
N A P K E L E T 

A MODERN E M B E R LELKE. KORUNK emberét talán mindennél jobban az jellemzi, hogy szertelenül 
sokat foglalkozik önmagával. Időszámításunk kezdete óta az európai 
emberiség érdeklődési köre sajátos módon eltolódott. A harmonikus 

keresztény világnézet klasszikus korában : a középkorban az embert mindenek-
fölött Isten érdekli. Reá vonatkoztatva foglalkozik a természet jelenségeivel 
s az emberi élet problémáival is. A renaissance felléptét joggal mondja Jakob 
Bnrckhardt az ember felfedezésének: azóta az érdeklődés középpontjába valóban 
az ember került. A természet is mint az emberi hatalom eszköze kezdi el az 
újkori embert foglalkoztatni : Verulami Bacon a természettudományt a tech-
nika szempontjából értékeli. És azóta mindtöbbet foglalkozunk az emberi 
lélek boncolgatásával : az újkori szépirodalom fejlődését is ez határozza meg. 

Mi az oka e fokozódó anthropocentrikus érdeklődésnek? Hegelnek kétség-
telenül igaza van abban, hogy amily mértékben kifejlődik az emberi szellem, 
oly mértékben ébred mindinkább öntudatra. Mi sem természetesebb tehát, 
mint hogy a modern ember e fokozódó önelemzése a szellemi élet fejlődésének 
vonalán fekszik. 

Ámde ily módon csak azt magyarázzuk meg, hogy miért foglalkozik 
az újkori ember mindtöbbet önmagával — de azt a körülményt nem tesszük 
érthetővé, hogy az önismeret miért válik mindinkább önkínzó tépelődéssé? 
Mert kétségtelen, hogy a modern ember lelkét ép az jellemzi, hogy ily módon 
foglalkozik önmagával. Nem a bölcs és nyugodt öneszmélést gyakorolja, amint 
arra példát Sokrates adott ; nem is a keresztény ember lelkiismeretvizsgáló 
önkritikájára törekszik, mint Szent Ágoston. Önvizsgálata lázas és nyugtalan, 
kapkodó és kétségbeesett s ép ez különbözteti meg lélekelemzését régebbi korok 
önismereti törekvéseitől. 

E különbség legmélyebb oka ama világnézeti bizonytalanság, mely a közép-
kori élet fokozatos bomlása óta mindjobban hatalmába keríti a kultúrembert. 
Amióta a görög gondolat és a keresztény hit eme csodálatosan harmonikus 
világa mindinkább szétfoszlott, azóta életünk minden vonatkozásban nyug-
talanító problémák szövedékévé vált. Nincs a vallásnak, filozófiának, erkölcsnek, 
művészetnek, társadalmi és politikai kapcsolatoknak oly mozzanata, mely 
ne vált volna kétes és vitatható értékűvé az újkori ember szemében. E mind-
jobban növekvő világnézeti bizonytalanság, mely groteszk ellentétben áll az 
ugyanakkor kifejlődő exakt tudományok bizonyossági igényeivel, az, ami a 
modern ember nagy bánatának többé-kevésbbé öntudatlan gyökere. Mint 
utolsó remény támad fel elméjében az a gondolat, hogy talán a maga lelki-
életének minél teljesebb feltárása vezet valamiféle szilárd pont felfedezésére, 
ahol megvetve lábát, visszaszerezze azt, amit már egykor bírt, de könnyelműen 
elveszített : lelkének nyugalmát és életének harmóniáját. 

E kétségbeesett keresés nyomán fejlődött ki a modern lélek három leg-
jellegzetesebb vonása : az individualizmus, a radikalizmus és a szkepticizmus. 
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Korunk emberének individualizmusa abban az alapmeggyőződésében 
gyökerezik, hogy feltétlen és magától értetődő joga van «egyéniségét kiélni» 
s így eleve elutasítja azt a gondolatot, hogy egyéniségének legalább részben 
való feláldozása árán alávesse magát valamely hagyományos vagy más, kívülről 
adott életformának. Hiszen a legújabb pedagógiai irányzatot is a gyermek «egyéni-
ségének» néha egészen a komikumig menő figyelembevétele jellemzi. Értelmi 
téren ez szükségképen arra az álláspontra vezet, hogy az egyén csak azt fogadja 
el igaznak, amit a maga egyéni meggyőződésének kritikáján átszűrt: az egyén 
belátása lesz legfőbb bíróvá vallási, erkölcsi s társadalmi kérdésekben. Erkölcsi 
téren ez mindennemű «kényszerítő» egyetemes norma elvetésére vezet: az 
egyén csak azt köteles tenni vagy elmulasztani, ami egyéniségével megegyezik. 
Például egészen vitán felül áll a modern ember szemében azon joga, hogy házas-
ságát felbonthatja még gyermekei lelkiépségének rovására is — ha rájön arra, 
hogy házastársának egyénisége nem felel meg az ő egyéniségének — egy har-
madik egyéniség kedvéért, kivel egyéniségének megfelelőbb együttélést remél. 

E ponton az individualizmus szükségképen «radikalizmussá» válik. Mert 
a radikális ember ép azt követeli, hogy egyéni élete ne legyen más egyének 
életének, azaz hagyományoknak folytatója, hanem minden egyénnek joga 
legyen előlről kezdeni életét. Az individualizmus következetesen végiggondolva 
minden hagyomány és tekintély elvetésére vezet; «felszabadítja» az egyént, 
minden téren «tabula rasa» elé állítja. 

Ámde az egyéniség e szuverénitása csakhamar aggályos jelenségekre 
vezet. Az egyéniségek ugyanis különbözőek s így természetszerűleg különböző 
s ellentétes véleményekre jutnak. Ha tehát vallási és erkölcsi kérdésekben az 
egyéniséget feltétlen bíróvá avatjuk, csakhamar kételyeknek kell felmerülniök 
arra nézve, hogy elérhetünk-e abszolut bizonyosságot ép az élet legalapvetőbb 
problémáival szemben? Bekövetkezik a világnézet elatomizálódása, mely a 
világnézeti kérdésekkel összefüggő minden más kérdésre is hovatovább átterjed 
s oly szellemi anarchiára vezet, mely végül kétségbe ejti a gondolkodó embert. 
Megszületik ennek nyomán a modern ember harmadik lelkibetegsége : a 
szkepticizmus, amely vallásban, erkölcsi törvényekben, sőt hovatovább a tudo-
mány megállapításaiban is csak relatív és mulandó véleményeket lát s a leg-
szentebb eszmények kultuszát is csak divatnak tartja, melyet végzetszerűen 
elsodor majd az emberi szellem módosulása. 

Ép e következmény : a lelkiélet teljes szétesésének sejtelme, sőt mind 
világosabb felismerése az, ami a modern ember lelkében állandó tövisként él. 
Érzi, hogy e folyamat továbbterjedése hovatovább majd tetterejét is megbé-
nítja. Mert elvégre is felvetődik a kérdés : érdemes-e küzdeni és szenvedni 
a puszta életért, mely ideálok, azaz mélységes missziótudat nélkül csak máról-
holnapra való vergődés? A modern ember iránytű nélkül hánykolódik ép akkor, 
midőn az élet nehézségei és küzdelmei minden téren ijesztően növekednek, 
midőn ép ezért fokozottan reászorulnának szilárd világnézetre és örök esz-
ményekre. Az érzékfölötti örök normák és ideálok hitét ép akkor veszítjük el, 
midőn arra talán minden eddig élt nemzedéknél jobban reászorulnánk. 

Az elfogulatlan szemlélődés e jelenségekkel szemben csak egy eredményre 
vezethet: hogy a modern lélek individualizmusa, radikalizmusa és szkepti-
cizmusa további ilynemű fejlődésében csak a kultúremberiség teljes pusztu-
lására vezethet. És pedig azok a nemzetek fognak legelőbb elenyészni, amelyek 
ebben a folyamatban elölj árnak — s viszont csak annak a nemzetnek van 
jövője, amely e kórból minél előbb ki tud majd gyógyulni. 



723 

Mert nyilvánvaló, hogy az egyéniség igényeinek megszorítása nélkül 
nincs élet. Minden emberi közület s annak minden funkciója nemcsak az egyé-
niség, de az egész élet feláldozásából é l : család, nemzet, egyház, állam önfel-
áldozáson, az egyéni igényekről való lemondáson alapszik. Egy szöget sem lehet 
jól elkészíteni, ha kötelességünk érdekében nem vagyunk hajlandók egyéniségünk 
igényeinek korlátlan érvényesítéséről lemondani. Nem az uralomban, de a szol-
gálatban rejlik az élet nagysága és fensége s az uralom is csak mint egyénfeletti 
események szolgálata jogosult. A keresztény alázatosság tanítását nagyon is 
elfelejtettük ; a modern ember csaknem értetlenül áll vele szemben s ezért 
beteljesedik az individualizmus gőgjében tobzódó nemzeteken, hogy «elsőkből 
utolsók lesznek». Sokat hallunk napjainkban a házasság s a családi élet válsá-
gáról s annak okairól könyvtárakat írnak össze. Holott a helyzet igen egyszerű 
és világos : a házasság és a családi élet mind lehetetlenebbé válik, amióta a 
terjedő individualizmus mételye a nő lelkét is kikezdte, amióta a fiatal leány 
előtt a legfőbb érték többé nem az, hogy mint anya harmonikusan beleolvadjon 
a család életébe, hanem hogy önálló legyen. Amíg csak a férfi volt individua-
lista, a válság kevésbbé ütközött ki, mert ellensúlyozta azt a nő sokszor hősies 
alkalmazkodása. Amióta azonban ez utóbbi többé nem érték a nő szemében, 
sőt abban a maga egyénisége jogainak gyáva feladását látja, azóta a házasság 
mindinkább elviselhetetlen nyügként nehezedik az élettársakra. Hogy ennek 
a gyermekek nevelése és erkölcsi épsége látja kárát, ez a válni készülő házas-
társakat többé nem aggasztja, mert hiszen magától értetődő szemökben, hogy 
nekik is «joguk van a boldogságra», amit csak «egyéniségök kiélésével» érhetnek 
el s hogy egyéni igényeiket természetesen senki kedvéért, tehát gyermekeik 
kedvéért sem hajlandók feláldozni. És a helyzet mind rosszabb lesz, a válások 
száma növekedni fog, sőt átterjed majd mind több oly társadalmi rétegre is, 
amely eddig ment volt attól, amint az individualizmus mérgét mindjobban 
felszívja a társadalom szervezete. Ez a vég kezdete, a nemzetek s végül az 
emberiség agóniájának megindulása. 

Hasonlóképen a «facies Hippocratica» vonásait mutatja egy nemzet 
életében a radikalizmus és szkepticizmus is. Az előbbi nem engedi a mult nagy 
értékeit érvényesülni a jelenben, az utóbbi a jövőt öli meg, mert hit és bizalom 
nélkül nincsen cselekvés és fejlődés. 

Van-e remény a gyógyulásra? Van-e még a kultúrnépekben annyi életerő, 
hogy képesek kitermelni lelkökből az individualizmus, radikalizmus és szkepti-
cizmus ellenmérgét? 

Ennek két feltétele v a n : az egyik a nemzet biológiai egészsége, mely 
elvégre is nem engedi, hogy kétes értékű jelszavaknak áldozatul essék; a 
másik pedig a kérdéses három vezéreszme logikai értéke. Más szóval: oly 
nemzet, melyben még elhasználatlan vitalitás van, hovatovább kiveti magából 
a gyilkos lelkimérget akkor, ha az egyébként is képtelenségnek bizonyul, 
melyet a kritikai elme is hovatovább tarthatatlannak kell hogy ítéljen. 

Nézetünk szerint mindkét feltétel megvan. A mai európai népek — talán 
az egy francia nemzetet kivéve, melynél a szaporodás stagnálása mélyen 
aggasztó jelenség — alapjában frissek s minden jel szerint még kiapadhatatlan 
életerővel bírnak. Hiszen csak ez magyarázhatja meg, hogy a világháború 
szörnyű katasztrófáját oly bámulatos gyorsan heverték ki s hogy oly régi 
kultúrnép, mint az olasz, napjainkban mintha teljesen újjászületnék. De megvan 
a másik feltétel is. Nem nehéz ugyanis felismerni, hogy úgy az individualizmus, 
mint a szkepticizmus és radikalizmus oly benső logikai ellenmondásokat tar-
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talmaznak, mely a gondolkodó elme előtt hovatovább teljesen hitelvesztetté 
teszi őket. 

Az individualizmus következetesen végiggondolva önmagát rontja le, 
mert a maga előfeltevéseit kénytelen megtagadni. Ha ugyanis minden ember 
egyénisége egyaránt érvényesülésre tarthat igényt már egyedül azáltal, hogy 
egyéni, akkor nyilvánvaló, hogy az individuum minden vonásának egyformán 
joga van érvényesülést követelni. Ámde az egyéni vonások között vannak, 
illetőleg lehetnek antiszociális jellegűek is — kapzsiság, vérszomj s az aljasság 
számtalan formája — amelyek szabad érvényesülése minden rendezett társa-
dalmi életet lehetetlenné tenne. Ha azonban ez bekövetkeznék, ép az egyének 
individualitásának jogosult megnyilvánulása hiúsulna meg. Mert a «bellum 
omnium contra omnes» állapota, mely nyomon követné mindennemű egyéniség 
szabad megnyilvánulását, nyilván a legnyersebb erőszakot tenné úrrá, mely 
azután gondoskodnék arról, hogy a gyöngébbek individualizmusa ne érvényesül-
hessen. Ime, a nemes individualizmus csak az abszolut individualizmus letörése 
útján juthat szóhoz. Egyénfeletti szabályok és értékek elismerése nélkül, amelyek 
szempontjából csak némely egyéniségnek, illetőleg csak némely egyéni vonásnak 
van joga érvényesülést követelni, az individualizmus önmagát rontja le, 
világos bizonyságául annak, hogy nem egészséges életforma. 

Hasonlóképen önmagát cáfolja meg a következetesen végiggondolt 
radikalizmus. Ennek lényege, hogy életünket hagyomány- és tekintélytisztelet 
nélkül egyedül az egyéni belátás és kritika alapján akarjuk rendezni. Ámde 
minden társadalmi alkotás több nemzedék közös munkásságát kívánja, amit 
már az egyén életének rövidsége is elkerülhetetlenné tesz. E koopereráció azon-
ban csak úgy lehetséges, ha a gyermeket már úgy neveljük, hogy az idősebb 
nemzedék gondolkodásához már akkor hozzá idomuljon, midőn egyéni kritikára 
még képtelen. Hiszen már Aristoteles találóan megjegyezte, hogy «hinnie kell 
a tanulónak» s e bizalomteljes hit nélkül, mellyel a gyermek nevelőjére hallgat, 
nem lehetne őt — radikálissá sem nevelni. Más szóval: a radikalizmust is 
dogmává kell avatni, hogy a radikalizmus céljait elérhesse. Élő példa erre 
napjainkban Szovjetoroszország, hol kénytelenek a vezetők a radikalizmust 
szent és sérthetetlen hagyománnyá tenni, melynek a legszerényebb kritikáját 
is eltiltják. Ime, a radikalizmus a maga fennmaradása érdekében kénytelen 
a hagyomány és a tekintély eszközeihez folyamodni s így nyilvánvalóvá teszi 
programmjának önellenmondó s az emberi élet feltételeivel ellenkező ter-
mészetét. 

És végül: már Sokrates kimutatta a szofisták szkepticizmusával szemben, 
hogy az emberi elme képességeiben csak úgy kételkedhetünk, ha ugyanakkor 
elismerjük, hogy kellő kritikával élve, elménk mégis felismerhet igen értékes 
igazságokat. Mert azt állítani, hogy semmit sem ismerhetünk meg, már felteszi 
a legnehezebb ismeretet: a kritikai önismeretet. És annak a burkolt elismerését 
jelezik, hogy elménk igenis képes arra, hogy életünket és cselekvéseinket 
irányítsa. Ime, a szkepticizmus épúgy önmagát rontja le, ha következetesen 
végiggondoljuk, mint akár az individualizmus és a radikalizmus. 

A modern ember tehát nyilvánvalólag oly eszmekörnek hódol, mely benső 
dialektikájánál fogva önmagán túl vezet. Hegel ezt úgy fejezné ki, hogy az 
individualizmus, radikalizmus és szkepticizmus hovatovább szükségképen az 
ellenkezőjébe kell hogy átvágjon, amint az emberi öntudat fejlődése elér arra 
a pontra, hogy belső önellenmondásukat felfedezi. 

Ámde itt egy súlyos ellenvetés merülhet fel. Úgy látszik, hogy túlságosan 
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beletévedtünk a való élettől idegen dialektikai boncolgatásba. Elvégre — 
úgy látszik — az életet más is irányítja mint merő logika. Az emberiség sorsát 
s az uralkodó eszméket nem logikai finomkodások, hanem azok az irracio-
nális erők irányítják, amelyeket eddig sem a bölcselők fogalmai, taglalásai 
határoztak meg. Az a körülmény tehát, hogy az individualizmus, radikalizmus 
és szkepticizmus önmaguknak ellentmondanak, nem bizonyítja, hogy azokat 
majd a kultúremberiség valóban el is veti. 

E kritikában azonban újólag a modern gondolkodás egy sajátságos 
illuziója nyilvánul meg. Dilthey óta általánossá vált az a meggyőződés, hogy 
e világnézet semmiképen sem függ az észbelátástól, hanem merőben az állást-
foglaló alany érzelmi diszpoziciói által van meghatározva. E tanítás azután 
egy igen veszedelmes hangulatot terjesztett el a gondolkodók között, melyet 
a gondolat tehetetlenségére vonatkozó meggyőződésnek mondhatunk. Ennek 
következményeként sokan lemondanak a világnézeti vitákról s meggyőzési 
kísérletről s fatalizmussal nézik az idevágó fejleményeket. 

Ez az «irracionalizmus» azonban téves, mert a tényekkel ellenkezik. Szám-
talan példa van ugyanis arra, hogy valakinek filozófiai, sőt vallási világnézete 
is megváltozott értelmi belátások nyomán. Igen sok bölcseleti álláspontvál-
toztatás, sőt vallási konverzió is tanulmányok eredményeként mutatkozik, 
világos jeléül annak, hogy az egyes ember nincs természetének irracionális 
tényezői által egy bizonyos változatlan világnézetre predesztinálva. 

Ugyancsak a tények mondanak ellen annak a feltevésnek is, mintha 
életerős népnél a modern ember mentalitása veszedelmeinek s jelszavai képtelen-
ségének felismerése semmi hatással sem volna további magatartására. Kétség-
telen ugyanis, hogy Európa egészséges nemzeteinél mindenütt a gyógyulás 
jelei mutatkoznak ép annak a végveszedelemnek feltárulása nyomán, melybe 
az eddigi vezéreszmék követése végzetszerűen sodorja a nemzeteket s végül 
magát az emberiséget. Szemben a pozitivizmus logikai naivitásaiból reánk 
maradt irracionalizmussal, mindinkább fel kell ismernünk, hogy e téren Aristo-
teles tisztábban látott, midőn azt hirdette, hogy emberi logikánk, helyesen 
irányítva, találkozik a tények logikájával s így ami önellentmondó, hova-
tovább nem lehet az élet vezetője. 

Az a hatalmas szellemi áramlat, melyet Olaszországban fasizmusnak 
neveznek,«ily gyógyulási folyamat kezdete. Mert értsük meg végre : a fasizmus 
nem politikai irány, vagyis legbensőbb lényegében nem több-kevesebb elme-
éllel és ügyességgel kigondolt gazdasági s kultúrpolitikai programmok tárháza, 
hanem ennél több : új életforma. Mibenlétét legjobban az világítja meg, hogy 
minden ponton ellentétes magatartást jelent mindazzal szemben, amivel a 
mai ember lelke valóságos önmérgezést végez. A fasizmus, szemben az indivi-
dualizmussal, totalizmust jelent, vagyis azt a meggyőződést, hogy az egyéniség-
nek nincsenek feltétlen jogai, hanem egy nagy egész : a nemzet életébe kell 
beleilleszkednie. Ezért az állam feladatát is másképen látja, mint az individua-
lizmusból fakadó liberalizmus ; az nemcsak arra szorítkozhat, hogy őrködjön 
az egyén «szabad kibontakozása» felett, hanem irányítania is kell polgárainak 
lelkét. Nyilvánvalólag tehát nem követheti az individualizmussal szövetkező 
ama demokratizmus tanítását, mely szerint a quantitas és nem a qualitas 
ítélkezzék a nemzet és az állam legfőbb ügyeiben. Antiindividualizmusából 
folyik az is, hogy szemben a radikalizmussal ép a multból: a nemzet misszió-
tudatából meríti a nemzeti energiákat s hirdeti a jövőbe vetett hitet és bizalmat 
minden életgyilkos szkepticizmussal szemben. Mindezt pedig nem programmok-
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kai, de a nemzet megnevelésével éri el, aminek egyetlen lehető eszközét: a példát 
állítja sorompóba. Mussolini erős, nyilt és magávalragadó férfiassága mentette 
meg Olaszországot: a részletes gazdasági és kultúrpolitikai programm csak ez 
után alakult ki. Itália lelki újjászületése nélkül ezek csak holt betűt képviselné-
nek. A fasizmusnak kétségtelenül vannak aggályos jelenségei is, de lényegileg 
az emberiség egyik legegészségesebb mozgalma s a modern emberi lélek gyó-
gyulásának egyik legörvendetesebb szimptomája. 

Itt is, mint minden téren, csak belülről kifelé haladhat a kórt leküzdő 
regeneráció. A lelki egészség, az igazi emberség pedig — mint ezt már Aristoteles 
felismerte — nem egyéb, mint az erkölcsi törvényeknek megfelelő élet. Az az 
élet, mely önfeláldozásban, tiszteletben, alázatosságban és hívő bizalomban, 
nem pedig gőgös individualizmusban, pökhendi radikalizmusban s hideg 
szkepticizmusban telik el. Korunk lelkiharcai ismét igazolják, hogy az erkölcs 
törvénye magának az életnek a törvénye. 

Napjainkban sokat hallunk arról, hogy a magyarság fennmaradása 
gazdasági és kulturális fellendülésünktől függ. Ez igaz, de mégsem itt van a 
mi problémánk lényege. Mert a történelem tanusága szerint nemzetek és álla-
mok soha azon nem mentek tönkre, hogy szegények és műveletlenek voltak, 
hanem mindig abba pusztultak bele, akármennyire is gazdagok és tanultak 
voltak, hogy jellemtelenekké váltak. Igazi, erős termékeny élet e földön is 
csak az örök élet törvényeiből fakadhat. Itt is csak az Üdvözítő szavai ment-
hetnek meg : «Törekedjetek mindenekelőtt az igazságosságra, az Isten orszá-
gára — a többi megadatik néktek». 

Pauler Ákos. 

LEVÉL ISTEN HÁTA MÖGÜL. 

Igy élek én barátim: szegény legény, szegény regény. 
— Állhatnék most Rómában is, a San Pietro tetején 
és hallgatnám a zürzavart, a világ szíve hogy dobog, 
hogy kavarog a keverék: a múzeumok — s templomok, 

test-lélek, jó-rossz, mult-jelen: minden keresztény és pogány! 
Vagy állnék India felett a Himalája homlokán 
és nézném, hogy a Szerelem, a Káma-isten mit mível: 
hogy száll a pille párosan, szerelmes nő a férfivel, 

patak patakkal párosul, virág virággal vétkezik 
a lét a csókban lép tovább és csóktól csókig érkezik, 
kezdetben volt a Szerelem az öntudatlan Föld felett, 
így szültél vallást, tudományt, világ bölcsője: Napkelet. 

Egyiptomban a sphynxeken nézném a vakszem mit dadog 
s tagadnám költött titkait, csak egy titok van: én vagyok! 
A földön nincs más tragikum, csak egy: a kínzó Öntudat, 
álmodni vágysz s az Öntudat álmodból mindég fölugat. 

Megkérdezném Moszkvában a vörösre festett vén Napot 
való-e a jövendölés, mit papoltak az új papok? 


