
,
SPANYOLOK ES OROSZOK

IRTA: KEMÉNY P·ONG RÁC Z

"Minden nép Istennek egy gondolata és nem az a fontos, mit gondol magáról,
hanem mit gondol róla az Isten az örökkévalóságban" - így fogalmazza meg
Szolovjev katolikus alapon azt az örök eszmét, melyet homályosan sejtett már
a pogány világ is, de tiszta formájában csak Krisztus óta tárult a világ elé.
A népek Isten örök terveinek kiválasztott eszközei. Életük igazi teremtő alapja
és forrása a vallás; belőle zúdulnak elő és beléje folynak vissza életük összes
megnyilvánulásai, melyeket láthatatlan szálakkal fog át alkotó egységgé és
harmóniává a hit. Csak bomlott korok észhóbortja ámíthatta azzal magát,
hogy detronizálva a vallást, "felszabadítja a világot és megteremti a népek
szabadságát"; a valóságban a mélyben lappangó démonokat szabadította
rá a világra. Mikor szabadnak és függetlennek képzelte magát, az örök gond
viselésnek volt csak gyatra eszköze a népek bűneinek megtorlásában.

Ma már világosan látjuk, hogy a gondviselés a történelemben hatalmas szerepet
szánt Európának, annak a világnak, amely a kereszténységen épült fel és még ma is dús
törzse ama fának, melynek ágai az egész világot átfogják és beárnyékolják. Európa hivatása.
szakadatlan harc a káosz ellen a rend és a harmónia megteremtéséért : a teremtő emberi
élet védelme a bomlasztó világ ellenében és transcendentális értelemben: ugyanez a
kereszténység feladata is. Ennek a keresztény európai hivatásnak leghűbb kifejezőjéül,

két legfontosabb bástyájául Spanyolország és Oroszország rendeltetett. Az európai élet
végvári vitézei a spanyolok és az oroszok, akik századokon keresztül védték kardjukkal
és szellemükkel Európát és ha úgy hozta is a sorsuk, hogy elhullottak a harcban a túlerő

ellenében, akkor is az a szellem regenerálta a beteg világot és erősítette meg diadalmas
új hareokra, melyet különöskép ők képviseltek: a katolicitás. Mert Európa mindmáig
a katolicitáson épül fel (a szónak nemcsak felekezeti, hanem ősi értelmében is) és ebből a
szellemből fakadt eddig minden nagy teremtés - a középkor éppúgy, mint a barokk
és e két nép hivatása szintén épp a katolicitás szellemének képviselése volt. Ha a többi
népek cicomás asszonyi korok idején félre is vetették használhatatlan kövekként ezt a
szellemet és ezeket a népeket, de valahányszor teremtő korokban újra fel akarták építeni
a rendet és az életet, mindíg ezeket a megvetett sziklagöröngyöket választották főszeglet

kövekké. Minden eddigi alkotó korszakot ez a két nép alapozott meg: ők állottak ott
minden teremtés kezdetén. Spanyolország és Oroszország maradt mindrnáig Európa két
döntő végvám. Az igazán mélyalapú harcok, a századokra ható, világformáló hitek és
ideák mindíg itt vívták ki első diadalukat és innét indultak el győzelmi útjukra, a világ
meghódítására. És meg vagyunk róla győződve,hogy a katolikus Európa előbb meg nem
semmisülhet. míg csak ezt a két népet el nem pusztították, úgy, hogy sem akardjukkal,
sem a szenvedésükkel nem tudják többé megváltani a világot.

Sokszor dacoltak és makrancoskodtak sorsukkal, rengetegszer le akartak térni
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kirendelt útjukról, hogy a többi népek kényelmes csapásán haladjanak, de egy láthatatlan
kemény kéz mindannyiszor megmarkolta és visszalökte őket a helyükre : a büntető ostor
sujtása alatt kellett teljesíteniök hivatásukat, Európa és a katolicitás védelmét. És így
teljesíti feladatát ma is ez a két nép végzete sujtó ostorának rettenetes csapásai alatt,
mikor Európa legveszedelmesebb krízisét éli, mely közvetlenül a létét fenyegeti. Rémült
döbbenettel áll a liberális polgári világ az előtte érthetetlen és kukao-horizontja számára
felfoghatatlan szörnyűharc előtt, melynek hátterébőla szociális és politikai problémákon
túl felbukkant már az összes nagy harcok értelmének örök arca: a hit, a religió kérdése
Két nép adja itt a választ világunk döntő kérdésére, egyetlen igazi főproblémájára.
a vallás, a katolicitás kérdésére. Az a két nép dönti el ma ezt a kérdést, mely eddig
mindíg eldöntötte az európai Iét legfontosabb problémáját: a spanyol és az orosz. Ahogy
végződik e két nép harca, olyan lesz Európa jövendő sorsa is.

*

Az ősi kor nem ismerte Európát; ez a földrész az volt, ami geográfiailag
még ma is: Ázsia nyúlványa. Ázsia és az ázsiai szellem volt az úr végig a
Közép-tenger tájain Babilontól a titokzatos Atlantiszig, a pelazgoknál éppúgy,
mint a tuszkoknál. Szabadon burjánzott az ősi vegetatív élet kultusza és a kao
tikus, zabolátlan női uralmak felett kegyesen trónolt százféle alakban Kypris,
a termés, a kéj és a halál hármas istensége. A Magna Mater fiai, a titánok
pedig diadalmasan terjesztették. erősitették mindenfelé az ázsiai hitet és életet.
Az emberek feloldodtak a növények és állatok formátlan létébe, a kozmo
gónikus éroszba, Az ősi lélek buja életéhez és szépségéhez menekült minden a
Földanya birodalmában, ahol a féktelen ösztönök vad tombolása nem gátolta
a mámoros lelkek gondtalan szárnyalását és röpke életvillanásukat az örök
mulandóság fedte be jótékony leplével.

A barbár hellónek és rómaiak mint az emberi élet és rend teremtő harcosai robban
tak be ebbe a világba és szembeszállva a kaotikus áradattal, végtelenűl hosszú, nehéz
harcokban ráformálták erre az életre a saját arcukat: a kaosz helyébe megteremtették
a rendet, a mundust, Ázsia helyébe Európát. Kardjuk legyőzte az asszonyos népeket és
szellemük leigázta az ázsiai isteneket. A nemi ösztön gyilkos gőzpárájában fuldokló
női uralmat felváltják a napsugaras teremtő férfi istenek; Ceres és Vénus eztán már
Jupiter uralmának alsóbb köreiben kapnak helyet, hogy termékenységgel áldják Hollas
és Itália mezőit, meg asszonyait. A régi istenek leigázott népe pedig rabszolgasorban
nyög az új urak igája alatt és lázadó titánjai szintén az új világ szelgálatára kényszerül
nek, melynek álmodott formája a virtuális Európa. Ennek végbástyáira a két nagy t.itán
testvért állítják : nyugaton Atlas vállaira rakják az új világ égtartó oszlopait, keleten
pedig az ázsiai szellem elrettentésére a Kaukázushoz láncolják Prometheust.

De abilincsbevert népekből és a kényszerű szelgálatra fogott titánokból felsikolt
a harmónia utáni vágy és amint századok folytán nő vállaikon a teher, egyre jobban inogni
kezd nyakukon a járom és a mélyből felmorajló titánlázadás egyre hevesebben döngeti
az istenek támaszait az antik lelkekben. Az istenek megrendült uralma pedig szétomlássa l
fenyegeti népeik világát is. A lelki földrengés ijesztő jeleire felkelnek aztán az ösztönösebb
sejtésű emberek derűs nyugalmukból és Aischylos leül a kaukázusi titán lábai elé, meg
hallgatni panaszait, hogy fenséges tragédiákban odatárhassa a görög nép elé. És ennek a
népnek a lelkében megszületik a gyönyörű mítosz az amazonfékező,diadalmas Herak-
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Iesről, aki végigbolyongván az egész világot, segit Atlasnak az eget tartani és felszabadítja
Prometheust láncaiból : az ősi ellenségek teremtő barátságba békülnek össze és közös
erővel építik fel a visszatért aranykor boldog világát.

Sóvárogva várta az antik világ Heraklos jöttét, aki megváltván majd az Atlas
át.kaitól, Prometheus könnyeitől átitatott földet és a gonoszul teremtett embert, diadal
mas hősként végül földi emberből istenné válik és az Olymposra száll az istenek társa
ságába. Ámde az antik Herakles diadalútja Lydiában Omphale lábainál végződik és
fiatalon rálép a máglyára Nessus ingével testén a görög Heraklesnek, Nagy Sándornak
tragikus előképeként,akit rt mítosz szer-int szintén legyőzött ázsiai diadalútján Kandake
királynő és világhódító vágyának Nossus-inge őt is fiatalon máglyára vitte, mielőtt még
megválthatta volna a keleti világot. Összeomlott uralma után pedig széttépte láncait
Prometheus. A legyőzött istenek és népeik új életre és hatalomra támadtak: a keleti
világ visszazuhant az ősi kaoszba. A győzelmes görög szellem behódolt Szíriának és Per
zsiának : Alexandriában görög köntösben már a keleti gondolat uralg. A nyugati Her
kules-Augustus győzött ugyan Kleopátra, a Magna Meretrix felett, megismételve a
költő szerint Aeneas diadalát Didó felett, de a kaukázusi vidéken nem tudja már vissza
állítani a római rendet és Vergilius minden sürgetése dacára sem mer szembeszállni
Prometheus fellázadt népével. A virtuális Európa minden pontján meginog; a keleti
világ elsepréssel fenyegeti és Atlas vállain már reng az ég. Az igazi harc pedig eldőlt már
közben magában Rómában, ahol Mithras-Baál ledönti Jupiter uralmát és eztán már
hiábavaló volt a légiók és katonacézárok minden égostromló akarása. A pusztuló isteneket
nem élhetik túl népeik: így dalolta ezt már Homeros és fiIozofálta Herakleitos: az embe
rek, kultúrák és birodalmak mind csak apró pillanatnyi játékszerek az istenek időtlen

vetélkedéseiben .

Amíg pusztítán dúl a meddő harc a múló pogány istenvilágok között,
Kelet és Nyugat határán, Judeában testet ölt az Ige, hogya tévelygő világ
szeme elé állítsa az Isten és a világ közti religi6 örökkévalóságát és a pogány
világok bomlott kaoszában elindul az egyedül igaz Szabadító, - aki nem fel
oldani, hanem beteljesíteni jött az összes eddigi szent álmokat és akarásokat
- hogy megváltsa a bukott emberiséget és megteremtse a harmóniát Isten és a
világ között: Jézusnak Heraklessel való hasonlatossága annyira megdöbben
tette már Alexandriai Szent Kelementől kezdve a keresztény világot,
hogy a középkorban Aischylost Vergilius mellé emelte antik prófétának.

Mikor Péter Rómában felállítja a kereszténység központját, akkor az
Isten Birodalmának centruma mellett megadja egy másik birodalom, a kato
likus Európa magját is. A keleti világ bomlasztóláza hamarosan ráveti magát
az új életre és Niceában hatalmasan összecsap - minden marathoni, actiumi
harcnál keményebben - a két világ. Szent Athanáz krédója a katolikus vallás
és az európai szellem egybeforradásának gigászi tettét jelenti, melynek mély
ségét csak eljövendő korok tudják majd igazán felmérni. Eddig csak azt lát
tuk, hogy minden eretnekséget és éppúgy minden Európa ellen intézett bár
melyformájú támadást az Isten és a földi világ ellentétére épített őskeleti

tan jellemzett a legélesebben, mellyel először ép Niceában számolt le a kato
likus Európa. Még Dosztojevszkij Karamazov Ivánja is igy fejezi ki a libera
lizmus tagadását: nem hiszem az Istentől teremtett világot, nem hiszek a
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Creator Terraeben, ahogy mondták azt annakidején a katharok és hirdetik
napjainkban a bolsevisták.

Szakadatlan harcok és bomlasztó eretnekségek közepette épül fel a katolikus világ,
középütt a római birodalom keresztény utódjával, a Sacrum Imperiummal, a két szélén
pedig a titántestvéreknek az isteni Herakles által a keresztségben megváltott és az európai
világ szolgálatába állott népe formálja ki államát : Reccsred katolikus Spanyolországát
és Szent Wladimir kievi Oroszországát. Péter sziklája diadalmasan dacol Kelet minden
eretnekségével, de ezek apokrif-evangéliumi köntösökben, gnosisokba burkolt őskyprisi

tanaikkal átfonják a katolikus magból előcsirázó európai világot és ha ennek egészséges
szervezete lassanként le is gyűrte a fertőző mérget, de lázban vergődte végig azt a döntő

négy századot, mikor a harmőnikus európai világot teremtőenfel lehetett és kellett volna
építeni. Azonkívül a fertőzött népek szervezetének szövevényében biztos rejteket talált
magának a méreg, ahonnét alkalmas pillanatokban mindíg újból lázba tudja fakasztani
az egész testet. A népvándorlás kaotikus Európáját végig áthatja a keleti tan; a nyugati
gótok elcipelik az arianizmust Konstantinápoly mellől egész a Gibraltárig és a katharok
tana a Kaukázus vidékéről elárad Moszkváig, a Bánságig és a Provence-ig. Csak mikor
földhöz rögzödnek ezek a kóbor népek és a kavargó örvény renddé tisztul, találnak oda a
katolicizmushoz. A meddő kóborlások hosszú, céltalan századait azonban nagyon drágán
kellett megfizetniök, legkivált pedig a két végvári népnek. Mielőtt még megtisztíthatta
volna az egyház a lelküket egykori eretnekségük erjesztő mérgétől, hogy harmónikusan
felépíthesse a rendet és az egységet, már döntő támadásra készült az ellenség. Arábia
sivatagaiban diadalmasan újjászületett a keleti vallás Mohamed tanaiban. A keleti
eretnekségek ujjongva vetik magukat karjaiba, felismervén benne álmaik kiteljesedését;
a Kaukázus eretnekoi pedig, a paulikíánusok, akik Prometheust világi istenné,
Satanaellé formálták át hamarosan szövetségre lépnek az új vallással. A moharneda
nizmus fegyverei élén szökőárkéntsepri el a kisázsiai és afrikai partvidékek keresztény
világát és a próféta halála után alig néhány évvel már Konstantinápoly, Róma és a Gib
raltár előtt áll. Mikor pedig nyugaton újra kitör a lelkek titkos eretnekzugából az egye
netlenkedés szelleme, a mohamedán áradat áttör a Gibraltáron, letiporja a civódó Spa
nyolországot és rázúdul Európára, úgy, hogy Martell Károly csak Poitiers-nél tudja útját
állani. A régóta kísértő keleti schisma megtörténte után pedig széthull a katolikus világ
egysége és az Ázsiából felviharzó mongol vihar elsepri a keleti bástyát, Oroszországot is.
Európa teste nyiltan és védtelenül tárul a keleti ellenség elé.

Ámde a vihar, amely pusztítóan száguldott el felette, tisztítóan is sepert
végig a lelkeken. A katolikus élet hatalmasan felvirul Európában; a lelkek
ben fellobog a hit és a két elbukott nép sorsának ostorcsapásai alatt rádöbben
a hivatására. A spanyolok tudatosan vállalják rendelt sorsukat és százados
kemény harcuk alkotó fermentumként hat a kereszteshadak szellemének
megteremtésében, melyekben a lovagok kardja élén és a prédikáló barátok
hite révén megszületik a keresztény világ egységének diadalmas tudata. A
keresztesháborúk minden felviIágosodási tan dacára is az egységes Európának
soha el nem halványodó dicsőségét és nagyságát jelentik. Clugny-ban reorga
nizálódik az egyházi élet, mely végleg leveti a fáradt Kelet nyomasztó mezét
és a fiatal európai népek között Hermas teljesülő álmaként minden csapás
után egy egész kort visszafiatalodik. A világi életnek pedig a lovagok adnak
gyönyörűkeresztény tartalmat. A német-római császárság megteremtésével
kezdetét veszi a katolikus államgondolat, a keresztény földi világ rendjének

VIGILIA



kialakítása, mely a guelfek és a ghibellinek páratlan harci tüzében fenséges
remeket készít elő: a vallás és a politika harmóniáját. Görres mély gondolata
szerint itt a megtestesülés mély misztériumának fenséges korolláriumáról van
szó: az egyházban foglalt isteni kinyilatkoztatásokon alapuló dolgok rendjé
nek mélységes összeforradásáról a császárságban megvalósuló természetes
renddel egyetlen nagy erkölcsi személyiséggé, amint egykor összeforrott
Krisztusban az isteni természet az emberivel. A pogány virtuális és a mostani
valóságos Európa fölé oda akarták állítani a harmónikus világot, minden eddigi
földi élet legfőbb ideálját.

Ezt a már sarjadni készülő gyönyörű vetést perzselte le a renaissance gyilkos har
mata. Amíg a kereszténység teremtő népei kemény harcokkal és nagy hitekkel felépítik
a középkor gyönyörű világát, míg Európa vértanúnépei vérük hullatásával, életük pusz
tulásával védik a belső vidékek békéjét, addig itt felelőtlen, asszonyi herenépek áruló
paktumra lépnek az ellenséggel és az első renaissance idején bomlasztó anarchiájukkal
titkon aláaknázzák és felrobbantással fenyegetik a katolikus világot. De ezt a keleti
kórt sikerült még egyszer legyűrni: a szerzetesi élet baráti kezet nyujtott a lovagi szel
lemnek és kettejük harmóniájából kikel Assisi Szent Ferenc és Szerit Domonkos viruló
vetése. Dante nagy lelke pedig felvázolja a világ elé hatalmas államtanát, melyben a
Corpus Christi Mysticum legmélyebb egységét akarja megalapozni, hogy az élet minden
megnyilvánulását teremtően beleállíthassa a katolikus világ szolgálatába. A harmóniá
nak azóta soha el nem ért közelségében élt ez a medievallisi kor.

Ámde a valóságos Európa vezetőembereititkos belső lázban égtek már és mikor ll>

keresztény világ agóniajának hirnökeiként a török átsöpri olasz földre a nagy renaissance
erjesztő csiráit, a kereszténység szíve, Róma is áldozatul esik a keleti szellemnek. Európa
belsejében pedig "százfejű szörnyeteggé" mállik szét a hajdani politikai egység, melyet ll>

reformáció aztán még vallásilag is szétold ; és az egymás ellen vakon tomboló pártocskák
és államocskák kaosza felett megjelenik a török óriás. A bomlott kor idején a keresztény
hit alapjaiban rendül meg és végleg kipusztul a keresztesharcok támadó lendülete. Ebben
az apokaliptikus időben tűnnek fel újra a tántorgó európai világ szűk horizontján alkotó
erővel a századok óta elfeledett, megvetett végvári népek: a spanyolok és az oroszok.
Míg Európa zavartalan belsejében dúsan fakadt az élet, addig itt a széleken forró hittel
és kemény harcban egy új világ épült fel. Európa nyugatán a reconquista évszázados
harcaiban megszületik a spanyol barokk szellem, mely a véren szerzett apró földsávokat
lassanként államokká fűzi össze, ezeket mind nagyobb egységekké tömöríti és mikor
Európában minden nagy politikai egység véglegesen szétbomlani készül, megszületik ll>

hatalmas Spanyolország, az első modern állam és nagyhatalom. A keleti széleken pedig
Moszkva fogja egybe a kereszténység harcosait a tatárok ellen és hosszú viharos évek
küzdelmei révén mind kijjebb tolja határait, míg csak föl nem szabadul az egész orosz
föld a pogányok uralma alól. Ugyanaz a szellem lelkesíti a két ellentétes oldalon a keresz
tény világ harcosait. egyazon cél hevíti sz.ívűket és ha dalra nyílnak ajkaik, nyugaton
Cid vitéz diadalát zengik a románcok, keleten pedig Ilja Murom tetteivel bátorítanak
új harcra a bylinák, két testvérvitézben testesítve meg sárkányölő Szent György lovag
katolikus ideáját. Két egylelkű világ születik itt meg, mely Las Navas de Tolcsánál és
Kulikovónál megreszketteti az eddig diadalmasan szétterpeszkedett pogány uralmat és
egy új kor eljövetelét hirdeti. A korszakok hatalmas fordulópontján pedig, a széthullott
középkori és a bomlásba zuhanó renaissance-világ felett új teremtő ideával jelenik meg
Európa két ellentétes népe. Két ködbeveszőgigász alakja áll a pusztulásba zuhanó európai
renaissance-élet felett: Ximénez de Cisneros toledói érsek és Isidor kievi metropolita.
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Felhőkbe burkolt hegyekként ismeretlenül merednek a magasságokba a lapály világa
előtt és fenséges nagyságukat csak akkor sejti meg a szem, mikor a viharok elsöprik a
hitvány gőzpárákat és a horizont a végtelenbe tágul.

Isidor metropolita mélységesen átérezte Európa keletének, saját népének
és egyházának rettenetes tragédiáját, mely mióta a schismával lehullott a
katolicitás egységének testéről, szabad prédájául tárult oda minden keleti
ellenségnek. Oroszország még jóformán föl sem szabadult a tatárok igája alól
és máris új fergeteg készült rázudulni a keleti végekre a törökök támadásával.
Ezekben a válságos pillanatokban Isidor felismerte a keleti egyház különállá
sának végzetes bűnét és Bessarion érsekkel egyetemben teljes erejével a két
egyház egyesítésére, a széthullott katolikus világ új vallási és politikai egység
gének megalkotására törekedett. A moszkvai nagyfejedelem minden tiltako
kozása dacára elmegy a firenzei zsinatra és itt hatalmas hévvel hívja fel a
konokul makacskodó és minden jelentéktelenségen szörnyen civódó önösérdekű

pártokat óriási felelősségük súlyára. Mikor végre 1449 végén létrejön az unió,
boldogan vállalja a súlyos feladatot, hogy gyakorlatilag is megvalósítsa
Oroszországban az egységet. Az egész keleteurópai katolikus világ pápai legá
tusaként utazik vissza Rómából Oroszországba. Útközben megállapodik
Budán és mikor végigsiklik tekintete a reménytelen tájakon, és mintha előre

sejtené a helynek jövő szomorú sorsát, életrerázó, tüzes pásztorlevelet intéz
a keleteurópai népekhez. A Nyugat és Kelet nagy kézfogásával új örömhírt
akar hirdetni nekik, egy új teremtés hajnalát látja, az egyesült katolikus világ
eljövendő diadalát az egész pogány uralom felett.

Félszázaddal később az ellentétes szélről halljuk a másik óriás, Ximénez de Cis
neros Ferenc hatalmas szózatát, aki felszólítja Európa fejedelmeit, hogy kereszteshadba
tömörülve verjék vissza a törökök rettenetesen megnőtt hatalmát és szabadítsák meg a
kereszténységet ettől a fenyegető rémtől. Európa néma maradt a felszólításra. Elgyengült
már a hit, kiveszett az a lélek, mely újra talpraállíthatta volna a keresztesháborúk lel
kesedését; ennek a világnak előbb újjá kellett születnie hitbelileg, hogy ilyen hatalmas
politikai cselekvésre legyen képes. Ximénez azért óriási lendülettel lát neki a hit és élet
megreformálásának és rníg Firenzében Savonarola rajongó álmokkal és dörgedelmes
prédikációkkal akarja megjavítani a világot, Németországban pedig az újraéledő vallás
politikai anarchiába készül kitörni, mely szétroppantja majd a német-római birodalmat
és a kereszténység egységét is, addig Spanyolországban Ximénez nyugodt, kemény kézzel
véghezviszi a század legtermékenyebb tettét. Izabella támogatásával végrehajtja a
spanyol reformációt, újjáteremti a spanyol vallásos szellemet és az egyházi intézménye
ket és egyúttal megveti az új spanyol államidea alapjait is. Ezzel megadta a lehetőséget

arra, hogy megszülessék Európa egyetlen forradalommentes, teremtő élet- és állam
ideája : a barokk eszme és ugyancsak megteremtette azokat az alapokat, amelyekre
sajnos csak félszázaddal később építették fel a tridenti katolikus reformációt, mikor a
makadás már elkerülhetetlen volt. Sőt mindezeken túl elődjének, Mendózának szelle
mében hirdeti a barokk politikai és vallási egység síkjain az első igazi világhódító ideát,
mely az óceánok és ismeretlen földrészek rejtélyes távlataiba vitte Kolumbus hajóit,
Cortéz hódítóit, Camoés luzitánjait és Izabella meg Ferdinánd házasságával meg
vetette a spanyol nagyhatalom alapjait. Az Alcalá de Hénaresszel és a complutumi
polyglottal felnevelt egy kemény, harcos nemzedéket, amely tudatosan nyúl vissza a
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középkor termékeny mélységeihez és a széttáguIt világ új távlataihoz méltóan szüIi
újjá a tómizmust és a misztikát. Ez a generáció később Tridentben hosszú századokra
fekteti Ie és precizírozza a katolicitás alapelveit, hogy aztán annál hatalmasabb lendü
lettel szálljon szembe a reformátori tévelyekkel. A mohamedán Orán ellen saját erejéből

indított támadásával pedig az ősz bíboros az eljövendő harcok irányát jelölte meg; az
ő kezdeményezését folytatja Károly császár Tunis elfoglalásával és az egész keresztény
világ a fényes lepantói győzelemmel,keleten pedig ebből a szellemből épül fel Ausztria
és Bécs, mely századokon át állja a vártát a török áradat ellenében és végül innét indul
ki a döntő támadás a félhold uralmának összeroppantására. Csakhogy mire felépül
Ximénez világa, addigra Budán már a török az úr és a távoli Angliában az eretnekektől

bobör-í.önzöt.t Morus lelkéből fel zokog már a panasz Magyarország pusztulása felett.

De itt, Délkelet-Európa centruma, az ősi Buda felett találkozott először

össze Európa történetének legdöntőbb pillanatában a katolikus világ leghatal
masabb esz méjének, a teremtő, egysÉges katolicitás jegyében a spanyol és
az orosz nép. Isidor és Ximénez személyében testvéri kezet nyujt egymásnak
és a renaissance pusztulásba zuhanó világa fölött meg akarja építeni a harmó
nikus európai életet, ahogy annakidején az első renaissance anarchiája fölé
épült Assisi Szent Ferenc, Aquinói Szent Tamás és Alighieri Dante medieval
lisi világa.

A kísérlet nem sikerült. Az orosz nép nem értette meg az idők jeIét és
hevesen ellenszegült a vallási uniónak. II. Vaszilij fejedelem megfosztotta
Isidort méltóságától, lezáratta és a konstantinápolyi cárnál bejelentette tilta
kozását a firenzei egyezmény ellen. Isidornak csak nehezen sikerült átazöknie

nyugatra és avval a tudattal kellett elhagynia népét, hogy az ismét ellene
szegült örök rendeltetésének és Európa keletén még hosszú századok kín- és
vérviharainak kell megporhanyítaniok az eljövendő harmonikus világ talaját.
És mikor a nyugati szélen trónra lépett az új uralkodó, akitől a világ a kaosz
ból való megváltását és hitbeli újjászületését várta, ez figyelemre sem méltatta
az aggastyánt. Pedig ő alapozta meg a hatalmát és teremtette meg azokat az
alapelveket, amelyekre az új, egészséges világot fel lehetett volna építeni.

Ximénez és Isidor álmai felett látszólag elhaladt a világ, de a valóságban
egy titkolt óriási ür maradt utánuk. Nem épült fel a harmónikus világ, mely
magába vehette volna a renaissance erejét. És ez így gúzsbakötve hamarosan
feloldotta láncait és új anarchiába vonszolta az európai világot. A barokk
világ a széleken születik meg és mikor mindjobban bele akarja fogni a belső

vidékeket a saját életébe, Európa közepéri baráti kezek helyett ellenséges
öklök zuhognak arcába. Moszkvában Isidor metropolita eszméinek bukása
után a pszkovi apát, Philoféj fogalmazza meg az orosz missziós hitet, a Harma
dik Róma ideáját: "A régi római egyház apollinári eretnekségbe esett, a máso
dikRómát, a konstantinápolyi egyházat Hágár fiai zúzták szét baltáikkal.
Ez az új egyház - hatalmas Cárságodnak Harmadik Rómája ... a szent apos
toli egyház napként tündöklik az egész menny alatti világon. Hirdessed hatal
masan, jámbor cár, hogy az igaz keresztény hit összes birodalmai összeolvad-
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tak a te egyetlen, nagy birodalmadba : te vagy a világ összes keresztényeinek
egyetlen cárja. '" Halljad és értsed, jámbor cár, hogy az összes keresztény
birodalmak a te birodalmadba tömörültek; két Róma elesett, a Harmadik
Róma áll és a negyedik soha nem fog megszületni : a te keresztény birodal
mad nem megy már át senki más kezébe!" így harsogja Philoféj apát a hatal
mas ideát és szavai messze századokon zúgnak át, mint zegzugos hegyek
között az erős kiáltás, mely szikláról-sziklára verődik vissza. A moszkvai
patriárkátus felállításakor elismétli őket Jeremiás pátriárka és köröskörül
bólongatnak rá a török iga alatt senyvedő ortodox szláv népek, Moszkvára
vetvén bizakodó szemüket. Aztán, újra feltörnek Dosztojevszkij ujjongásában
és Tjucsev szózatában : "Emberesedj meg, Oroszország és kelj fel Krisztus szol
gálatára! Nem jött-e el az idő, hogy felállítsad Bizáncban a keresztet? ! ...
A magasból megharsant a hang: a negyedik korszak már végéhez közeledik,
az idő beteljesedik, ütni készül az óra. És a megújult Bizáncban Krisztus oltára
fogja beragyogni a Hagia Sophia régi mennyezetét: omolj térdre előtte,

orosz cár és emelkedj fel minden szlávok cárjaként ! ..." És furcsa, modern
köntösökben nem ezek az ősi igék csendülnek-e talán felénk a Harmadik Inter
nacionále ülésein Lenin ajkairól is ? ...

Nyugaton pedig Campanella Tamás dominikánus akarja felépíteni a pápa fenn
hatósága alatt spanyol fegyverekkel az egész keresztény világot magában foglaló Impe
rium Hispanicumot kommunisztikus Napállamának formájában. Mikor pedig nyilván
valókká válnak a barokk kezdeti hiányai, hibái és javulásra szorulnak intézményei,
akkor nyugaton a szabadelvű IV. Henrik és Richelieu kardinális felépíti az első szeku
larizált államot és megteremti azt az Európát, melynek értékméröje Hilaire Belloe azorint
többé nem a vallás, hanem a politika. Keleten pedig Nikon pátriárka és Nagy Péter
reformálja meg ugyanilyen szellemben a vallást és az államot, úgy, hogy a hívő orosz
tömegek előtt az Antikrisztus korának víziója rémlik fel és milliószámra tagadják meg
az államot és az egyházat, az Antikrisztus földi világát és belemenekülnek az élet taga
dásába, a nihilizmusba. Talán van abban valami sorsszerű, hogy mikor Campanellának
menekülnio kell a spanyolok elől, akiknek túlgyanúsak ideái, épp a párizsi udvarban
talál menedéket és XIV. Lajosban üdvözli álmainak megvalósítóját. Végül pedig a jako
biták kolostorában hal meg, ahonnét nemsokára kiindul a francia forradalom, amelyik
ösztönösen IV. Henrikben látja elődét. És ahogy Kollogrivov szerint a nikoni és péteri
reformokkal kezdődik az orosz nihilizmus, mely aztán a bolsevizmusba torkollik, úgy a
bolsevista uralom is mély ösztöni meglátásról tett tanulságot, mikor a pétervári Érc
lovas talapzatára rávésette hódolatát: "Péternek, az első bolsevistának".

A két egystílű hatalom baráti együttműködés helyett egymás ellen fordult és a
pusztító harcok alatt az ellenség belülről felrobbantotta egész világukat. Mikor a kölcsö
nösen elvesztett világháború után a két utolsó barokk hatalom, a spanyolstílű Monarchia
és a cári Oroszország roncsai között Budapesten kitör az európai proletárforradalom,
ezzel lezárul végleg egy dicsőségesen indult, tragikusvégűkorszak: a barokk.

De eme szomorú sikertelenségek dacára is óriási marad a barokk jelentő

sége: megvetette a modern világ alapjait. A spanyol államférfiak kezdemé
nyezései után II. Fülöp escoriáli államával megteremtődikaz újabbkori álla
mok őstípusa: a monarchia. A renaissance anarchikus államkorcsai és a rabló-
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világokká züllött rendi államok zűrzavara között megalapozódik századokra
ható erővel az az államforma, amely véget vet a városállamocskák garázdál
kodásainak és letöri a nemesi rend tűrhetetlen zsarnokoskodását. A barokk
államban talál végre nyugalmat a városok és nemesek által kíméletlenül, ki
szipolyozott parasztság és a lényével annyira megegyező formák között hatal
masan tör életének kiteljesedése felé. A harmónikus rendi társadalom kora
után az összes államformák közül csak a barokk monarchiában találja meg a
nép létének és lényegének igazi kifejlődésilehetőségeit.Olyan bámulatos nagy
szerűséggel alkotta meg ez a lépcsőzetesen elkülönített életrendek fölött az
egyenlőséget, hogya Sanelio Pansák nemhogy donokká nem kívántak válni,
de még a fölött is dubitáltak, hogy "vajjon nem jobb-e parasztnak lenni,
mint királynak". A középkor megadta a népnek a vallás életteremtő formáját,
belegyökerezte az örökkévalóság síkjaiba. A barokk korban pedig megkapta
mindazt a karakterbeli dús örökséget, egész életrendjét, amiből még ma is él.
Európa népeit és nemzeteit a barokk alkotta meg és ezek még ma is az ő lélek
örökségéből élnek és addig fognak élni, amíg tradíciók alakjában ezek a barokk
formálta erők hatnak. Ezzel szemben a renaissance-tól a nép csak a kocsmát
kapta és az individuális bomlottságot, a liberalizmust61 pedig az újságat és
a demagógiát. (Kierkegaard még úgy gondolta, hogy a népet az alkohol veszé
lyei helyett sokkal inkább az újságoIvasás veszélyeire kellene kioktatni !)

Végig a világon mindenütt vajúdási láztól terhesen, belső forradalmak árán újulnak
meg a népek és teremtik meg politikai arcukat, magukkal cipelvén új életükbe kezdeti
lázukat, cgy új forradalom csiráját. A barokk népeknél ellenben diadalmas felszabadító
harcokban születik újjá a nemzeti élet és a reconquista-harcok a duzzadó életerő kiára
dásaként folynak át a conquista dicsőséges korába. A spanyol dicsőség a termékenyítő

nyári nap kozmikus erejével kel a világ fölé. A keresztény Európa védelmében foglalják
vissza a pogányoktól az első földcafatokat, melyeket mind hatalmasabb egységekbe
tömörítenek, Ferdinánd és Izabella döntő kézfogójával pedig megalakul az egységes
Spanyolország. A felfedezők hajói, a conquistádorok harcai és a pogányok elleni diadal
mas háborúk révén megszületik a katolikus világ oltalmára a hatalmas Spanyol Biro
dalom, "melyben a nap le nem nyugszik". Az apró földsávokból épül Kasztilia, Kaszti
liából Spanyolország, Spanyolországból a hatalmas Spanyol Birodalom, mely legközelebb
állott ahhoz, hogy megvalósítsa az egységes monarchiát az egész világ felett: ez a spa
nyol növekedés útja. És ugyanilyen formában nő Oroszország is. A jelentéktelen moszkvai
fejedelemségből nő ki a moszkvai cárság. Ebből alakul ki Nagy Péter Oroszországa.
A napoleoni háborúk és orosz diadalok hatása alatt kialakul itt a spanyol világhódítás
keleti stílusa és a harcok kellős közepén megszületik Boszniában a crnagóc junákok
ajkain a dal a nagy szláv cár hivatásáról: "Szálljatok ti kétfejű sasok, kik széles e vilá
gon mindenütt diadalt hoztok; szálljatok az Alpok fölé, az Uralan túlra és a Kaukázus
hegyeire!" Mikor pedig a cár bevonul Párizsba, "hogy felszabadítsa az összes orosz
szláv testvéreket a francia zsarnokság alól", még hatalmasabban lobognak fel a vágyak.
"Kezünkben van Európa politikai sorsa és így mi intézhetjük az egész világ sorsát is"
- kiált fel diadalmasan apánszláv Pogodin II. Miklós korában. Aztán így folytatja:
"Nyugodtan ül earszkoje-zélói palotájában Miklós cár, aki immáron sokkal közelebb van
V. Károly és Napoleon álmának, az univerzális monarchiának megvalósulásához, mint
ezek dicsőségük csúcspontján !"
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Ámde nem önzően szűk faji érdekeket, hanem a keresztény vallást és az
európai életet szolgálta mindenkoron ez a két birodalomformáló nép. Kolum
bus az utolsó felszabadító háborúkból indul el Granada alól Amerikába azzal
a céllal, hogy új erőforrásokat keressen a mórok elleni harcra és elterjessze az
egész világon Krisztus nevét. Éppígy az oroszok is a pogányok elleni harc esz
méjével kezdik meg Szibéria meghódítását. Legbelül nem a politika, hanem a
vallás mozgatta itt a lelkeket.

Mindeddig Spanyolország adta a legnagyobb ajándékot Európának:
egy új világrészt. Az antik élet a Kaukázus és Gibraltár között folyt le és ha
a középkorban észak felé ki is szélesedett a világ, de továbbra is ezek a vég
várak alkották a határt. A felfedezések és hódítások ellenben ezeket. a vég
várakat most központokká változtatták át, amelyek köré egy minden eddigi
nél hatalmasabb világ tömörült. Európa a spanyol korban mozdult ki először

elzárkozottságából és lett Ázsia jelentéktelen zugából a világ urává. A fauszti
élet első megnyilvánulását Spengler épp a spanyol barokk világában látja. De
a spanyol fauszti élet megszületésével egyidőben az ellenkező végleten szintén
kialakul egy hasonló életstílus, mely a keleti részeken századokon át hatékony
marad és itt is feltör egy fauszti akarat. Amikor a conquistadorok nyugatról
nekiindulnak az új világrész irdatlan prairiejeinek, hogy hatalmuk alá vessék az
összes földeket a Csendes-Óceánig, ugyanakkor indulnak meg keletrőlis Szibéria
ismeretlen belseje felé a kozákok, hogy végül szintén az Óceánhoz érjenek. A
felfedezések nyomán mgeindulSpanyolországból a pueblo áramlásaaz új világrész
benépesítésére, melynek legtipikusabb képviselője, Pizzaro Ferenc, az egykori
disznópásztor, aki hatalmas birodalmakat hódít meg elszánt seregével kirá
lyának. Oroszországból pedig a kalandor kozákok vetik magukat Szibériára
s hetmanjuk, Jermák Timoféj, az egykori rablóvezér veri le a tatárok hatalmát.

Mikor kialakult a hatalmas új világ, meg lehetett kezdoni a felbomlott európai
élet rendbehozását is; le lehetett számolni Európa külsö és belső bomlasztóival. A spa
nyolok először is az ősi ellenséget, a mórokat söpörték ki és hátuk mögé plántálták állandó
hatalmi forrásul a távoli gyarmatokat. Aztán körülnéztek a belső vidékeken, amelyeknek
védelmében hullatták századon át vérüket. Keresztül-kasul szét volt hasogatva itt min
den és az összes értékek vakdühű, önösérdekűpártocskák harcainak sarában hányódtak,
akik legfőbb fórumként állandóan csak az egyéni szabadságot cibálták elő. Az össze-vissza
gágogó libanyáj fölött pedig ott kerengett már a török ölyv. Mikor aztán az omlani készülő
Magyar birodalom felett "Róma kalifája" és "Franciaország beye" baráti kezet nyujtott
a török szultánnak és a goromba spanyoloknak kijelentették, hogy kár volt évszázados
fáradozásaikért, mert az a katolikus Európa, amelyért ők küzdöttek, nem létezik már,
hát a spanyolok akkor is tudták a kötelességüket. Megcsinálták a Sacco di Romát, le
perzselték a renaissance fővárosátés a Borgiák, Medicik pápaságával szemben megterem
tették Trientet: újjáformálták a katolikus életet. Aztán leverték a törökkel szövetkező

francia királyt és megalkották a spanyolstílű barokk európai világot.
Közben már úgy látszott, hogy a keleti részeken is megindul a rend- és életteremtés

korszaka. A tatárok uralma már hanyatlóban volt és a moszkvai trónra a tehetséges
nl. Iván lépett ugyanakkor, mikor Konstantinápoly elestével elbukott a bizánci biro
dalom is. Moszkvára várt Bizánc öröksége, mely a pápai udvarba menekült utolsó bizánci
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hercegnő, Paleológ Zsófia kezében nyugodott. Bessarion bíboros közvetítésére III. Iván
hajlandónak mutatkozott a házasság létrejötte fejében keresztülvinni országában a firen
zei egyezményt és elfogadta Róma kezéből a konstantinápolyi örökséget. Már-már úgy
látszott, hogy Európa két teremtésre hivatott népe baráti kezet nyujt egymásnak és a
világot átfogó katolikus eszme alapján egy óriásivá tágult új világ központjaivá formálód
nak át az eddigi végvárak. Hinni lehetett, hogy a katolikus eszme alapján ez a két nép
megteremti Európa végleges uralmát az egész világ felett. A keresztény világ már arról
ábrándozott, hogy Oroszország élére áll egy hatalmas seregnek, mely kisepri a törököt
Európából és felépíti a keleti vidékeket és Ázsiában is az egységes katolikus világot.
De Moszkva most sem akarta megérteni feladatát. A házasság létrejött ugyan, de a nagy
fejedelem nem teljesítette ígéretét. Ennek dacára mégis döntő jelentőségűvolt ez a frigy,
ha nem is olyan mért.ékben, mint ugyanekkor nyugaton Katolikus Ferdinánd és Ara
góniai Izabella házassága. Az orosz politikai élet - ha lehet úgy mondani: az orosz
barokk - innét indult ki. (Mert az orosz barokkrióp, ha nem is teremtette meg a barokk
j,ít.) Zsófia veszi rá urát, hogy szálljon szembe az Arany Hordával és szabadítsa fel Orosz
országot a tatár uralom alól, abban a kritikus pillanatban, mielőtt még a török és tatár
olomek szövetségre léptek volna egymással, ami egy új mongol áradat felviharozását
jelentette volna Krim tájékáról. Azonkívül a bizánci lélekörökségbőlfakadt a Harmadik
Róma ideája is. A moszkvai cár átvette a bizánci császár hivatását, hogy az igaz keresz
tóny hit egyetlen bazileüszeként uralkodjon az összes keresztény népek és az egész világ
felett, amint elmagyarázta azt már 1393-ban a konstantinápolyi pátriárka I. Vaszilij
nagyfej edelemnek.

De mire ez a gondolat politikailag megérlelődött és az oroszok tényleg
szembe is fordultak a törökkel, hogy felszabadítsák az ortodox népeket,
addigra mér régen kiépült a keresztény világ keleti bástyájaként a spanyol
lelkű barokk Bécs és a két egystílű hatalom a török helyett egymás ellen for
dult. Az oroszok arra voltak hivatva, hogy Európa keleti felén felépítsék a
nyugati barokk világ párját és belevonják a katolikus életbe Ázsia népeit.
Mikor szembeszegültek a katolikus hittel, eme hivatásukat tagadták meg,
elvetették életük kiteljesedési lehetőségeit és beledermedtek hosszú századokra
egy meddő, veszedelmes álformába. Azóta pseudomorfiában vonaglik az orosz
élet - nem a spengleri, hanem az isidori értelemben: - a katolicitással
együtt elvetették életük feladatát és célját is. De épp itt nyilvánul meg
a gondviselés fenséges rendelése. Sorsokat nem lehet választani, avagy el
vetni, azok öröktől fogva előre megadatnak a népeknek. Egy nép legfeljebb
vállalhatja sorsát és beteljesíti hivatását, vagy dacol a rendeléssel és akkor
erői az ellentétes oldalon' robbannak ki: az alkotás helyett a rombolásban
tombolják ki magukat. Isten őrülést bocsát az engedetlenkedő népekre,
hogy dúlják a világot és véresen marcangolják önönmagukat mindaddig, míg
szenvedésük és őrületük súlya alatt fel nem ismerik tévedésüket és rá nem
térnek hivatásuk útjára. így robbannak ki ma borzalmas rombolásokban és
önpusztításban az építésre hivatott orosz népnek hosszú századokon át álfor
mában lefogott erői.

Ma már fogalmat sem tudunk alkotni magunknak arról, hogy mi történt
volna, ha a spanyolok nem teremtik újjá az európai életet és nem veszik fel
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a harcot keleten is a törökkel! Ha Lepantónál nem verik tönkre az ozmán flot
tát, ha fel nem épül Ausztria és Trientben nem reorganizálódik a katolicizmus
és a pápaság, melynek politkai megnyilvánulása volt 1683-ban Bécs felszaba
dítása és a török nagyhatalom összeroppanása. Útját tudta-e volna állani a
mohamedán áradatnak a renaissance-világ és a francia condottiere-király, aki
a Rajnáig készségesen utat nyitott volna a török szultánnak ? ! Avagy elég
lett volna-e Luther minden reformátori heve Európa megoltalmazására, aki
a politikát megvetőencsak "az ördög kocsmájának" tartotta? ! A spanyol refor
mációnak épp az az óriási jelentősége, hogy a vallási élet újjászületésével pár
huzamosan teremtőenújjáalakította a világi életet is. Benne újra megvalósult
a niceai tett: az Istentől teremtett világ és az Isten által megváltott lélek
együttműködése a földi élet alakításában, amely épp az örök élet küzdő

porondja, tréningtere. A reformátorok ördögi világával szemben kialalakul a
heroikus élet ideája és a renaissance virtusával szembenáll a magnanimitás,
a felelősségteljes kollektív hősi eszme. A szentbernáti kereszteslélek a barokk
vallási típusában újul meg: amiles Christiben, melynek legmarkánsabb meg
valósulását Szent Ignác Jézustársaságában szemlélhetjük. Ximénez spanyol
reformációjának óriási erejét sejteti meg velünk az a hatalmas-életű férfias
generáció, amely belőle nőtt ki, mint Loyolai Ignác, Las Casas, Suaréz, Xavéri
Ferenc, hogy csak néhányat említsünk a hosszú sorból. Ez a nemzedék készí
tette elő és valósította meg Trientben az egész egyház katolikus megreformá
lását. Amint az escoriáli államban megvalósul a Hochenstaufok évszázados
álma, úgy kap Trientben végleges formát a nagy pápák akarása is és ez a két
hatalom a guelf-ghibellin harc helyett most baráti együttműködéssel támo
gatja egymást. A királyok világhódító "plus ultrája" egyesül a loyolai "mas"
lélekenergiájával.

Külön tragédia, hogy eme nyugodt felszín alatt a ximénez-isidori teljesületlen
akarások rettenetes ürje tátong, amely a barokkélet fokozatos megmerevülésével mind
inkább szélesedett és tágult. De addigra is ez az együttműködés ragadta ki Európát a
rablólovagok, condottiérek és kommunista szekták anarchiájából és védte meg az ázsiai
áradat elől. Lassanként spanyol uralom alá kerül Németalföld, Burgundia, Portugália
és vele India, az afrikai tengerpart, az Új-Indiák, sőt maga a német birodalom is. Spanyol
provinciává lesz Itália, Angliában a spanyol király felesége, Katolikus Mária uralkodik.
Franciaország II. Fülöp leányát készül már koronázni és a spanyol csapatok Párizsban
állanak. Tilly és Wallenstein a spanyolstílű habsburgi Németország alapjait vetik meg.
A két hadvezér güsztrovi terveiben századokra ható perspektívákkal tárulnak fel az összes
nagy keleteurópai problémák. Egy konstantinápolyi hadjárat terveit készítik elő - a har
mincéves háború anarchikus világában -, amellyel fel akarják göngyölíteni az egész
ozmán hatalmat. Ausztria ideológiailag javarészt abból táplálkozott, amit a spanyol.
stílű Németország korából átmentett. A XVI. század elejétől a XVII. század közepéig
minden nagy alkotás a spanyol barokk jegyében születik meg és a teremtő emberek mind
barokklelkűek: Michelangelo éppúgy mint Shakespeare, Bach avagy Tasso; Európa
forradalommentes zsenij ei.

A barokk élet kezdeti hiányai azonban nagyon hamar kiütköznek és már II.Fülöp
korában ijesztőenmeghatványozódnak a hibák. Az alkotó népi élet lassanként elfojtódik
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és a nép végül egészen kiszorul a barokk világából: a barokk állam keretei megmerevül
nek és élete álomba merül. Az új világ végzetes ellentétei pedig hamarosan vad háborúk
ban robbannak ki és széttépik az európai élet egységét. A feltárult világhorizontok is
hamarosan beszűkülnek.A spanyol királyok nem törődneksokat a gyarmatokkal. Inkább
csak hatalmi forrásokat látnak bennük európai harcaik támogatására és tervszerű építés
helyett arisztokratikus idegpótlás nélkül, kaótikusan burjánzik fel az új világ élete.
Éppúgy nem óhajtja tudomásul venni Nagy Péter sem Európa-majmoló, tengertkeresö
álmaiban. hogy csapatai már elérték a Csendes-óceánt.

A barokk élet a férfias, teremtő spanyol stílusból átsiklik a nőies francia formába,
mely már nem alkotni, hanem csak élvezni akar. Richelieu úgy javítja meg a barokk
államot és életet, hogy legfőbb értékmérőjéüla vallás helyébe a politikát teszi. így alakul
ki XIV. Lajos alatt az abszolut condottiére állam monarchikus formában, mely elő

kópéül szolgál aztán Péter orosz barokk államának. Az oroszság az európai népek és álla
mok kialakulásának döntő korát hivatásával ellentétben merev bizantin-ázsiai formák
között élte át és a keleti barokk világ megteremtése helyett Nagy Péter reformjaival
lélek nélkül vette át a bomladozó francia barokket. A keleti világ felépítése helyett a
nyugati világ szolgai utánzásában keresett célt és feladatot: ezért jelenti mindmáig
egyedül csak a Nyugat az európai világot. Azonban eme pseudomorf életben széthasadt
az orosz lélek. A nép Péterben az Antikrisztust látta és az eljövendő idők iszonyabai elől

belemenekült az élet tagadásába : a nihilizmusba. A nép mély ösztöne átérezte, hogy
az orosz élet a péteri formákban hamis, mivel azonban a helyes útra nem tudott rátalálni,
az egyetlen lehetőségetcsak abban látta, hogy az orosz állam és egyház kereteit szét koll
robbantani, mort ezok fogják le hamis célok érdekében az orosz erőket. A cári Oroszország
nom tudta megvalósítani az orosz feladatokat, mert hibás volt az összes közösségi életek
legmélyebb alapja: a vallása. Oroszország az ortodox vallás képviselőjénekhirdette magát
a latin európai világ ellenében, ámde ma beigazolódott, hogy nem az a fontos, mit hisz
egy nép magáról, hanem, hogy mit gondol róla Isten. A mai bolsevizmus sátáni formái
mögött a gondviselés örök terveinek szolgálnak csak a bábfigurák.

Pétervár után IV. Fülöppel Madrid is behódolt a francia szellemnek. De
a spanyol nép szintén elfordult az idegenlelkű vezetőrétegtől és a spanyol
dicsőség romjai alatt a nadába, a semmibe meredt. A barokk világ őseleme

az éj, az álom és a halál - a renaissance egykori rettenetei ! - éppúgy mint
a másik oldalon a nap, az élet és a tett. Ezekben az ellentétekben vívódtak
a barokk összes zsenijei Michelangelótól Goetheig: a tett dalnokai és az éj
misztikusai. Csakhogy mikor elgyöngült a tetterő, akkor előretört az éj világa
és a barokk élet álomba merült. A spanyol nép Calderonnal vallotta, hogy a
földi lét és minden dicsősége csak múló álom. A lepantói csatáról érkező Cer
vantes elküldi ugyan a "szomorúalakú lovagot", hogy váltsa meg harcaival
a világot és vezesse vissza a középkori élethez. Ámde a valóságos életben Don
Quixote már groteszk kóborlovagként hat; bukása és kijózanodása felett
pedig csak Sancho Pansa áradozását halljuk a mindenkit egyenlően boldogító
álom jótéteményéről.Mikor pedig az ellentétes szélen új életre kel Don Quixote
Oblomov képében, a kalandok és vitézi hőstettek helyett már' az áloméletet
választja ideálul. Az orosz élet misztériuma szólal meg Tjucsev dalaiban :

"Kábitóan zsong az éj a téren át
Tompa álom zsibbasztja az életárt."
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A másik barokkstílű világból Grillparzer hangján csendül fel a hit, hogy
az álom magában rejti titkon az egész életet: álmainkban ébrednek fel leg
titkosabb vágyaink és az éj termékeny nyugalma jövendő nappalok számára
érleli a kalászokat. Azonban Hebbel és Tjucsev hiába intették Európát, hogy
ne zavarja meg erőszakosan e világ álmát. Párizsban feltámadt a vihar és
pusztítóan sepert végig az álmodó tájakon. A fáklyás emberek borzalmas
tűzvésszel rázták fel az alvó népeket.

Az anarchikus renaissance-reformációs szellem, amellyel a barokk világ nem tudott
tökéletesen leszámolni, monedéket talált az óceánontúIi organizálatlan világban, melyet
a fauszti erők leigáztak ugyan, de nem tudtak teremtően beleépíteni életükbe. A mog
hódított világok lázadó szelleme összeeIegycdett a menekült eretnekek romboló tanaival
és csempészutakon mérgezte az európai lelkeket. Az amerikai gyarmatok fellázadása
volt első jele a barokk által végérvényesen eltemetet.triek gondolt anarchia újraéledésé

nek és a spanyol korban megalapozott európai hegemónia megrendülésének. De a fel
támadt forradalom nom elégedett meg azzal, hogy szétbomlasztotta a gyarmati uralmat
és megdöntötte itt a régi urak hatalmát, hanem most ő indult ol hódító útra Európába,
hogy rákényszerítse szellemét hajdani uraira is. 150 évvel a Mayflower kihajózása után
az eretnekség győzelmesen visszatér és Párizsban diadalkapuk várják. Rousseau tanai
újra rászabadították Európára a renaissance óta felkísértő nőies keleti világ anarchiáját,
amint érezte azt Nietzschétől Maurrasíg minden férfiösztön. Robespierre jakobinus
forradalmában pedig az amerikai protestáns szekták és az újraéledő renaissance együttes
ereje buktatja el a spanyol barokkvilágot. A katolikus rend és a protestáns szabadosság
között évszázadokon át tomboló harc egy új fázisba ér :a francia forradalommal fölénybe
kerül a protesténs lélek és Hegel már azt harsogja: "A francia forradalom a keresztény
ség legnagyobb kinyilaqkoztatása Krisztus óta".

A középkor és a barokk életforma a vallási igazságokba ágyazta bele az
élet összes síkjait, melyeknek az elődöktől eredő, az utódokon át szakadatlanul
áramló tradíciók adták meg az örökkévalóság kontúrjait. Az első renaissance
kora óta a racionalizmus hívei eme életegység alkotó kapcsolatait kezdték
mindjobban szétmálasztani és a francia forradalom végül bevégezte ezt a
századok óta folyó processzust. A világot végleg kioldotta a vallási alapokból és
a szétbomlott életsíkok cifra labirintusában elbitangolt ember most szótöbb
ségi határozatokkal teremti meg pillanatokra szóló "igazságait". A valláson
alapuló és teokratikus rend földi megvalósulását szimbolizáló monarchia he
lyébe az élet minden relígióját és igazságát elvető liberális demokrácia lép.
A grandiózus birodalom-konstrukciókat a forradalmak hosszú sora vissza
züllesztette a renaissance-kori városállamocskák állapotába, hogy újra meg
induljon a pártocskák vak harca a négyzetcentiméterekért. A mindenkori
tömegtöbbség uralmának principiuma alapjaiban züllesztette szét Európa
hegemóniáját a világ felett; a benti csőcselék nem játszhatja kifelé sokáig
az urat. André Siegfried téved; nem a kard bosszulta meg magát, melyet a
színes népekre hoztunk, hanem az a szellem, amellyel a saját világunk rendjét
züllesztettük szét. Mikor Európa Omphalévá lett, számolnia kellett azzal,
hogya színes népek majd Herkulesként kelnek fel a rokka mellől. A spanyol
barokk eszme építette fel az európai világot és alapozta meg Európa hegemé-
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niáját és evvel a spanyol szellemmel kellett elsősorban leszámolnia a jakobi
nusoknak. Amikor Napoleon átlépte a Pireneusokat, ugyanakkor fellázadt
Mexikó és később a francia forradalom ideológiájával szakítják el agyarmatokat
az anyaországtól Simon Bolivár és Iturbid. Ugyanakkor jelenti ki Napoleon:
"Európa (és vele a világ) vagy republikánus lesz, vagy a kozáki alapokra fog
helyezkedni." És tényleg néhány év leforgása alatt lábai előtt fekszik az egész
kivénült Európa; Tilsittől Bécsig ő az úr, de az összeomlott európai kártyavár
szélein diadalmasan áll még a barokk világ szilárd váza: Madrid és Moszkva.
A királyok és államok bukása után a spanyol nép kel fel elsőül Napoleon ellen
és Moszkva alatt az orosz nép lelki ereje bomlasztja szét a diadalmas jakobinus
sereget.

Az orosz és a spanyol nép kezdte meg a döntő harcot a forradalom világa
ellen és mikor a győzelmes európai világ összegyűlt a barokk Bécsben Napo
leon bukása után, akkor úgy látszott, mintha újratámadna a régi erő. Min
denütt visszaállott a monarchia és a barokk élet hatalmasan lobogott fel
Goethe, Puskin és Mozart műveiben. Oroszország pedig úgy érezte, hogy most
jött el teremtő kora. De az ösztönösebb lelkek hamar megsejtették, hogy itt
hatalmasabb dolgokról van szó, mint egy forradalom letiprásáról. Metternich
már azt írja naplójába: "Legtitkosabb gondolatom az, hogy a régi Európa
a vég kezdetéhez ért . . . viszont az új Európa még csak keletkezőben van :
vég és kezdet között pedig a chaos mered felénk." Évszázadokra szóló új
hitek forrnak a mélyben és a végső leszámolást nem a franciáknál kell meg
kezdeni, hanem azzal a szellemmel, amelyből kiindult a francia eszme is.
Mikor de Maistre-nél felmerül a teokratikus állam új ideája, Európa ama két
döntő pontjára szegzi szemét, ahol a nép mint boszorkány táplálja emlőin

az eretnek-magzatokat: Angliára és Oroszországra.
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