagrend végzetes szerepében
kereshetjük a porosz katonaálIam és katoIiatársadalom nácizmus felé vezető

útjának kiinduláspontját. Mindezt kielemezhetjük történetileg, ér kérdés azon
ban az, mi következik mindezekből á felismerésekböl a ma élő egyes németekre
nézve? Szögezzük le, hogy ez a porosz sütétü katonaszellem gyökerében meg
rontotta és megmérgezte a német népet. Ennek a leszögezése térbeli" vagy fel
menti-e az egyes németet? Nagyon'jsokan vannak a német kérdés megvitatói
közül, akik a németséget terhelő kollektiv felelősség gondolatát a Ieghatáró
zottabban elvetik, hivatkozva arra, hogyakollektiv felelősség eszméje a náciz~

mus produktuma és semmi sem áll távolabb a demokratikus gondolattól, mint
az a csordaszempont. amely az embert egyetemlegesen vonja felelősségre olyan
bűnökért, amelyeket a közösségéhez táftozó más emberek .követtek el.

A német kérdés minden megítélője egyetért abban, hogya bűnösöket

a legszigorúbban felelősségre kell vonni. De hol kezdődik és hol végződik a
személyes felelősség, ha akollektiv felelősség gondolatát teljesen kíkapcsoljuki
Azután az sem vitatható, hogy a személyes felelősség demokratikus elvének van
egy igen mély és gyakran elkendőzött értelme is: mint szabad ember, mint
a közösségem szabad rendelkezéssel bíró tagja, személyes felelősséggel tarto
zom bizonyos fokig míndazért, amit a közösségem elkövet. Amde, vajjon a
német ember bármikor is szabad embernek volt-e minősíthető? Nem kétséges,
hogy mindég voltak lelkileg szabad németek, jóllehet ezek mindég a németség
elenyésző kisebbségét alkották. Sőt volt egy történelmi pillanat, amikor a
németség militáns erői és a német ember szabadsága sajátos és megragadó egyen
súlyi viszonyba léptek egymással; ez a felvilágosodás és a német idealizmus idő

szaka volt, Lessing és Herder, Kant és Schleiermacher, Schiller és Goethe kora,
az a korszak, amikor németeknek döntő szerepük volt az európai humanitás
eszme kialakításában. A németségnek ez a nagy pillanata megszúnt politikailag
akkor, amikor a porosz állam túlsúlya 'tökéletessé vált a többi német állam
felett; ,szellemileg pedig akkor, amikor a hegelidialGktika a míndenható álla
mot állította oda minden szellemi és anyagi fejlődés tökéletes és végleges célja
és értelmeként. A németeknek alighanem már II. Frigyes, Fichte és Hegel óta
rendkívül kevés érzékük van a szabadság iránt.

Benedetto Croce a legújabb kor európai történetét nem alaptalanul úgy
foghatta fel, mint a szabadságeszme öntudatrahozásának és realizációjának tör
ténetét. Ebben a törekvésben, amely kétségtelenül egyik sajátos alkotóeleme" az
európai történelemnek, a német népnek kétségtelenül sokkal kisebb rész jutott,
mint Európa többi népének. A németek óriási többsége megszekta azt, hogy
a szolgaságot, az Untertan-nak különlegesen német helyzetét tartsa törvény
szerű és természetes állapotnak s a szabadságban valami természetelleneset, sza
bálytalant, törvény- és rendelleneset, ijesztőt és veszedelmeset lásson. Mintha
esek attól tartott volna, hogy az esetleges szabads'g nem -az embert szabadítja
fel benne, hanem az ősi' monstrumot, Calibánt. "A német nép többsége nem
értette a szabadságot, s ezért útálta, mínt valami idegen, nemzetietlen, anti
germán fertőzést. A kitűnő Brogan szerint a német népnek a nácizmussal szem
ben követett magatartása azaal magyarázható, hogya németség nem küzdött,
nem szenvedett a szabadságért, mint ahogy Európa népei megküzdöttekés szen
vedtek érte. Időnként készen kapott' valamifajta szabadságot vagy szabadság
pótlékot, felülről, a felsőségtől, .rendeletí iíton, , vagy pedig', az idegen győzők.

től rákényszerítve, ahogy az 1918-ban történt, s a weimari szabadság sorsát
már megpecsételte az a körülmény, hogy mintegy a győZök erősza1tQlták rá a
németségre. Maga a népképviseleti rendszer, illetve' a 'hozzá fűződő emberi
magatartás alapjában mindig idegen maradt a német néptől. 'A népképviseleti
rendszer lélektani alapja a választás szabadsága, vagyis annak a lehetősége.

hogy két, vagy több eshetőség közül szabad elhatározásból, vagy legalábbis a
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szabad elhatározás tudatában válasszek. A németség többnyire rettegett attól,
hogy szabad elhatározásból válasszon különböző lehetőségek közül s azt találta
míndíg ,megnyugtatónak, ha az egyetlen lehetségeset kijelölik számára. Rövi
den utalhatunk itt arra, hogya szabad választás eszméje keresztény győkerek

bői nőtt 'ki, kizárólag keresztény talajon valósítható meg s az a német hajlam,
amely a szabad választás lehetőségétől idegenkedett, szorosan összefüggött a
keresztény alapok tudatos, vagy ösztönös tagadásával.

Ha 'pedig a német népnek sok évsaá;ep,dRs történeti fejlődés következté
ben nincsen érzéke a szabadság iránt, s nem is tudja, nem érti, hogy a szabad
ság olyan érték, amelyért küzdeni és szenvedni kell, akkor azt sem értheti,
hogy voltaképen mért is bűn a nácizmus. Nem vitás, hogy a náci bűnözés

lényege a szabadság totális tagadása, a német ember pedig, már tudniillik a
németség nagy többsége, mondjuk úgy, hogy a német közvélemény, mindig
bizonyos fogékonysággal .viseltetett a szabadság tagadása iránt. Ezen a ponton
bizonyos ellentmondásba keveredtünk. Szabadságellenes közvéleményről beszél
tünk, holott magának a közvéleménynek a fogalmához hozzátartozik a szabad
akarat bizonyos ereje és hatásossága, amely a felsőség különbözö formáit arra
kényszeríti, hogy meghajoljon a közősséghez tartozók többé-kevésbé spontán
akarata előtt. De volt-e valaha is egyáltalában Németországbankö:l:vélemény,
ami alatt nemcsak politikai, hanem elsősorban társadalmi és erkölcsi közvéle
ményt értünk. Tudott-e a német nép valaha is 'erős és hatásos közvéleményt
kialakítani? Nem látott-e valamifajta bűnt már abban is, hogy a közvélemény
megszólaljon s érvényre juttassa a maga álláspontját. A közvélemény hiánya
német földön összefüggött az önkormányzati eszme hihetetlen fogyatékosságá
val, holott a szabadságeszme európai fejlődéséhez az önkormányzati rendszer
még szervesebben hozzátartozott, mint a népképviseleti rendszer. Igaz, a német
közvélemény valamilyen módon megnyilatkozott a huszas évek elején, Német
ország első világháborús összeomlása, a kisközéposztályt annyira sujtó ínflácíó
nyomán, majd a harmincas évek elején a nagy gazdasági váság nyomán. De nem
mint közvélemény nyilatkozott meg, hanem mint valami földalatti, rejtett, titkos
összeesküvő Németország, a terroristák és nácik földalatti Németországa, amely
megelőzte földfeletti uralmukat. A német társadalmi és erkölcsi struktúra mel
lett a nemlétező közvéleménynek valamifajta banditizmussá kellett torzulnia.
A közvélemény helyét ilyenkor az ösztönök földalatti gyüjtőcsatornái fog
lalták el.

Mindezek a megállapítások inkább megnehezítik, mlnt megkönnyítik azt,
hogy anémet nép sorsával kapcsolatban tisztázzuk a személyes és kollektív
felelősség fogalmát. Felelőssé tehető egy olyan nép kollektíven a közösség
által elkövetett bűnökért, amely nem értette és nem gyakorolta a szabadságot,
amely soha nem alakított ki társadalmi és erkölcsi' közvéleményt. amely nem
tudta kífejlesztení az európai szabadságfejlődésrejellemző, azzal szervesen össze
függő intézményeket? Itt el kellene mélyednünk közösség és kormányzat viszo
nyának tisztázásában. Mindezek olyan kérdések, amelyek például egy-egy nyu
gati demokrácia felelősségét és szerepét illetően aránylag könnyen tisztázhatók.
Mint altogy általában a felelősség egész kérdését sokkal élesebben lehetne kőr

vonalazni, ha például az angol, vagy az amerikai, vagy a belga társadalomról
lenne szó, De német földön homályban járunk, amikor valamiképen el akarjuk
határolni a kormányzatot a közösségtől, s a közösséget az egyes embertől, fele
lősségüket kutatva.

Hol ,kezdődik egyáltalán az egyéni élet Németországban? Nem csak a
nácizmus uralma alatt volt erre nehéz felelni, de nem könnyű erre ma sem
megadni a választ. Egy francia katolikus közíró megállapítása szerint a német
nép ma valamifajta csordaéletet él, amelyben az egyén majdnem teljesen el
tűnik, mint ahogy általában a győkerüket vesztett táborlakók élnek. A francia
író ezt részben az általános nyomornak, az anyagi deklasszáltságnak, részben
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az erkölcsi deklasszáltságnak, a szellemi gyökértelenségnek tulajdonítja: egy
társadalom, amelynek tagjai túlnyomórészt elvesztették a lelküket, elvesztették
a személyíségüket és csak mint valami meghatározhatatlan tömegnek a sejtjei
vegetálnak. Ez bizonyosan így volt a nácizmus uralma ídején is. A legtöbb német
akkor vesztette el a lelkét, személyiségét, s ami azóta történt vele, nem volt
alkalmas arra, hogy visszahozza. számára az elvesztett lelket, az elvesztett sze
mélyiséget. Megint csak zsákutcábaxjutottunk: állíthatjuk azt is, hogy egy lel
két vesztett nép éppen azért vonható kollektíven felelősségre, mert az egész
nép nem egyéb tömegnél,kolletívumnál, viszont állíthatjuk azt is, hogy szemé
lyiségüket elvesztett egyedeket csak nagyon korlátozott mértékben lehet fele
lősségre vonni, akárcsak az elmeháborodoltakat, vagy azokat, akik önkívületí
állapotban cselekszenek. Egyelőre tehát úgy tűnik, hogy a személyes és kollektív
felelősség kérdése a német nép bűnére és felelősségére vonatkoztatva, zsák
utcába vezet bennünket.

Vegyük szemügyre ebből a szempontból a valóságos "anyagot", tehát azt
a német tömeget, amely túlélte az összeomlást, itt van világrészünk kellős köze
pén - és vílégproblénia. A kérdésnek ilyen feltevése -gyakorlatilag azonos a
nácitlanitás most annyit emlegetett és vitatott problémájával. A nácitalanítás
még több gondot okoz a szövetségeseknek, mínt a német gazdasági válság, volta
képen ez az alapja a német poIítikai és, társadalmi válságnak, 'sőt 'szoros kap
csolatban áll a gazdasági válsággal is. Nem szorul bővebb kifejtésre, hogy
Németországban tömegek sohasem szálltak szembe a nácizmussal. Kézenfekvő,

hogy a náci uralomnak Németországon belül sohasem volt olyan tömeges ellen
zéke, mint amilyennel a náci uralomnak majdnem minden leigázott országban
meg kellett küzdenie. Azokat az egyes, többnyire magukra maradt embereket,
akik legalább passzív rezisztenciaval vagy az üldözöttek megsegítésével szembe
szálltak a gonoszság .özönével, túlnyomórészt internálótáborba, vagyis megsem
misítő táborba zárták és ezek közül nagyon kevesen élték túl a nácizmus össze
omlását. Hitler valóban úgy csapta be maga mögött az ajtót, hogy nem csak
idegen népek fiainak míllióit, hanem a "jobb Németországhoz" tartozók túl
nyomó nagy részét magéval vitte a pusztulásba. Ennek á ténynek, hogy Hitler
ezt a "jobb Németországot" javarészt kiirtotta, súlyos következményei vannak;
d náci démonok számítása alapjában helyesnek bizonyult. A nácitlanítás, bár
mily, komolyan veszik is a megszéltő hatalmak - és .komolyabban veszik,
mínt ahogy azt a rendkívül kétes eredmérlyek mutatják - elsősorban azon
hiúsul meg, hogy a demokratikus szellemű náciellenes németek, akiknek most
kezükbe kellene venníök Németország szellemi és anyagi; újjáépítését, oly keve
sen vannak, hogy még a nácitlanító bíróságokba is alig jut belőlük. A meg
maradtaknak míllió feladatra kellene vállalkozniok, millió helyet kellene betöl
teniök s miután az elvégzendő feladatok és betöltetlen helyek száma sokkalta
nagyobb, mint a megmaradt tiszta szellemű embereké. a vezető, pozíciók na'gy
részét legjobb esetben a német és általában a középeurópaí társadalmakra külö
nösen jellemző örök többségiek foglalják el, akik egyszerre voltak nácik és
náciellenesek, mindkét állásfoglalás előnyeit élvezik, s miután sok mindent el
kell Ieledtetníök most javarészt a szélső baloldali pártokban helyezkednek el.

Amíkor náciellenes német belső ell én állásról emlékezünk meg, hangsü
lyozni kell, hogy mindig egyes emberekre gondolunk - jóllehet ezeknek a
száma nagyobb volt, mint ahogy ma hisszük - és nem gondolunk tömeges
ellenállásra, tehát olyan náciellenea aktív, vagy passzív reakcíóra, amelynek egy
fajta közvélemény -. polítíkaí, társadalmi vagy' erkölcsi közvélemény - lett
volna a hordozója. Ilyen, a közvélemény erejével megnytlatkozőiantínácíszelle
miség sohasem alakult ki Németországban és ma a szövetségesek époly hiába
keresik, mint amilyen reménytelenül keresték a háború alatt és a háború előtt.

Ez ellen fel lehet hozni azt, hogy hiszen még a nácizmus uralomra jutása után
is a német népnek közel a fele az élesen náciellenes pártokra. szociáldémokra-
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tákra, kommunistákra, katolíkusrcentrumra adta szavazatát. Hová lettek ezek a
milliós tömegek. Elvégre ezeket nem irthatták ki. Tényleg sikerült a sokmillió
meggyőződéses humanistát, szociáldemokratát és katolikust szellemileg teljesen
gleichscIÍaltolni? Sikerült még pedig azért, mert kiderült, hogyapárthoz .való
tartozás távQ.lról sem olyan mély és sorsdöntő kapcsolat, mintsem azt feltéte
lezték és ma is gyakran. tévesen feltételezik. Az ember társadalmi, politikai,
általában közösségi magatartásának' vaIlÍlak mélyebb rétegei is. A nácizmus' le
vakarta a demokratikus pártokhoz . tartozás vékony fírnlszét a németség testé
ről és lelkéről, visszavetette őket abba a praedemokratikus állapotba, amely eddig
életük és működésük termésaetes-etmoaztéréje volt, és amelyben sokkal ottho
nosabban érezték magukat...Hűséges és meggyőződéses kommunista, szocialista,
vagy centrumpárti párttagnak érezhette 'magát, ugyanakkor szerves részese lehe
tett egy antidemokratikus társadalom llzellemi magatartásának. A pártigazolvá
nyokat sokkal könnyebb feicserélni, mínt az emberi magatartást.

Förster, akinek saját népét, á németséget elmarasztaló nyilatkozata oly
nagy feltűnést keltett, figyelmeztet arra, hogy a nácizmus elfogadását vagy
elítélését illetően'különbséget kell tenni a németek jelentős részének belpoli
tikai és külpolitikai álláspontja' között. Nagyon sok olyan német volt, aki
többé-kevésbé elítélte a Harmadik Birodalom belpolitikáját, a belső gleichschal
tolást, a belső elnyomást és terrort. a belső antíszocíálís tendenciát, amelyet oly
ügyétlenül lepleztek a vulgáris szociális gyűlölethirdetés puffogó szólamai. Azok a
németek, akik azelőtt az 'eltörölt és üldözött marxista. vagy demokratikus pártok
hivei voltak, még szembehelyezték magukban régebbi pártjuk egy és más
programmpontját és tanítását- az új terrorfiúk által kiépitett belpolitikai gyakor
lattal. Azonban azok a németek is, akik belpolitikailag bizonyos mértékben náci
ellenesek maradtak, külpolitikailag teljesen magukévá tették a náci ideológiát.
Ennek a kettős magatartásnak a forrása az az antinómia, hogy az első világ
háború után a németeket a győztes ellenség ajándékozta meg a demokráciával
s a németek egybehangzó megitélése szerint az ellenség, amely a demokrácia
jelszavai alatt és egy új világrendet, a béke és megértés világrendjét hirdetve
harcolt és győzött a német nép ellenében, a győzelem után elnyomóként és
kizsákmányolóként viselkedett s .mértéktelen gazdasági követeléseivel okozója
lett a német nép anyagi elesettségének s igy közvetve a nemzetiszocializmus
győzelmének. Ezt a gondolatsort. amely a rossz békét okolta Németország gaz
dasi\gi bejaiért. sőt a nemzetiszocializmus uralomrajutásáért is, szinte minden
német magáévá tette és a német irodalom olyan élannal képviselte, hogy nagyon
sok jószándékú és a béke ügyéért síkraszálló idegen is. ennek az elméletnek
hatása alá került. Nem a mi feladatunk itt, hogy ennek !iZ elméletnek a helyes
ségét, vagy helytelenségét Ismérjük. Kétségtelen, hogy az erősebb jogát alaposan .
kíélvező nyugati kapitalizmus igyekezett a .németek rovására minél jobb üzle
teket kötni, de éj.Z sem vitathay>, hogy éppen annak' következtében, hogy az egész
német kérdés lényegében üzleti' térre tolódott át, a német kapitalizmus kitű

nöen újjáépűJt a nyugati kölcsönökből s a német gazdasági élet nagyszerüen
virágzott egészen a nagy gazdasági -világválság bekövetkeztéig. Az idegen, aki
oly sokat olvasott Németország gazdasági megnyomorításáról, csodálkozva látta
-az impozáns új német létesítményeket, gyárakat és kulturális intézeteket, csa
tornákat és utakat, amelyekhez hasonlókat ilyen keretek között a győztesek

sem tudtak a győzelem árából emelni.
.Bárhogyan is történt, Németországkizsákmányolásának teóriája sérthetet

len dogmává vált Németországban, s az új dogma kiegészítette a régebbit, az
"im Felde unbesiegt" német nemzeti hitvallását. A kettő együtt pedig ezt jelen
tette: ~ a harctéren Németországot az ellenségnek nem síkerült megvernie. az
összeomlást az ellenség hazug propagandája és a belső destrukció, a .belső ellen
ség okozta. A győztesek pedig, akik szabadságot és megbékülést hirdettek a
német népnek, Németországot kizsákmányolták és gazdasági romlását okozták.
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Ezt kaptuk a demokráciáktól. - A teória már 1920-ban, amikor a nacizmus első

gyereklépéseit tette meg, kész és befejezett volt s a teória lényegében ma, a
második világháború, a második, összeomlás után is úgyszólván pontosan igy
hangzik. Egy negyedszázad tanulságai majdnem semmit sem változtattak rajta,
Az egyetlen különbség, hogy az ím Felde unbesíegt jelszavát, amelyet mégsem
lehet hangoztatni akkor, amikor egyrészt az ellenség német területen érte el
döntő sikereit, megszállta egész Népletországot, másrészt az úgynevezett belső
ellenséget színte .utolsó szálig kiirtották, felváltotta a siker' víszonylagosséga
nak, az újabb, majd elkövetkező csodálatos találmányoknak a hite, párosulva a
még féktelenebb és korláttalanabb megtorlási vágyképekkel., '

Az a német is, aki az első világháború után helyeselte az új demokratikus
berendezkedést, mint német, mint ~ '!ftgyőzött és meggyőződése szerint kizsák
mányolt nemzet fia, megsértettnek ésmegrövidítettnek hitte, magát s híve lett
egy olyan külpolitikai koncepcíónak, amely legalábbis öntudatlanul a meg torlás
és az elégtétel vágyára és jogcímére épült 'fel.

Ez az álláspont azután teljesen úrrá lett a németség fölött a nacizmus
uralomrajutása és világhódító harca nyomán. A nácizmus nagy kezdeti sikerei
kifejlesztettek valamifajta cinkos szolidaritást, amit nagyon sok német be sem
vallott magának. A legtöbb olyan német, akíafajteóríát, a német faj fensőbb

ségének igéit elméletileg és a belpolitika síkján elvetette, külpolitikai síkon
azonosította magát a fajelmélettel, amelytől egy új Schlaraffenland eljövetelét
várta - a munka nélküli dúskálás és élvezés földi paradicsomának eljövetelét,
amelynek a vágya ott él a legtöbb kevéssé igényes 'lélekben s amelynek a meg
valósítását különböző forradalmi törekvések hirdetik. A német nép óriási több
sége a sikerek hatása alatt külpolitikai értelemben, tehát a leigázott, .kifosztott
német módszerességgel agyonkínzott idegen népekkel szeniben .száz százaiékosan
nácivá vált s ezért is hajtotta végre engedelmesen, sőt készségesen egy tökéletes
organizáció precízen, műkődő kerekének pontosságával és szabatosságával a náci
hódítók minden intézkedését. Amikor a Danaíger Post feltűnést keltett cikket írt
arról, hogya németnek, mint a vezetésre egyedül hivatott fajtának kötelessége
ezentúl kizárólag a többi rabszolganépek feletti vezetés és irányítás lesz, akkor
még egyik-másik német ember bizonyára a fejét csóválta s a mét ,nem teljesen
gleichschaltolt Frankfurter Zeitung kifejezést adott, nagyOD snUdfloskulusok
ban, ennek a hangulatnak. Azonban eza német, aIg az elméletet esetleg túlzás
nak minősítette, gyakorlatilag elfogadta a faji fensőbbség álláspontját, magáévá
tett egy olyan külpolitikai orientációt, amely az elkövetkező békevilágban német
győzelem esetén számára paradicsomi jólétet és minden nemnémet számára
minden eddigi rabszolgaságnál nyomorúságosabb politikai és gazdasági szolga
ságot hozott volna. Ezt a külpolítikaí nácízmust a legtöbb némette,lelfogadtatta
a hatalmi tényeknek a német tudományra jellemző ennyira pozitív értékelése, a
tudomány fennen fitogtatott erkölcsi közömbőssége és a szabadság iránti _fogé
konyság már említett alapvető hiánya. A németség legnagyobb része mindig haj
lamos volt arra, hogy a hatalom birtoklásában morálís értéket lásson.

A külpolitikai nácizmus még mindíg nem a legáltalánosabb és legmélyebb
rétege a nácízmust toleráló és toleranciájávai támogató német magatartá'snak.
A $zabadságeszmével .szorosan összefügg a fejlődésbe vetett hit sa tökélete
sebbre, vagyis a szellemibbre és _keresztényebbre való igyekvés. Viszont, ha
egy nép állandóan hadilábon áll a szabadsággal, nem érti a szabadságot, akkor
előbb-utóbb a magatartása fejlődésellenesséválik s mind erősebb vágyakozás
keríti hatalmába, högy feldobott kömódjára visszahulljon valami nagy közös
regresszív káoszba, értelmetlenségbe, Ösitőiltényészet1:le. Vegyük, ehhez hozzá
civilizációs fejlődésünk kétértelműségét, Egyfelől míntha a társadalmi együttélés
a kölcsönös megbecsülés és megértés magasabbrendű, lelkünk isteni eredetéhez
méltó állapota felé közelednénk. egyszóval kifejezve szellemibbekké )ennénk,
másfelől pedig elgépiesedünk, mechanízélóduek.v'Iechníkaí cívilízácíónkban fel-
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Ismerhető szellemi igényeink és céljaink durva reakciója, egyfajta kísértés egy
barbár és primitív ősállapothoz kerülő> úton való visszatérésre. Emberi termé
szetünk kereszténység előtti, vagy alatti rétegéhez visszatérve, még mindig
kitűnő techníkusok, szorgalmas munkások, kifogástalanul miíködőgépemberek

lehetünk. Ez a regresszió olyan kísértés, amely talán minden embert elfog élete
egy, vagy több pillanatában. A történelem a német nácizmusban >azt a meg
rendítő példát tárta elénk, hogy egy egész nép engedelmeskedett ennek a
regressziónak. Ez a regresszió a sátán nagy egyenlősége, teljes és átfogó nagy
kollektivitása, amelyet éppen az jellemez, hogy alapvetően tagad minden szemé
lyeset, egyénit, szellemit. Ha ezt a tendenciát a technikai cívilízécíóJehetöségeí
és az ezzel kapcsolatos organízatortkus képesség megerősítik, akkor az emberi
ség egyik legborzasztóbb órája következík el. Ez történt a nácizmus esetében.
Egy nép áldozatul esett a regresszió és az egyformaság fejedelmének, aki a sátán.
-Technikai civilizációnk veszedelmes gépesítő tendenciája érintkezett a szellem
telen ösztönállapotba való visszahullással s ez érintkezés eredménye a nácizmus
elektromos kisülése. "" >

Míndebből az következik, hogy bizonyos értelemben válóban az egész
'német nép felelős a nácizmusért. Azok, akik ezt az egyetemes felelősséget

konkrét időpontokhoz kötik, három ilyen időpontot állapitanak meg. Az első

akkor következett be, amikor a német- nép nagy részének akarata Hitlert és
cinkosait uralomra segítette; a második, amikor kollektíven semmit sem tett,
hogy ettől az uralomtól, amelynek kárhozatát már részben megismerte, meg
szabaduljon, és az emberiséget megszabadítsa; s végül a harmadik, mondják,
voltaképen most következett, el, amikorbebizonyosodni látszik, hogya német
nép többsége még ma is vonzódik a nácizmushoz. semmiféle bűntudatot és fele
lősséget nem érez, s mindazt, ami történt a siker és hatalom relativitásának
szemszögéből ítéli meg. Csakhogy itt fel kell vetnünk azt, hogy ez a kollektív
felelősség a történtekért, vagy a történendőkért. amelynek végső' forrását egy
keresztényellenes regresszív szellemi folyamatban ismertünk fel, véget ér-e a
németeknél? Nem felelős-e ezért az egész emberiség? Győztesekkel és vesztesek
kel egyetemben? Nem kell a kollektív felelősség elvét a németekről bizonyos
mértékig az egész emberiségre kiterjeszteni? Nem él-e ez a keresztényellenes
regresszív" tendencia az egész emberiségben és nem ez az oka annak, hogy
annyira rettegünk az atómkorszaktól - és önmagunktól? Egyszer végül is pró
báljuk beismerni, hogy mindannyian bűnösök vagyunk abban, ami történt, mert
kivétel nélkül míndnyájunkban ott működnek azok a kórokozók, amelyek a náci
betegséget létrehozták. Valahogyan egészen hirtelen, válaszúton állunk. Vagy
azt a szellemibbet igyekezünk megközelíteni, amely nyilván realizálódni akar az
emberi közösségek életében s ez a törekvése nem egyéb, mint az örök keresz
tény posztulátum; vagy pedig visszahullunk egy lélektelen ősegyszerüségbe,

amely akár náci, akár másfajta előjellel mindig a saját isteni és személyes
tartalmáért küzdö lélek halálát jelenti. Civilizációnk egész képletében. függet
lenül az orsz.ághatároktól, fel kell ismernünk azokat- az alkotó elemeket, amelyek

-hirtelen felerősödve a nácimegoldáshoz vezettek. Az emberiség .legjobbjai ret
tegve ismerték fel a nácizmusban azt a "Föld szellemet", akit mi emberek mínd
annyian _idéztünk fel a mélységekből, életünk egész mai rendjével és módjával.
Ezek a legjobbak IP-ost valamilyen módon vezekelni akarnak, tanulni és neve
lődni akarnak, hogy taníthassanak és nevelhessenek. Szinte hálásak a nácizmus
nak azért, hogy szemüket befelé, önmaguk és az emberi-nem felismerésére meg
tanította. Ha pedig minden ember felelős bizonyos fokig azért, ami történt, még
az üldözöttek is, akkor a német népet illetően a kollektív felelősség elve még
jobban bonyolódik. Igaz, a német nép kollektíven felelős ebben az értelemben,
de -kollektíven felelős az emberiség is. Elmarasztaltatik az örök nácizmus bűné

ben, amely korunkban virtualizálödik.
Aki a fentiekből azt a következtetést vonja le, hogy az egész emberiség
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kollektív felelősségének megállapításával a náci bűnözők személyes felelősségét

akarjuk elmosni, az teljesen tévesen értelmezi azt a képet, amelyet a német
kérdésről felvázolni iparkodtunk. Az emberiség kollektív felelősségének meg
állapítása független a náci bűnösök személyes felelősségének követelményétől.

Annál inkább összefügg azonban ra jelen pillanat legsúlyosabb problémájával,
azzal, hogy tulajdonképen mi, is történjen Németországgal és a német néppel?
Talán az eddigi összefüggésekből is megérthe,tjük, hogy a kollektív felelősség

elve kizárólag a német népre vonatkoztatva mindenképen zsákutcába vezet, s
csak akkor találhatjuk meg a kivezető utat, ha elfogadjuk az egész emberiség
egyetemleges felelősségének elvét. Nyilvánvaló, hogy ennek az elvnek az elfoga
dása politikai térről erkölcsi térre tereli át a német válság megoldását. De
kétséges-e egy pillanatra is, hogy anémet válság, alapvetően erkölcsi válság,
a németek, és a német ügyben érdekeltek erkölcsi válsága s hogy a politikai
válság megoldásától nem várhatunk semmit akkor, ha az erkölcsi válsághoz
nem nyúlunk hozzá? Többen megállapították, a legpregnánsabban talán Márai
Sándor, hogy a mai Németország egy vákuumhoz hasonlít, amely egész Európá
ból és az egész világból magához szívja a légáramlatokat, hogy előbb-utóbb

borzalmas vihart idézzen elő. Ez a vákuum Európa kellős közepén, vihart zúdít
hat az egész világra. Ez a vákuum pedig erkölcsi légüres tér. Egy társadalomban
megszűntek érvényben lenni azok az erkölcsi törvények, amelyek a természet
jog és az őskinyilatkoztatás alapján az emberiség közkincseí és amelyek a
keresztény erkölcstanban teljesedtek be. A náci nevelés, kővetkezményeként

meg szűnt minden szekszuális gátlás s a test felemészti önmagát az antinomísták
tanításához hasonlóan, akik a felszabadulást a test teljes prostituciójától várták.
A család meg szűnt létezni; s ezzel összefüggésben a legborzasztóbb talán, amí
Németországban történt, hogy anémet gyermekek nagy többsége megszűnt gyer
mek lenni, visszahullt ösztönélete őskollektivumába. A siker morálja, amely a
német nép külpolitikai magatartását jellemezte, most már belsőleg kezdi telje
sen felemészteni a német társadalmat. Ezen az úton az egész nemzet bűnszövet
kezetté válhat, még a nácizmusnál is borzasztóbb és veszedelmesebb értelemben.

A megszállók kétségtelenül sokat tettek a német nép gazdasági nyomorú
ságának és társadalmi szétzüllésének megakadályozására. De erkölcsi téren úgy
viselkedtek, mint akik semmiért a világon nem felelősek s az egyedüli hiva
tásuk az, hogy mint tíszták és érintetlenek, makulátlanok és bűntelenek, az
elbukottakat felelősségre vonják. Nem a nácitlanítás .különböző fokozatairól beszé
lünk, hanem arról az általános emberi magatartásról, amely a megszállókat jelle
mezte. Az amerikai és angol sajtó nagyon gyakran felpanaszolta, hogy a német
erkölcsi dezoláltság -milyen rossz hatássa~,van a megszálló katonaságra. Ez a
hatás elképzelhetetlenül nagy veszélyt rejt magában és teljességében csak

'később fog kibontakozni. A megszálló seregek katonája egy olyan világba
került, amelyben az eddigi életmódját és viselkedését megszabó erkölcsi kötel
mek, egyszerűen értelmetlenekké váltak. A német erkölcsi vákuum mágikusan
vonzást gyakorol rá, ez a 'légk'ör valami sátáni kielégülést nyujt számára, aminő
ben eddig nem volt része. Beleegyezik ebbe, élvezi és- kiaknázza a lehetősége

ket, ezzel mindenfajta értelemben a náci bűn bűnrészesévé válik. Igaz, erre azt
lehet mondani, hogy ez a megszállás és'á hódítás örök törvénye. De ma olyan
időket élünk, hogy az ilyen örök törvények követése az egész emberiséget
szakadékba sodorhatja.

Az emberiség teljes felelősségének elve azt jelenti, hogyanemetek és a
győztesek csak együtt oldhatják meg a _német válságot. Sem .a németek nem
oldhatják meg önmagukban, sem a győztesek a németek nélkül. Hisszük, hogy
a német kérdés elsősorban misszi~s kérdés. Németország ma az emberiség
legfontosabb, legelmaradottabb, erkölcsileg és szellemileg leginségesebb mísz
sziós területe. A katolíkus egyház története bizonyos értelemben azonos a misz
sziós eszme történetével. A missziók célja, tartalma, iránya nagyon sok válto-
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záson mént keresztül, de az egyetlen vallás, amellyel a míaszíós eszme a leg
teljesebben összeforrott, a kereszténység. A katolikus egyházon belül szerzetes
rendek alakultak különböző sajátos missziós működési körrel. A bencések pél
dául a barbár Európát civilizálták, s Európa a korai középkorban addig terjedt,
ameddig a bencések eljutottak. A ferenceseIérmissziós területe az új városi tár
sadalom volt. A trinitáriusok a mohamedán fogságban sínylődö keresztényeknek
szentelték missziós tevékenységüket. A fekete atyák és fehér atyák kizárólag
afrikai bennszülötteket térítenek. Az Isteni Ige -atyái nagy előszeretettel a leg
primitívebb, legősibb bennszülött rétegeket keresik fel.

Ma ismét mindenekelőtt a keresztény világ vált elsőrendű missziós terÜ"

letté, a keresztény világ,_am~lyet egy sátáni embertelenségbe való visszahullás
veszélye fenyeget; S ezen belül is Németország a legveszélyesebb terület, a
pestis fészke, ahol a visszahullás már megtörtént. Az új Damián atyáknak, első
sorban a német lelki leprások között kellene áldozatos tevékenységet kifejte
níök, Talán kibontakozik ezekben az időkben egy olyan új szerzetesi, vagy har
madrendi közösség, amely a német missziónak szenteli magát, a német misszió
nak, amely a.világ legborzasztóbb sebeit gyógyítja akkor, amikor a német sebe
ket gyógyítja. Ebben a misszióban, ebben az új szerzetesi közösségben mind
a németeknek. mind pedig a -nem-németeknek egyformán részt kellene venni,
s talán ezt a művet be kellene tetőznie egy olyan világsz3vetségnek, amelybe
minden keresztény felekezetbelekapcsblódhatna: a német nép lelki támogatói
világszövetségének. Természetesen ahhm, hogy ez létrejöhessen. a mai világban
sok míndennek meg kellene változnia, de a keresztény világot általában mindig
az jellemzi, hogy sok minden megváltozik benne, folytonosan és olykor látha
tatlanul akkor is, ha az egyes emberéli: látszólag a régiek maradnak és ragasz
kodnak érdekeikhez és önzésükhöz.. Talán igaza van Försternek akkor, amikor
a németekkel szemben követett angol és amerikai magatartást bírálva, azt
mondja: előfordult már nem egyszer,' hogya gyilkosnak megbocsátottak, de
sohasem fordult elő és semilyen keresztény elv nem követeli, hogya gyilkost
odaeresztik a zöld asztalhoz, hogy egyenrangú félként tárgyaljon az .áldozattal.
A szövetségesek Pedig szerinte ezt teszik Németországgal. Ez bizonyos értelem
ben igaz lehet. De az egyetlen eset, hogy az áldozat leülhet a gyilkos mellé a
zöld asztalhoz, amikor az áldozat feláldozza magát a gyilkosért s így a gyilkost
bűntudathoz és megbánáshoz segíti. A misszió, a 'legtágabb és legszabadabb érte
lemben vett misszió, alighanem az egyetlen olyan zöld asztal, amely mellé tele
ped'Ve a gyilkos meg szűník többé gyilkos lenni, li az egykori áldozat többé nem
a gyilkos akaratlan bűnrészese. Juhász Vilmos

HUXLEY ÉS A MISZTIKA

A ma irodalmának kétségtelenül egyik legérdekesebb, legizgatóbb jelen
sége Huxley. Azzá teszi nemcsak szüntelen művészí kísérletezése a regényforma
megújitására, hanem még inkább az a világnézeti szent nyugtalanság, amely a
Point and contiepoiJld·tól (A végzet I!ltlbjátéka) és a Légnadrág és társai-szerű

könnyed Írásoktól eljutott egy nagylélegzetű, mindenesetre egyéni, de napjainkra
olyan jellemző misztikához.

Elméleti elgondolásait Az Orők Bölcselet (Perennial Philopsophy) c. nem
rég megjelent könyvében fejti ki. Az örök bölcselet (philosophia perennis) mü
szava Leibl!'iztől származik,' és a katolikus tudomány szívesen használja a keresz
tény, leggyakrabban a szenttamási bölcselet megnevezésére. Huxley a következő

három 'tételben látja lényegét: 1. Van egy "Isteni Valóság", amely minden való
ságnak alapoka. - 2. Az emberi lélek valamiképen összefügg ezzel az Isteni
Valósággal. 3. Az emberi erkölcsnek alapja ez az Isteni Valóság: jóvá vagy rosszá
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a cselekedeteket az ehhez való viszonyuk teszi. - Ez a Valóság épolyanreálisan
létezik, mint az Ú. n. természeti valóság. Megismerése azonban bizonyos felté
telekhez van kötve, mintahogyan arról, h()gy a víz oxigénből és hidrogénből áll,
csak úgy lehet megbizonyosodni, ha a vizet alávetjük bizonyos kísérletnek, amely
felbontja alkotórészeirej e kísérlet nélkül nem lehetne tudomásunk erről, Az Isteni
Valóság megismerésének feltételei az évezredek tapasztalatai szerínt ezek: sze
rétet, tiszta szív, "lelki szegénység", Hogy miért éppen ez a három, nem tud
juk megmondani; de a történelem megtanít rá, hogy minden időben és helyen
voltak emberek, akik beteljesítették ezt a három feltételt és megismerték az
Isteni Valóságot. Ezek aztán szóban és írásban elmondták, amit tudtak róla, 
lényegében mind ugyanazt mondták nyugaton és keleten, az ó-, a közép- és az
újkorban, a kereszténységben és, azon kívül. Az ő tudósításaikból azok is meg
ismerhetik, akik személyesen nem tapasztalták meg, - mint a víznek oxigén
hidrogén mivoltáról tudomást vehet a kísérletezők beszámolójából az is, aki
maga nem végezte el a kísérletet. Az Isteni Valóság e mindenfajta megismerői-

nek bizonyságaiból gyüjt össze könyvében, Huxley gazdag antológiát.
Bizonyos, 'hogy ebben az elgondolásban zseniális meglátás és a humánum

lényegének finom érzéke dolgozik. Orömmel kell üdvözölnie mindenkinek, aki
korunk nagyszerű technikai haladása és a jobb szeeiélis világrendért való hősies
erőfeszítései közepett rettegve látja a léleknek, az embervólt és az emberhez
méltó élet lényegének emberíség-degeneréló héttérbeszorulésát. Jóleső érdeklő

désseI olvassuk a nagy indus és kínai g<>ndolkodóknak mélyértelmű mondatait,
amelyek, csakugyan, a fönt. említett leglényegesebb pontokon ugyanazt-mondják,
amit a mí szentjeink. és teológusaink. Persze, európai embernek,. még hozzá a
kereszténység gondolatkörében otthonos ~!'I1bernek mindig van valami kuriózum
ezekben az írásokban: lehetetlen nem érezni, hogy itt az emberi lélek és a lét
nagy mélységei nyilnak ugyan meg, de a belőlük felszűrönköző források vize
szűkös és zavaros a mí Evangélíumhoz- és Aristotelesen, Szent Tamáson tanult,
kristálytiszta világossághoz szokott tekíntetüaknek. Mi, ha szabad 'így szólni,
úgy érezzük, rnikor ezeket olvassuk, hogy morzsákat kapunk abból alakomából,
amely számunkra egész gazdagságában készen áll az apai házban.

M'i lehet az oka annak, hogy Hux,lA!,y mégis inkább ezekhez a keleti misz
tikusokhoz vonzódik, mint a nyu'gatiakfioz: jóbban .Iátszík őt vonzani az ázsiai
homály, mint az európai világosság, holott emebben nem kevesebb, hanem több
van, mint amabban. Ennek a különös jelenségnek; valószínű okaira nem nehéz
rámutatni. Az egyik ok kétségtelenül a megszokottól való megcsömörlés. A be
vezetésben bejelenti, hogyabibliát nem fogja idézni, mert túlságosan megszok
tuk: az ismeretlenebb szövegek izgatóbbak és ezért meggyőzőbbek. Ez az alap
érzés dolgozik benne nyilvánvalóan a~ egész nyugati bölcseséggel szemben.
Annál is inkább, mert kétségtelenül van valami vonzó az ilyen tőlünk messze
álló, idegenszerű és többé-kevésbé homályos szövegekben. Kosztolányi Dezső ír
valahol azoknak a verseknek izgató szépségéről, amelyeket egy félig-értett nyeF
ven olvas az ember: titokzatosabbak, ingerlőbbek az ísmertinyelvüeknél. Vala
hogy így van az ember - Huxley bizonyosan így van - ezekkel az egészen
meg nem értett, sőt sokszor európainak @Ián egészen meg sem érthető szöve
gekkel (gondoljunk Lao-tsérel Három nye,)~en próbáltam olvasni a Tao-te-king-et,
három különböző szerző bőséges jegyzeteivel, -'-mind a három kísérlet meg
erősített a fenti felfogásban. Ha eredetiben olvashatném. nyilván közelebb jut
nék hozzá, - de Huxley nem tud kínaiul,)'&félreérthetetlenül van itt még
valami: egy öntudatlan félelem a keresztény misztikától, illetve a 'keresztény
gondolatvilágtól, pontosabban: az annak elfogadásával Íogikai kényszerűséggel
velejáró következményektől,A keleti misztika nem kötelez sem hítvallásra. sem
kényelmetlenerkölcstanra; vagy legalább is nem kötelez úgy, hogy számon is
kérné. Indus vagy kínai módra misztikus lehetek csak úgy "világnézeti" alapon.
A kereszténység azonban nemcsak világnézet, hanem életforma, amely kötelez:
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dogma .és erkölcs és Egyház. Ez a teljesség mindenesetre nagyszerű, de éppen
nem kényelmes. Távol áll tőlem, hogy Huxleyt ilyen alacsony indítékkal akarnám

'meggyanúsítani: ha ez is szerepel okai közt, akkor kétségtelenül csak a tudat
alatt dolgozik. De ezt az alapérzést. amely a legtöbb mai nemkeresztény spiri
tualizmussalszemben olyan kényszerítően fogja el az embert, nem tudom el
némítani vele szemben sem.

Csak megerősít ebben az érzésben magyarul most megjelent új regénye
nek olvasása (Es Megáll Az Idő, az eredetiben Shakespeare IV. Henrikének sora:
Time Must Have A Stop). A regény cselekménye, mint általában a Huxley-regé
nyeké, igen kevésrBebestyén, a hiú és félszeg 18 éves fiú, a nagytehetségű

költő néhány hónap .alatt férfiúvá érik - és eljut Huxley világnézetére. Az egész
cselekmény középpontja egy szmóking, amelyet a fiú minden áron meg szeretne
kapni, de előbb apjának rideg szocíalísta etikája, utóbb pártfogó nagybátyjának
hirtelen halála miatt nem kaphat meg. A cselekmény csak, ürügy arra, hogy az
iró bemutassa a mai intellektuális világ legkülönbözőbb típusait. Az elméleti
szocialistát, a nagy kapitalistát, a finom életművészt. a szellem sznobját, az
undorító, önző, gazdag öregasszonyt, a spiritisztát, a minden erkölcstől eman
cipált, romlott nőt és még néhányat, '- köztük egy magános, beteges könyv
kereskedőszemélyébena tiszta katolíkumot és egy kedves, de nagyon is emberi
nagynéni anglikán személyében az önzéstől sem ment, de mégis meleg szív
vallásosságot. Ez a gazdag emberi világ megint csak eszköz az írónak mondaní
valójának szímbolizálására. Ezt a moritl~nivalót Shakespeare három sorára ala
pitja: "A gondolat az élet rabja csak, Az élet pedig az idő bohóca, És megáll
az idő". A mondanivaló lényege, - amit a Perennial Philosophy-ban ismerhetünk
meg -, hogy emberhez méltó életet csak az élhet, aki nem a multban (mint a
hagyomány emberei), sem nem a jövőben él, mint a mindenfajta társadalom
javítók (akiket mérhetetlen lenézéssel emleget), hanem a jelenben rádöbben az
örökkévalóságra: az Isteni Valóságra. Már most úgy látja, hogy az emberek egy
része - mindenfajta hitetlenek - el Sem jut a probléma megérzéséig, vagy
védekezik az isteni valóság ellen, és ebben a védekezésben tudatosan és ment
hetetlenül elmerül' az érzéki világ ocsmányságában (amit különben a regény
bőséges és tudatosan undorítóan megrajzolt részletekkel mutat be). A "skála
IÍJ.ásik végén", mint mondja, ott vannák a kinyilatkoztatott vallások, akiknek
hívei látják a Valóságot, de túlságosan részletesen dogmatikusak és "a nagy
szentek csalhatatlanul ihletett tudósításai a legmagasabb szellemi valóságról,
elvegyültek médiumok kevésbé hihető és végtelenűl kevésbé értékes ihletű tudó
sításaival a nemérzésí lét alacsonyabb színtjeiről" és képzelgésekkel meg okos
kodásokkal. Az emberiségnek azonban el kell jutnia a biztos útra az Érthető

Tény és az Isteni Valóság felé. Az emberiségnek szüksége van "egységes
teológiára", mert hiszen "az ázsiai többség nylIvánvaló és utálnivaló történeti
okok miatt nem hajlandó elfogadni a kereszténységet. Az sem várható, hogy
az európaiak és amerikaiak lenyelik majd, mondjuk, az egész bramanizmust
vagy budhízmust", Szükség van' tehát egy "minimális teológia-feltevésre (Vas
Istvánnak egyébként igen szép, a filozófiai részekben azonban sűrűn botladozó
fordítása, szerencsétlenül minimáIís "munkatervnek" mondja), amelyet' min
denki elfogadhat. Ezt á minimális téblogiát már ismerjük a Perennial Philo
sophy-ből.

A. filozófiai antológiának minden erénye és hibája megjelenik a regény
ben is, csakhogy itt, művészí szímbólumokban valósulva meg, még sokkal kiál
tóbban. A legfőbbet: az Isteni Valóságot és annak az élet minden mozzanatára
döntő erejét ez a regény is pompásan megérezteti. Ami azonban ezen túl van,
ahol az író maga próbál belehatolni az Érthető Fény titkába (pl. Eustace bácsi
halálának ívekre terjedő leírásában), menthetetlenül zavarossá és azért unal·
massá is válik. Ilyenkor ridegen megmutatkozik az alapfelfogásában rejlő belső

ellentmondás: az író misztíkéról szól, de a misztikát' légüres térben dolgozó
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ösztövér racionalista szemével nézi. Már pedig éppen a miszticizmus az, amit
igazán meg nem' érthet, aki 'át nem élte, Ez áll a katolikus életformáról is, ame
lyet az író kívülről néz, azért nem jut túl róla szólva a föntebb idézett baná·
litásokon: nem látja meg, hogy éppen ez a teljesség biztosítja egyetlen fölé
nyét minden más miszticizmussal ~emben: hogy minden benne van, nemcsak
egy racionalisztikusan elgondolt vílágmagyarázat, hanem minden oldalú, rendű

és rangú humánum teljessége, - hogy "a nem érzéki lét alacsonyabb szintjeí
nek" éppen olyan teljesértékű élettartaimat biztosit, mint a legmagasabb szel
lemi embernek, aki csak az igazság "borotvaéién" tud végígmenni. A föntebb

. említett okokon kívül a katolicizmusnak ez a lényegében való nemismerése az
oka annak, hogy Huxley nem tud eljutni a Teljes Világossághoz, amely pedig
"világoskodik a sötétségben" Betlehem óta.

Ez azonban csak a filozófus Huxleyreáll: az ember és a művész több
benne a gondolkodónál. és minthogy becsületes ember és becsületes művész,

azért a műből jobb tanulság hangzik ki, mint amit a filozófus írt bele. Es azért
a könyv végül mégis csak a katolicizmus apológiája. Az összes felvonultatott
alakok között ugyanis félreérthetetlenül kettő kedves igazán, az író szivének:
elsősorban Brúnó, a tiszta katolikum képviselője, másodsorban Daísy néni, a
nem mindig tiszteletreméltó formában megjelenő, mégis diadalmas, vallásos jóság
megszemélyesítője.Az egész regényben mindössze ez a két ember él szépen és
úgy, hogy mindenkinek csak jó. Ha a filozófus Huxley nem is, a költő egyér
telműen Brúnónak ad igazat; végül Se~~styén is az ő bölcseségét fogadja el.
A regény igazságát Sebestyén mondja ki az utolsó lapon, amíkor felel atyjának
kérdésére: Mi volt az, amit Brúnóban talált.

"Mi volt az? - ismételte halkan Sebestyén. Habozott, nem volt benne biz
tos, mit feleljen. Annyi dolgot lehetett V'olna megemliteni. Azt.a nyíltszívűséget
pl., azt a rendkívül igaz voltát. Vagyegyszerűségét, hogy hiányzott belőle mín
den követelődző igény. Vagy azt a gyöngédségét, amely olyan szenvedélyes volt
és mégis semmiképen sem érzelgős, sóf személytelen, - ~ valahogy a szemé
lyiség síkja tőlőtt személytelen, nem alatta. Es itt volt még az a tény, hogy végűl

is Brúnó nem volt egyéb vékony, átlátszó kagylónál, mely magába zárt valami
mérhetetlenül mást is, mint sajátmagát, .,-:.- a béke és hatalom, és tudás nem
földi szépségét. De ez, mondta magában •Sebestyén, olyasmi volt, amit az apja
nem kivánna megérteni. Végül felnézett. - Egyike azoknak a dolgoknak, amik
legjobban megragadtak - mondta - az volt, hogy Brúnó valahogy meg tudott'
győzni arról, hogy mindennek van értelme. Persze nem beszéddel, hanem csak
a létezésével." Sík Sándor

KERESZTÉNYSÉG ES SZOCIALIZMUS

"A lezajlott háborús mérkőzés zűrzavarából két nagy társadalmat for
máló vezérelv került ki diadalmasan és megerősödve, az egyik a keresztény
etika, a másík a szoclalizmus gondolata. Ennek a két elvnek' döntő szerepe lesz
az eljövendő világrend kíalakftásában, .[dlz emberiség sorsa jórészt attól függ;
hogy kereszténység és szocializmus vállvetett munkával fogják-e az emberi nem
boldogulását szolgálni, avagy hogy egymást meg nem értve fogják-e hiveiket
két ellenséges táborként harcba vinni."

Ezek a súlyos, mélyenlátó mondatok adják meg a perspaktiváját annak
éi tanulmánynak, amellyel Moór Gyula a hosszú hallgatas után"újból meginduló
Athenaeum új folyamát vezette be. A probléma valóban sorsdöntő. "A szecialista
gondolat mögött sorakozik fel az ipari munkásság megnövekedett öntudattal
s a haladó elvek újborának mámorától fűtött lelkesedéssel. A kereszt jeiét
követi a parasztság jórésze, de mások is osztálykülönbség .nélkül az osihit
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iránti törhetetlen. ragaszkodással s azzal a megnövekedett vallásos szükséglet
tel, amely az emberi lélekben a háborús borzalmaktól okozott megrendülés
nyomán elemi erővel szokott jelentkeznL" Az így kialakult poláris feszültség
ben a gondolkodó számára ez a kérdés mer!il fel: .lehetséges-e kiegyenlítődés

és együttműködés- a kereszténység és a szqcializmus között az elvekben és a
gyakorlatban. Moór tanulmánya a kérdést - filozófushoz illően - elsősorban

elvi síkon vizsgálja. A gyakorlati következtetések levonása - a kereszténység
és a szocializmus oldalán egyaránt - az olvasó "feladata.

A tanulmány a kereszténység és a szocializmus elméletének viszonyát
két oldalról elemzi: egyfelől szemügyre veszi az elvi ellentéteket s kimutatja,
hogy azok nem kíegyenlíthetetlenek, másfelől kiemeli és hangsúlyozza az elvi

.megegyezéseket. A fontosabb - Moór szerínt látszólagos - elvi ellentétek
a következők: a szocíalízmus !lzígomaIl evilági felfogásával szemben a keresz
ténység erősen tr~nsZJ:eildens, él túlvilági életre irányuló felfogást képvisel, a
szocialízmus a materialistaliloz6iia alapjára épült, szemben a keresztény vallás
szűkségkép spiritualista bölcseletével, a szocíalízmus a maga ideáljait osztály
harc útján kívánja megvalósítani, míg a kereszténység a kölcsönös segítés,
kooperáció és a szolidaritás gondolatát.Jrangsúlyozza, végül a szocializmus alap
jában véve. közöségi felfogást vall, míg a. keresztény etika alapjában véve indi·
vidualista. Az ellentétek tehát számosak és súlyosak, Moór szerint azonban nem
kiegyenlíthetetlenek. A szocíalízmus lényeges tartalma nincs összefüggésben a
vallásellenes felfogással s maga a Ill~~ista szocializmus is, amely eredetileg
nem nézte barátságos szemmel a keresztény vallást, ma már inkább közömbös,
mint ellenséges a vallással szemben. Nincs kapcsolatban a szocializmus lénye
ges tartalma a materialista fi.Jozófiáva~ sem. Igaz ugyan, hogy tudományos fel
fogásában Marx is, Lenin is a dialektikus materializmus meggyőződéses hive
volt, a szeeialista gondolatnak azonban éppen az az egyik erőssége, hogy
nemcsak a materialista. filozófia alapján· lehet képviselni, hanem egy idealista
vagy spiritualista felfogés. alapjától ía, Erre mutat, hogy számos kiváló szo
Cialista tért le a materializmus alapj áról más felfogások, pl. a kanti kritikai
idealizmus kedvéért. Az osztályharc gondolata csak akkor kerül szembe éi
keresztényetíkéval, ha a munkásosztály felszabadításának igazságos célját túl
haladva más osztályok elnyomására, tönkretételére vagy éppen fizikai meg.
semmisítésére törv Ezen' a határon innen azonban összhangban van a "belIum
Iustum" gondoletéval s ezzel él kereszténységgel is, amely maga sem rettent soha
vissza:attól;' hogy harcóijona maga igazságáért. Végül a keresztény individualiz
P;lUS .és a szocialista kollektivizmus között elvben súlyos ugyan az ellentét,' a
gyakorlatban azonbim sem a bolsevizmus, sem különösen a szociáldemokrácia
nem idegen az emberi szabadság gondolatától s nem törekszik valamely az
emBeri egyéniséget teljesen elnyelő falanszter-rendszer bevezetésére. A két
irányzat együttműködésére ezek szerínt megvan a lehetőség s .a kereszténység
történeti hivatást találhat abban, hogy a személyiség és a szabadság gondolatát
képviselje a szélsőséges s.zocJalizmus esetleges túlzásaival szemben.

A látszólagos elvi ellentéteknél sokkal fontosabbak a valóságos elvi meg
egyezések. Az emberek közti kirívó gazdasági egyenlőtlenségek megszünteté
sét nemcsak a szocializmus követeli, lnmemaz evangélium is, a gazdasági el.
nyomás 'éH kizsákmányolás elítélése logikusan következik a felebaráti szeretet
és az 'egyenlő .emb.eri méltóság tanából, végül a munka és a munkás megbecsü.
lése is lényeges tartalma annak a világnézetnek, amely először mondotta ki,
hogy meltó'/l. munkés, az ()i bérére s hogy aki' nem dolgozik, az ne is egyék.
Alteresztény etiUra. tehát igen J;lagy mértékben, lehet szocialísta követeléseket
táuiasztanis nincs szükség a Marx korában uralkodott természettudományos
világnézet, az, ú. n. naturalizmus felfogásának megfelelGen, a gazdaság és a
társadalom szükségszerű fejlődésétől várni a szocialísta követelések valóra
váltását.
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Azokat az elvi ellentéteket, amelyeket Moór az előadottak szerínt kísé
relt meg kiegyenlíteni, a magunk részéről két ponton látjuk igen súlyosaknak:
egyfelől a materializmus, másfelől a kollektivizmus kérdésében, Nem kétel·
kedünk abban, hogya szocializmus kezdeti vallásellenessége, amely már ma
is jelentős mértékben csökkent, a- jövőben tovább log enyhüni s a ,szocialista
táborban is úrrá lesz az a, felismerés, hogya keJ:eszténytég cl'munkásosztály
gazdasági felszabadításáért vívott küzdelemben nein ellenfél, hanem szövetséges.
Világos az is, hogy az igazságos célért emberséges' eszközökkel vIvott osztály·
harcban a szocializmus a keresztény erők támogatására is számlthat. Materíalista
és kollektivista világfelfogást azonban a kereszténység sohasem tehet magáévá.
Nem engedhet a kereszténység abból, hogy a létezők rendjében az anyagi való
ságon a szellemi valóság ereje uralkodik s hogya testből és lélekből összetett
emberi személyiségnek természetes és elidegenithetetlen - jogai vannak, amelye
kel sem a szetvezetlen, sem a szervezett közösség - az állam - nem vehet el.
Egyetértünk Moór Gyulával abban, hogya szocializmus számára nem jelentene
veszteséget az, ha követeléseit nem építené kizárólag a materializmus és a
kollektivizmus alapjára.

Mindebből okszerűen folyik a kereszténység és a szocializmus viszonyát
illető egyik gyakorlati következtetés. A munkásosztály gazdasági felszabaditá
sáért őszintén és erőteljesen harcoló keresztény erőket nem érheti támadás
s nem fogadhatja bizalmatlanság sem egymagában azért, mert a spiritualista
bölcselet alapján állanak s az állam téllintélyének s jogainak elismerése mel
lett az egyén természetes és elidegeníthetetlen jogait védelmezik. A másik gya
korlati következtetés pedig az, hogy a keresztény erőknek a munkásosztály
gazdasági felszabadításáért vívot! harcban' .valóban őszintén és nl.inden erejük
'kel kell résztvenniök. Meg' kell tisztítani;! a kereszténység sorait azoktól, akík
a kereszténység tiszta. vizét hirdetve a gazdasági liberalizmusnak s az ebből

folyó kizsákmányoló kapitalizmusnakb'6rától részegek. A vallás, amelyet az
Ács Fia hirdetett, nem lehet ópium a nép számára, hanem az, ami valójában;
evangélium, jÓ hir a szegényeknek, az elesetteknek, az elnyomorodotteknak.

Karcsay Sándo!

SOPHOKLES VÉDELME'"

Lelkendezve akartam megírni, hogy az új Antigoné, amellyel a kitűnő

fordító minket megajándékozott, milyen felemelő és biztató tünete a magyar
irodalmi életnek. Úgy is, mint az eddigi - Csiky- és Csengeri-féle - fordítá
soknál kétségkívül szebb-jobb, és úgy is, mint ami éppen mostClnjelent meg.
Vak véletlen óvott meg az ilyenféle, aggálytalan lelkesedés Veszélyeitől. "Min
díg bámultam - olvasom. magam ís bámulva, egy éppen .megvett, magyar
folyóiratban - azökat az esztétíkusokat, írodelomtörténészeket, akik még egyre
új .éSérdekés dolgokat tudnek mőndan] példáuÍ Aíschylosról. De - folytatja,
most mármegdöbbenésemre, a nagyíapa"ttalatÍí itész - egy idő óta azt kezdem
hinni, hogy mindezeknél nagyobb kritikusi teljesítmény volt azé az ismeretlen
görögé, aki első ízben gondolta, hogy Aíshylosról' egyáltalán érdemes valainit
mondani. Hát még' ha -- fejezi' be a kirohanást logikátlanul, de nyilván le;
kícsinylő szándékkal. magabiztosan -valamennyire lényegest is tudot!. volna
mondani róla,"

Hiszem természetesen, hogy e hányaveti sorokból nem a közvélemény
beszél, csak egy fiatal irq iparkodik hangos, zavaros és az összefüggésbe is

, • Sophokles Antigone, fordította Trencst!nyi-Waldapfel Imre. - Új ídök Irodalmi Intéze~
r.vt. (Singer és Wolfner) kiadása. '.
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hajánál .fogva rántott reklámmondatokkal képeszteni el a jámbor nyárspolgá
rokat. Abban is biztos vagyok, hogy sem a valaha-élt inventoroknak egyik 
Homeros rutan talán a _. legnagyobbja, sem az az ő zseniális kritikusa nem
szorul a'mi szerény védelmünkre. aki ha talán nem is volt az első, mínden
esetre az elsők közt tartotta érdemesnek egy egész, páratlanul mély komédiára
valót mondaní a trágédia királyáról. Jól tudom végre, hogy például a XIV.
Lajos századának "nagy", nacionalista akadémikusa, Ch. Perrault is, milyen
keveset ártva helyezte korának, poétikailag egészen jelentéktelen s máig csak
a lelkiismeretesebb irodalomtörténetekben számontartott, epikusait Homeros fölé,
akit eléggé vélt ismerni a Prímaticelo fontainebleaui festményeiből Mindamel
lett talán nem ok nélkül gondolkoztatott meg Aischylosnak ilyen frivol-fölényes
"elintézése" ,l Amikor rossz szokássá lett, hogy amit valaki elmulasztott meg
tanulni, rövid úton, mint veszedelmes felesleget javasolja kidobni a hajóteher
ből: kis hazánknak talán nagy kockázattal járna megvárnia, mig egy fiatal
métely-prédikálója ennek az ócska lomnak a léte-jogát koncedálni kegyesebb
hangulatban lesz. Azután: itt még csak nem is Aischylosról, hanem annak a
szerényebb Sbphoklesnek egy darabjáról volna szó, aki - Aristophanesnél .
méltán nem meri az Aishylostól neki udvarias gesztussal felajánlott tragikus
trónt elfoglalni. S főleg: nem biztat semini jel, hogy az ilyen magyar Perrault-k
rövidlátásával szemben nálunk is akad' majd egy Boileau vagy Lafontaine, a
megtámadott szineiben kiállni, avagy hogy egy új, magyar "Querelle" kitöré
sének legtávolabbról is megvolnánaka kilétásaí. Ezért éreztem elengedhetet
lennek - és ehhez kérem, remélem a tudós fordítónak teljes megértését is -,
hogy a Sophokles-vállalkozés kivitelének kétségkivül kijáró elismerés részle
tezése helyett, ami sokkal fontosabb: a vállalkozás egészét illetően, az irodalmi
létjogosultságának a kérdését állítsam az előtérbe.

A költészet ugyanis nem luxus és nem az észnek játéka, hanem amint a
nem-ritmikus beszéd az értelem nyilatkozni-akarásának, úgy ez az egész ember
kifejeződésre-törésének élettani fontosságú és általánosan az emberi jelentke
zése; életmozdulat, amely aktívabban vagy passzívabban, körülbelül negyedik
életévünktől kezdődően, mindenkiből kilépésre vár, majd "zsarnokin életík",
Lesznek - s ezek az Ú. n. költők -, .~kik a magok közösségéböl, ideális eset
ben az egész emberiségből kíkívénkozó, ilyen ritmikus (mert apotíorí érzelmi)
mondandóknak meg tudják a kihozó szavait találni; és lesznek - s ezek ez
ú. n. nép, a nagy tömegek -, akiknek ez a költészetmegélés, adottságaikhoz
képest, csak abban áll, hogy a kimondott szóban a magok akarásának a pon
tos kifejezését vélik felismerni és azt magokéként, ugyanazon élettani, feszült
séget levezető céllál használják. BUonyos azonban, hogy az "igazi" költészet
csak 'az ilyen biológiai, a mindnyájunké lehet és lÍogy az antik esztétika is
ezt keresve ajánlta a "mythosok" feldolgozását a tragikusoknak. Ezek t. i. távol
ról sem jelentenek holmi, gombostűre gyűjthetö, népi hagyománykincset, amit
a költő használatra elővesz araktárból. Mythoson olyan, egy-egy költőtől egy
szer megtalált keret- vagy irányadó szavakat, "mEmeteket" kell értenünk, amik
a tömegek részéről már visszhangosaknak, a magáéi gyanánt is elfogadhatók
nak approbáltattak. és igy kétségkivülaz igazi költészetnek az élményét teszik
lehetségessé, különben: semmi akadálya, hogy a szerenesés és tehetséges költő

elsőre, míntegy nyilt színen.. teremtse meg magának és a közösségének ezt a
célszerű formát, merthiszen a kész mythost sem ismeri eleve mindenki és a
sohse-volt mythos is - ha sikerült - szükségkép a régi sajátunkként érződhet.

Ha azonban igy a Sophoklestől mesterien kitöltött Antigone-keret is, csak

. 1 EJ;(ybanitom, akinek ismertetésem elkész!tése után a .Magyarok. februári számának
idézett helyét megmutattam, nem tartotta kízártnak, hogy szerzője mást akart frni, mint amit
pongyolán mond, Lehetséges: nem ismerem a szerzőt és gondolátmenetét - mint jelzem
Il magam részéről nem tudtam megállapitaní. Vétkén mégis - a lekicsinylés kétségtelen érez
tetésén - ez sem változtathatna.

184



egyike volt a Kr. e. V. század görögségétöl mythosként kipróbált és elfogadott
meneteknek: és ha ennek a legemberibb népnek az approbációit eddig szinte
minden esetben nekünk, az egész művelt világnak is, helyeseknek kellett talál
nunk, nem lehet kétséges: A hősnek vagy hősnőnek a görög "menete", aki a
természet isteni törvényét tisztelve, élete árán is túllépi a zsarnok önkényes
törvényét, olyan általánosan emberi, hogy· bármikor, bárhol, amíg emberek
leszünk, megfelelően kimondva, rezonální és költői élményt fog. jelenteni. Külö
nösen pedig: hic et nunc, ahol és" amikor eddig elképzelhetetlen méretekben
lett aktuális a testvéri szeretetnek és halottat tisztelő kegyeletnek. a "nem gyű

löletre-, csak szeretésre-születésnek" ez az aktiváló heroinája: Antigoné. S eny
nyiben - azt hisszük - a költészeti létjogosultság szempontjából is, ami min
dennél magasabb szempont. mind a szóba-öntő Mestert, mind a művészettel tol
mácsoló fordítóját. mindenféle kétségekkel szemben, teljeséggel sikerült igezol
nunk. Aki Sophokles Antigonéjának kipróbált effektusát máma, nekünk, méltóan
tudta megszólaltatni, az a legkétségtelenebb közvetlen, sőt annyiban közvetett
szolgálatot is tett az örök költészetnek, amennyiben - akaratlanUl - némi
csendet parancsolt a "zavarosban" túlhangos értelmetlenségnek s bizonyos sze
rénységre inthette a viszont túlértelmes Perrault-versek költőít,

Maró t Károiy

KÖNYVEK
LA GRANDE EPREUVE DES DE

MOCRATIES. (A demokráciák nagy
kísérlete.) Juli~n Benda könyve. 
(Sagittaire-kiadás.)

J. Benda, "Az írástudók árulása"
című művéről nálunk is jól ismert,
népszerű filozófus-író a német meg
szállás alatti kényszervisszavonultságát
egy délfranciaországi faluban arra
használta fel, hogy a világháború fo
lyamán .viharzónába került demokrá
cián elmélkedjék, s alapelveit könyv
ben dolgozza ki. Műve először New
Yorkban látott napvilágot 1942-ben,
majd a felszabadulás után, 1945-ben,
Párisban is megjelent.

Az első fejezet a demokratikus
alapelvekről szól. Ezek legfőbbjét az
emb,:ri személy tiszteletbentartásában
jelöli meg, egyrészt a polgárok egy
másközötti . viszonyában, másrészt a
polgár és az állam, valamint az álla
mok egymásközti kapcsolatában. Sze
rinte a polgárok egymásközötti viszo
nyának főszabálya abban a spenceri
elvben áll, hogya demokratikus társa
dalom tagjai egym!s sérthetetlenségé
nek megóvása érdekében kölcsönösen
korlátozni hajlandók tevékenységük
körét. A demokratikus állam viszont
- a fasiszta felfogással ellentétben --:,

az egyének kedvéért van, nem az
egyének vannak az állam kedvéért.
"A demokrácia lényege szerint indi.
vidualista" - írja Benda. Az állam az
ember szabad - szellemi és erkölcsi
- lényét tartja tiszteletben, nem pedig
,;végzetszerű" - faji és testi - valö-"
ját; megengedi az elit-kiválasztódást
és a boldogságra való egyéni törek
vést, biztosítja az egyének részvételét
a kormányzásban,villamint a vita és
az ellenvélemény szabadságát. Az álla
mok egymásközti viszonyában új nem.
zetközi erkölcs elvét hirdeti, és elítéli

. a macchiavelizmust. Szellemi sikon 11
demokrácia értékei abszolútak; függet
lenek a pillanatnyi érdektől. erkölcse
formális, vagyis a lelkiismeret páran
csa határozza meg, nem pedig a ta..
pasztalati eredmények.

A második fejezet történeti kereszt
metszetet ad. A demokratikus alapel
veket két forrásból eredezteti: a sokra
tesi és a krisztúsitanitásból, s törté
nelmi megvalósulásáik ismertetését az
zal fejezi be, hogy az igazi demokrá
cia még sehol sem valósult meg tel
jes mértékbeh, "Az igazi demokrácia
megvalósulása még előttünk 'van, nem
mögöttünk.' .

A további fejezetek azokról az el~
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