
hogy a tényekhez szigorúan ragaszkodva mondja-e el tetteit, pusztán elméleti
kérdés, nem gyakorlati probléma. Márk nem akar rászedni senkit; nem célja
elrejteni Jézust, sem megmásítani üzenetét. Azt mondja el, hogyan ismerte meg,
helyesebben hogyan ismerték meg és hogyan értelmezték Jézus szavait és tetteit
a legelső keresztények. Az Úr Szolgáját látták megtestesülni Jézusban, teljesen
függetlenül attól, hogy ő határozottan' annak nevezte-e magát. Felfogták, hogy az
örömhír olyan szolgálatra szólítja föl őket, amelyet híven fejeznek ki az izajási
Szenvedő Szolgára történő utalások. Jézus halála után megértették tanítványai,
hogy aki követni akarja őt, az legyen mindenki szolgája, Rónay szavaival: "Azé,
akit szeret, de azé is, akit nem szeret. Azé, aki a barátja, de azé is, aki az ellen
sége. Azé, aki. a javára tesz, de azé is, aki a kárára tör. Egyszerűen és megföl
lebbezhetetlenü!: mindenkié".

Irodalom: C. H. Dodd : The Old Testament and the New, Philadelphia 1963. -- W.
K,asper: Jesus der Christus, Mainz 1974. 136. o. 134. o. - J. Jeremias: Abba, Göttingen
1966. 211. o. 213. o. 216. o. - J. Jeremias: ",Die Abendmahlsworte Jesu, Göttingen 1967. 
K. Marx, F. Engels: A vallásról, Budapest 1961. 191. o. - A. Greeley:' The Jesus Myth ,
Garden City 1963. 138. o. - P. Hoffmann: Concilium 12(1970) 628. o. - A. Schweitzer:
Geschichte der Leben-Jesu-Forschung, Hamburg 1972. 420-450. o. - Rónay Gy,: Zalce us
a fügefán, Budapest 1971. 82-83. o.

BABITS MIHÁLY

FILOZÓFIA ÉS IRODALOM*
Annak, aki a lefolyt század eszmeáramlatairól akar beszélni, nem kell filozó

fiai fejtegetessel untatni az olvasóját.
Ha egy régi század eszmeáramlatairól lenne szó, bizonyosan fellapoznánk a

filozófusok könyveit is, sőt talán legelőször azokat: meg volnánk győződve - s
igazunk is volna -, hogy ezekben a könyvekben találjuk meg a kor eszméinek
legmélységesebb és legvilágosabb tükrét, 'hogy itt mindjárt a lényeghez érünk, a
legegyszerűbb. minden esetlegességtől megtisztított Eszmét kapjuk - nem eszmé
ket, hanem az Eszmét, nagy E-vel.

A XIX. szái~d filozófiájával valahogy nincs ez így. A filozófia szaktudomány
lett, ezer részletbe veszett; elvontságainak emeleteit a felhőkig építette; érdek
lődésével gyakran elszakadt a kortól, máskor támadta azt, sokféleségével megza
varta az Eszme tiszta képét. A század haladtával mindig kevesebb az olyan
filozófus, akinél nyíltan és tisztán jelennék meg a század hangulata s aki akad
ilyen, az már kissé távolabb áll a céhtől s a céhbeliek, olykor joggal, szeretík
az . irodalomba átutalni. Igy semmi ok arra, hogy elmélkedésünk a szakfilozófia
rengetegeibe merüljön; de arra nincsen semmi kedvünk, hogy más oldalról fog
va meg a kérdést, Filozófia és Irodalom címen a filozófiai irodalomról, filozofi
kus költészetről beszéljünk. Ha a filozófia egy komplikált szaktudomány - lo
gika, pszichológia, metafizika, ismeretelmélet s hasonló diszciplinák szövedéke -',
akkor filozófiai költészet voltaképp nincsen is; - mint ahogy nincs matematikai
vagy fizikai, földrajzi vagy csillagászati költészet. Persze lehet szó egy költemény
ben csillagászati dolgokról, adhat egy regény geografikus útleírásokat: az igazi
tárgy mégsem ez a tudományos ismerethalmaz, hanem annak az emberi lélekre
tett hatása - a lélek! Igy van ez a filozófiával is. El tudok képzelni mély meg-

.Babits Mihálynak ez a' csak nagyon kevesek által ismert tanulmánya 1923-ban jelent
meg az Aurora cfmű folyóiratban, melyet aztán rövidesen Szabó Dezső vásárolt meg.
A korábbi számok vagy a rossz propaganda miatt nem váltak ismertekké, vagy - a
maga irodalompolitikai okaiból - éppen Szabó Dezső zúzatta be őket. A szöveget az első

megjelenés alapján Gál István közli.
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indulásokat metafizikai vagy ismeretelméleti igazságok előtt, melyek költői kife
jezést nyernek. De ez azért nem metafizikai vagy ismeretelméleti költészet lesz
~ hanem. lírai. S még a pszichológiai költészet is csak költészet s nem pszi
chológia: - a költő kifejezi a lelket, a pszichológus legfeljebb leírja.

A filozófiához hát, mint tudományhoz, semmi köze a költészetnek - és nem
is erről lesz itt most szó, hanem arról a meghatározhatatlan valamiről, ami a
filozófia mögött is áll s amit a filozófia mögött is inkább érezni és sejteni le
het, mint látni és megnevezni; arról a titokzatos fluídumról, amit a "század lel
kének" mondhatunk s ami láthatatlan pórusokon szivárog be a kultúra minden
zugaiba, filozófiába úgy, mint költészetbe. Hogyan lássuk meg ezt a láthatatlan
valamit, hogyan fogjuk el az eloszlót, a megfoghatatlant, hogyan nevezzük meg
a névtelent?

Talán nem látszik csodálatosnak ma, ebből a szomorú XX. századból visz
szanézve, ha a XIX-ediket mindenestül egy oly eseményen keresztül látjuk, mely
nem is a XIX-ikben történt, hanem már ebben a XX-ikban: a XIX. század az
8 század, mely a világháborút megelőzte s minden dicsőségére, minden fényére
ráveti árnyékát az a rettenetesség, ami valahogyan mégiscsak ennek a dicső kor
nak a gyümölcse. A XIX. század az átmenet a francia forradalom és a világhá
ború közt, vagyis átmenet az emberiségnek egy oly korából, mely vérmes remé
nyekkel eltelve a végső Testvériségről álmodott abba a másikba, mely minden
célját az öldöklésben lelte. Amikor a XIX. század eszméjét keressük, önkény
telentil úgy érezzük, hogy ennek az eszmének olyannak kell lennie, amely ezt.
az eseményt megmagyarázza vagy legalább lehetségessé teszi. Vajon ez csak
szubjektív érzés volna? A háború nem múlt el s érthető, ha nem tűnt el belő

lünk egészen az se, amit a háború monomániájának lehetne nevezni. A nagy
változást, mely egész életünkben esett, még mindíg nem tudjuk megszokni. Az
átélt szörnyűségek még míndig visszajárnak belénk. Minden jelentéktelen ese
mény, minden szó, minden arc, minden kis atoma az életnek az egész szörnyű

séget tükrözi vissza. Minden kis életatom fertőzve van még az egész szörnyű

séggel.
És hiába próbáljuk kicsukni az életet. Hiába menekülünk könyvekbe, esz

mékbe, kultúrába, ama letűnt XIX. század kultúrájába, mely mégiscsak a kul
túrának egy nagy százada volt. Egyszerre csak azon kapjuk magunkat, hogy
könyvben, eszmékben, kultúrában is a háború csíráit keressük: s aki keres talál.
O, legkedvesebb könyveink is meg vannak már fertőzve! Minden gondolat, amit
cl háború előtt leírtak bölcseink, költőink, jelentőssé válik: rnintha mindenikből

oly lelkiállapot, világnézet Ieselegne elő, mely a háború mélységes okainak ki
fejezése. Azoknak az okoknak, melyek nem az eseményekben, nem a politikusok
civódásaiban. hanem a kornak titkos lelkében rejlenek.

Utólag minden megmagyarázható. A legszeszélyesebb arabeszkekbe - ha egy
kicsit távolodunk tőlük - szabályos Iigurákat. emberi arcokat, állati alakokat
vagyunk hajlandók belelátni.

Igy van ez az eseményekkel is.
Mennél fontosabb valamely esemény, annál kevésbé tudunk belenyugodni,

hogy a világ vak folyása hozta volna létre: a tények ostoba gördülése, rnely
bár okoktól szorosan meghatározqtt, előttünk valahogy mégis mindig 'véletlen
nek fog feltűnni. Mélyebb okokat, morális szükségességeket, a történelem logi
káját fogjuk keresni míndíg : s aki keres talál.

Ez is a magunk vigasztalásának egy módja. Mert előbb vigasztalódunk az
zal szemben, amit mélységesen szükségesnek s világnézeti fontosságúnak gondo
lunk. De a jelentéktelen, a kicsinyes és külsőleges okok hatalma iszonyú! Pedig
ezek kormányozzák a világot.

Én meg vagyok győződve, hogy a történelem logikátlan s úgynevezett mé
lyebb .okai a világháborúnak sincsenek. A világháború a történelem legrnonst
ruózusabb véletlensége : amennyiben véletlenség minden, ami nem measzebbre
látó szándék és terv szerint, hanem apró okoknak időben találkozásából és egy
másrahatásából származik. Ilyen volt a .háború. Emberek csinálták, kétségkívül
s köztük néhányan teljes és bűnös szándékosságból is. De az ő szándékosságuk
véletlenség a történelemben. Véletlenség azon hatalmas embertömegek egészére
nézve, melyeknek életébe oly mélyen és átkosan belenyúlt. Kívülök álló valami,
semmi szükségszerű gyökere nem volt az ő lelkükben. E nagyembertömegek
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életéből, gondolkodásának és érzésének mai stádiumából folyó szükségességét a
háborúnak, aki látja, bizonnyal úgy látja csak, mint aki emberi formákat lát
a felhőkben, arcokat arabeszkek szeszélyeíben,

Azonban,. ha nem is világnézeti ok idézte elő a háborút, kellett lenni vala
minek a kor világnézetében, ami lehetségessé tette.

Elsősorban arra gondolok, ami lehetségessé tette, hogy az emberek eltűrjék.

Mert ez a világháború legnagyobb csodája. Az, hogy egy ilyen értelmileg'
nagyon felvilágosodott s a szabad szó és gondolat minden eszközeivel ellátott
korban - száz évvel a francia forradalom diadala után - lehetséges legyen
ez az értelmetlen iszonyat, minden szabadságnak és emberi jognak ez a töké
letes elnyomása, aminek példája még nem volt a földön. Tűrhetők voltak a régi
háborúk. Tűrhetők a vadság ökölharcai, míg a lelkek nemesebb és szabadabb
horizontokat nem ismertek. Tűrhetők a fejedelmek zsoldoshadai, míg a nemesebb
egyén viszonylagos szabadsággal vonhatta ki magát durvaságaikból. Túrhetők a
nemzeti küzdelmek, a vallásháborúk és szabadságharcok, míg valamely eszme
vagy jelszó a célnak és értelemnek legalább látszatát megadta. De hogyan tűr

hető a céltalanság és rabság háborúja a mai szellemi horizontok mellett? Tűrtük,

mert "muszáj" volt? De a történelem eléggé megmutatta, hogy az emberek a
muszájt sem tűrik, ha az minden gondolatukkal és érzésükkel - az uralkodó
világnézettel - ellentétben van: inkább belepusztulnak s kemény falakba zúz
zák fejüket.

S mikor volt meg ez az ellentét - "muszáj" és világnézetek közöbt - job
ban, mint a háború alatt?

Magában a világnézetben kell itt valami oknak rejlenie, ebben az egész mai
hangulatban valami erőnek vagy gyengeségnek, ami lehetövé vagy kényszerűvé

tette a mai világnak a minden borzasztóságokba való szótlan belenyugvást.
Mégis beszélhetünk hát a "háború világnézeti alapjairól". Mert bizonyos, hogy
nem minden világnézet mellett képzelhető e mai türelem. S ki merte volna
végre is föl oldani a fúriák láncait - átadni a világet a véletlen érdekek és ha
talmak prédájául - ha a levegőn maga körül, az egész világ hangulatán. . a vi
lág intelligenciájának hangulatán nem érezte volna lehetőséget, bizonyosságát e
világ türelmének és mindenbe belenyugvásának? Annak, hogy legföljebb azt
mondják :

- Ez mindig így volt és mindig így is lesz. Gaz és esztelen dolog ez - de
a világot nem az ész kormányozza.

Nem valami háborús világnézetben kell tehát keresni a háború "világnézeti
alapjait". Nem valami hazafias vagy militarista meggyőződésekben; hisz ez nem
is nemzeti háború volt. Különben is nem meggyőződés csinálja a háborút. Ha
minden ember jobb meggyőződése szerint cselekedne: nem volna háború. Soha
sem fordult még elő a történelemben, hogy oly óriási többsége az embereknek
meggyőződése ellenére cselekedett fontos dolgokat, oly teljesen meggyőződése el
lenére élt és halt volna, mint manapság. Nemcsak gonoszságból, nemcsak gyen
geségből. Hanem valóságos világnézetből.

Nem háborús világnézet lehet ez, hanem valami fatalisztikus cinizmus, va
lami rezignált "minden-mindegy" filozófia. Ez a világnézet, amelyet én már a
háború alatt veszedelmes világnézetnek hirdettem, ellenségnek, ami ellen küzdeni
kell. Mai szempontunkból óhatatlan, hogy ezt az attítűdöt ne lássuk a legfonto
sabbnak, a legvégzetesebbnek a XIX. század egész szellemi életében. Megraj
zolni az ellenség arcképét? Ezt most csak futólag tehetem, néhány ceruzavonás
sal, hogy karikatúrához lesz talán hasonló. De annál jobban megérthetem. miért
rossz, mi az üldözendő benne?

Az elienség neve: antiintellektualizmus.
Vagy: antiracionalizmus. Csakis ez lehet. Az értelmetlen iszonyokba való

belenyugvás csak oly korban képzelhető, mely elvesztette hitét az Ész, a Ráció
erejében, mely gyógyíthatatlanul vaknak és értelmetlennek látja a világot. Mi
kor az emberek 'hinni, kívánni nem merík már az ész szerint való életet.

Ilyen a mi korunk: a XVIII. század nagy reakciója. Az észből való kiábrán
dulás kora ez. Ilyen már a filozófiája is. Megdőbbentő, de szóról szóra igaz: az
egész mai filozófia egy évszázad óta az ész és értelem tekintélyének aláásásán
működött, Kant már megkezdte azt azzal, hogy szigorúan kíszabta az ész kor
látait. Kivonta hatásköréből a Ding an sich-et, a világ lényegét, Ez a lényeg
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nemcsak megismerhetetlen, hanem alapjában észszerűtlen valami. Az észszerű

séget, tér, idő, és ok törvényszerűségeit mi látjuk csak bele. Értelmünk kényte
len minden ismeretét saját formái szerint elgondolni. De ezek csak értelmünk
formái : nem a világé, nem a lényegé, A lényeg nem szükségképp értelmes s
érthető.

Hogy milyen jelentősége lehet az emberi életre az ily gondolkozásnak. azon
nal kitűnt a Kant erkölcstanában. A morál legszorosabb összefüggésben van a
lényeggel. Ha a lényeg észszerűtlen valami, miért lennének a morális parancsok
megokoltak avagy logikusak? A kategorikus imperativus nem tűrí a miért-et.
A ne kérdezd miért, a vak fegyelem rnorálja, az igazi porosz morál, militarista
morál ekként filozófiai alátámasztást nyert.

A veszedelmes világnézet nem állt meg e ponton. A gondolkodás félelmes
gyorsasággal fejlődött egy teljes antiintellektualizmus felé. Az ész, a dialektika
megélesedett fegyverei mintha csak arra szolgálnának, hogy velük magát az
észt, az értelem presztizsét támadjuk meg s piedesztálra emeljük az észellenest.
Hegel polgárjogot szerzett a Iogíkában az ellentmondásnak. Schopenhauernél az
ész már csak egy kis lámpás, melyet a vak Akarat gyújt magának -'- jó későn

_. a iétért való küzdelemben. Szelgája és eszköze a teljesen logikátlan vala
minek, mely őt semmiben maga ellen érvényesülni nem hagyja.

Amint a logikumok tekintélye csökkent, a tényeké viszont emelkedett. S a
tények filozófiája fatalisztikus. A világ nem észszerű valami: tényeibe bele kell
nyugodnunk, bárminők legyenek. Ez a kor közös filozófiája: a legnagyobb ellen
felek, Schopenhauer és Hegel, e pontban ismét találkoznak. Ez a schopenhauerí
pesszimizmus gyökere. De ez a gyökere a történeti fölfogásnak is, mely Hegel
ből indul s az egész XIX. századot jellemzi. A történetet nem szabad észsze
rűség, nem célszerűség szerint kritizálnunk. A történet erők küzdelme, a vak
erőké. Az események Iogikájának semmi köze az ész logikájához. E fölfogások
ból diadalmasan kellett kibontakozni a tényjognak, az erősebb jogának. Meg
született az önzés és erő, a Wille zu Macht filozófiája, a Stirner-Nietzsche filo
zófia.

E nagy filozófok maguk is érezték tanaik veszedelmességét, Nietzsche kife
jezetten tiltakozik a rnűveíből levonható militarista és álldeutsch következteté
sek ellen. "Ezért még arra is gondoltam, hogy franciául írom meg könyvemet"
- mondja valahol. Még sem akadályozhatta meg, hogy tanítása háborús uszí
tók cégérévé ne legyen - és joggal.

A modern gondolkozás pedig fejlődött tovább - a nyílt antiintellektualizmus
felé. A vak tény joga köztudatba ment át, közhellyé vált. Minden filozófia, amely
csak valamelyest hatott a századvég hangulatára, egyetlen gondolatban egyezik
meg: az ész sohasem képes megérteni, annál kevésbé kormányozni a világot,
a cselekedet csak a fontos, az intenció, az életlendület!

A pragmatisták ehhez képest átalakították az igazság fogalmát. A gondolatok
igazságának egyetlen kritériuma cselekedeteinkre való lehetséges hatásuk. Tehát
nem logikai, hanem életbeli kritérium. Az ész ezzel leszállt ítélőszékéről. Az
egyetlen és örök uralkodó a tényjs ezzel az ostoba, a logikátlan Múltnak a ha
talma. Mert a tény megszületve azonnal múlttá vál. A múlt fölgyülemlik, mint
leküzdhetetlen erő, az életben: s hiába mond ellene a jelen belátás. Az egész
élet nem egyéb, mint a folyton gyülemlő, megállíthatatlan és megölhetetlen múlt.
Mi magunk ez vagyunk. Ebben áll Bergson filozófiája.

S az ily filozófiák minden konzervativizmusnak, a fennálló és hatalmas
rosszba való minden belenyugvásnak új ajtót nyitnak. új jogot biztosítanak.

Megnyugvás a rosszban és bátorság a rosszra! Az ész tehetetlen a cselekvés
irányítására. A cselekvés viszont független az észtől és észszerű moráltól. Ez a
két sarkpontja evilágnézetnek, mely fatalista és mégis imádja a Cselekedetet.

Mind .a kettő ugyanazon hangulatból ered s ugyanazon hangulatot szüli.
Mert hangulatokról van itt szó és nem nézetekről. Nem gondolatokról, me

lyek filozófusok szobáiban születtek. Hanem hangulatról. mely korunk egész ér
zésvilágát átitta. Mint a Nílus Egyiptom földjét tavasszal: hogy bármi távol a
folyótól, mégis minden kis növény az ő nedveiből táplálkozik. így az utolsó
évtizedek szellemének minden kis gyümölcse - az irodalomnak csakúgy, mínt
a filozófiának minden alkotása - ezt a keserű és márgezett talaj ízt érezteti.

Csakhogy ami a filozófiában kifejezett gondolat, az az irodalomban mély és
tompa érzés.
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Mély: érzése elsősorban a világfolyás értelmezetlenségének, az ész gyönge
ségének, az események szörnyű vakságának. E szkeptikus, nihilisztikus irodalom
típusa a francia: Renan öröksége. Különös! Az az irodalom, melynél soha ész
szel, szellemmel telíbb irodalom nem volt, Voltaire gyermekei! Itt is az ész
saját fegyvereivel veri önmagát, a XVIII. század szelleme önmagának érik ke
gyetlen reakciójává. Anatole France egy-egy műve az ész pamfletje az ész ellen,
a fölvilágosodás önleleplezése. Megmutatja, hogy az ész oly gyenge, hogy szinte
veszedelmes, mint a rossz puska. Minden jóakarata és lelkesedése, kiírtani a vi
lág értelmetlen borzasztóságait, csak újabb borzasztóságokat fog szülni. Mint a
francia forradalom eszméje, mely békét és testvériséget akart, csak újabb és
rettenetesebb öldökléseket hozott.

A világon nem lehet segíteni. Hagyni kell a maga vak, ostoba, szörnyű vá
gányában.

Ez a pesszimisztikus színezése a csüggedés e világnézetének. A modern angol
irodalomban azonban ugyanez a gondolat valami heroikus optimizmussá fejlő
dött. S ez talán még borzasztóbb a háború tudatával nézve! Browning, Mere
dith az emberi sors és élet oly elemzését nyújtják, hol ész és babona, igazság
és hazugság, jóság és önzés végképp összezavarodik. A leleplezett médiumot a
prófétától, a hitetlen püspököt az apostoltól, a jótékonyságáért tisztelt főurat az
önző zsarnoktól semmi lényegi különbség sem választja el. Csak külsőségek és
véletlenségek. A véletl.enségek elcsüggesztő hatalmát mutatía meg Wells is 
éspedig nemcsak fantasztikumaiban, hanem a társadalmi élet rajzában - a le
hetőségek ijesztő sokaságát, a külsőséges és triviális rugókat, melyek a sorsot
viszik.

E zavart világban, mely minden esztelenségnek és rettenetességnek tárt ka
put nyit, már élni tudni maga hősiesség, mely öntudatával magát jutalmazza.
A férfias küzdelem gyönyöre, s a gazdag élmény élvezete lesz így az egyetlen
érték a világon. E heroikus világnézetből körtnyű látni az utakat, egy nyíltan
háborús világnézet felé. Az angol irodalom Kíplingben el is jutott odáig.

E háborút-igazoló érzésmódnak két különböző hangsúlya lehet. Az angolok
a férfias küzdés értékét hangsúlyozzák. A kontinens Iírája viszont az élmény
dicsőségét zengi. E lírikus világértékelést legkimondottabban Barresnél talál
juk. A barresi cuite du moi tulajdonképpen az élmény .kultusza, a múlt kultu
sza. Mert ez az én, a moi, nem egyéb, mint élményeink összege, múltunk fog
lalata. Éspedig nemcsak a magunk múltj áé, hanem fajunk, nemzetünk múltjá
nak átöröklött eredője bennünk. Ezt a vak múltat, amit mindarmyian iszonyú
,.tehetetlenségi nyomatékként" magunkban hordozunk, piedesztálra állítani és kul
tuszban részesíteni annyi, mint minden észszerű alakításáról és javításáról az
életnek örökre lemondani. Ahol az egyetlen megmaradt és lehetséges cél csak e
múltből felnőtt moi művészí kiképzése, ott már előre elfogadtunk minden értel
metlen iszonyúságot, amit e múlt iszonyatos és makacs hatalma rejt.

S ez végső konzekvenciája ennek az. egész érzelmi bergsonizmusnak, ami
nem egyéb, mint a mai lírizmus. Igen: a mai líra ezer énekben énekli ugyan
azt, amit a mai filozófia is bizonygat: hogy minden igazság és minden dicsőség

az élményé, a mély, ösztönös, értelmileg meg nem érthető és ki nem fejezhető

élrnényé. Az ösztön, az élmény, az értelmetlen lélekmélység, a rejtelmes tudat
alatti világ! A mai líra világnézete ez. A Verlaine, a Swinburne világnézete.

Az élmény ... ! A lélek babusgatja élményeit, ringatózik bennük... Még a
fájdalmasak is élvezet forrásai, kegyelet tárgyai lesznek számára. Lassankint
feltámad kalandvágya az élmény irányában. Új, mesterséges, komplikált élménye
ket keres. Valami szellemi perverzításba dől. Jó és rossz,' értelmes és értelmet
len nem léteznek többé számára! Az élmény önmagának igazolása lesz. Ezt a
szellemi kalandvágyat érezzük az egész mai német irodalomban. Ez a hódító
dilettantizmus, mely minden műfajt megpróbál, mindenbe beleéli magát, mindent
lefordít, dekadens lesz csupa alaposságból és klasszikus dekadenciából : az élet
nyelvére lefordítva, kapzsi és hódító :élményvágyat jelent, háborús filozófiát. S
ugyanezt a szellemi kalandvágyat érezzük d'Annunzio és a futuristák világnéze
tében, akik a háborúban ennek minden konzekvenciáját levonták.

A vak élménynek ez a tisztelete, sőt vágya ~ amely amellett nem ismeri
el az ész bíráskodásí jogát az élmények fölött -, mi készíthette volna jobban
elő a világ íntéllígencíáját egy borzasztó és óriás élmény rezignált, ellenkezés
nélküli, sőt, lelkes elfogadására? Ez a "veszedelmes világnézet!" Ez az. ellenség!
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De hát harcoljunk-e ellene, meg tudják-e tagadni? Nincs-e igaza? Nincs-e
igazuk a nagy gondolkodóknak krrtikájukban, melyet az ésszel szemben gyako
roltak, tapasztalatunkban, mely az élmény hatalmát igazolta? Nincs-e igazuk
a nagy költőknek, hogy az élmény a mélye a világnak, az a mélység, ahonnan
kihajt művészet és élet? Észművészetet csináljunk? Visszahozzuk a XVIII. szá
zad lapos racionalizmusát a filozófiába?_

Nem, a modern tudást és érzést nem lehet megtagadni és egyelőbbeni stá
diumba visszatérni. A modern racionalizmus nem lehet ugyanaz, ami a XVIII.
századé volt. Amit azóta szcreztünk, el nem veszíthetjük. De hát e mai világ
nézet elveszítette-e a XVIII. századot? Nem éppen e racionális század eszméiből

fejlesztette-e ki ugyanannak a reakcióját? Nincs-e benne mai kultúránkban a
racionalizmus is? Ha ez így van, csak hangsúly kérdése az egész. Egy szeren
esés hangsúlyváltozás - és a racionalizmus győzni fog, áldott győzelemmel, mely
a legyőzött világnézet értékeit nem semmisíti meg, mint barbár hadvezér, ha
nem elsajátítja, fejleszti és meggazdagszik velük. Mint Róma a meghódított
Graecia kincseivel.

Mi hozhatja meg ezt a szerenesés fordulatot, mi billentheti el ily áldott mó
don a lélek hangsúlyát? Bizonnyal nem az ész, amely gyenge harcolni a saját
okaival, gyenge harcolni a tények és a tények nyomán felbizsergő érzelmek ke
serű és fojtó tengerével. Érzelemmel csak érzelem harcolhat és itt egy olyan
érzelemre van szükség, amely az észbe vetett bizalmunkat visszaadja, noha nem
belőle származik; amely az ész jogait és morálját, az ész kormányának hatalmát
mintegy kűlső segítséggel megerősíti; amely megnyugtat bennünket, hogy a vi
lág látszólag oly értelmetlen és észszerűtlen tényszövedékében valahogy mégis
rninden jól történik, annyira jól, hogya mi eszünk is csak azért nem tudja
ráadni helyeslését, mert kicsi látni és gyönge belátni magasabb érveit, amelyek
mintegy az Isten érvei; szóval valahogyan mégis ész szerint való a világ, csak
hogy nem a mi gyenge eszünk szerint; vagy talán nem jól mondom: nem is
ész szerínt való, mert azt a nagyobb és autentikusabb törvényhozot nem is le
het észnek nevezni, annyira nem azonos a mi földi eszünkkel ; de mégis kell,
hogy jobban megnyugodjunk benne, mint magában az Észben. Ennek a hitnek,
ennek az érzésnek meg kell jönni, mert enélkül alig volna képzelhető az élet
ebben a világban, s éppen a legnemesebb lelkek élete legkevésbé. Ennek az ér
zésnek nem vethet gátat az Ész szkepszise, mert ez az érzés nem áll az emberi
ész alapján s nem fogadja el azt véglegesen döntő bírónak - s az Ész igényelt
mégis nem gyengíti, sőt megerősíti, mert fölbűvölt az erős bizalmat, hogy - ha
nem is lát végtelenig - mégis, mint a mi gyenge, földi szemünk is, ameddig
lát, addig vezetni hivatott; - s ami túl van látkörén, az Ismeretlen, melynek
ő is csak kicsi és igazán nyomorult teremtménye. nem teremtette hiába és nem
teremtette azért, hogy ellenkezzék vele.

Ez az érzés, ez a hit, ez a bizalom mindenesetre vallásos érzés és vallásos
hit, éppen mert az Ismeretlenre támaszkodik és abból kell kapnia erejét is, a
titkos Forrásból, melyből az egész világnak minden ereje fakad. Mondom, val
lásos bizalom és tulajdonképpen valami gondviselésben való hit, valami eleve
elrendeltetésben. valami meggyőződöttség az Egész rendjéről, melybe az egyesek
minden szabadsága bele van számítva, s amelynek megítélésére az a mi fogal
munk, amelyet úgy mondunk, hogy "jó" éppen oly kicsi talán mint az, amit
úgy mondunk, .hogy "rossz!"

A Gondviselés nagy problémája az egyén kicsinyes, emberi önzésének prob
lémája: minden ember a saját külön gondviselését keresi a Gondviselésben, rnin
dent magához mér, természetes ős jogának tartja, hogy őkörülötte forogjon az
egész mindenség ; amíg ez az önzés meg nem nyugszik, addig a Gondviselés iga
zi vallásos érzése föl nem kelhet; ez az önzés pedig nem tud megnyugodni so
ha, mert ezt az önzést az egyén egyén-volta legmélyében hordja. De ez az ön
zés, bármilyen kicsinyes, emberi is megjelenésében, a világ egységének és vég
telenségének igen mély és nagyon igaz érzésén és elkerülhetetlen posztulátumán
alapul; azon a hiten, melyet az anyagi világra nézve a fizikai gondolkodás már
rég elfogadott, s amelyet a matematikus talán így fejezne ki: "a végtelenben
minden pont középpont"; a fizikus pedig így: "minden pont hat minden más
pontra s minden erőközpont az összes többi erőközpontok eredője". Ennek a fi
zikai igazságnak az analogonia megvan az erkölcsi világban is, s minden igazán
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vallásos lélek úgy érzi, mintha az Isten az egész világot egyenesen őkörüle

forgatná, az Ö erkölcsi lényének kiteljesedését célozva intézné - valami misz
tikus érzés ez, amit a szentek is éreztek.

Bűn, büntetés, igazságtalanság szenvedés, nyomor, háború, halál, mind nem
rendítheti meg ezt a hitet, amely túl van az észen, s amely az egyént kibékítve
az egésszel, kibékíti mintegy belülről a világot önmagával, a lelket megerősíti

a Sors ellen, s e földi élet minden lehetséges szörnye, zavara, rettenetessége,
rendetlensége, zajgása, omlása, sodra, örvénye, förgetege fölé a nagy Rend gyö
nyörű, harmonikus szivárványát feszíti a lelkekben: mennyei szivárvány, amely
békét ígér. Engedtessék meg most a szegény költőnek, aki a Sorssal és e rette
netes végű század eszméivel szemben való gondolatainak legmélyére ért ezzel
s mint egy jámbor Noé, veti szemeit e belső Szívárványra, hogy egy verssel
fejezze be ezt az elmélkedést; mert, hiába, nem tudós ő s legmélyebb gondola
tait csak versben tudja elmondani. Mivel pedig minden vers önmagunkhoz szól,
így szólítja meg önmagát:

Tudod, hogy érted történnek mindenek mit búsulsz?
A csillagok örök forgása néked forog
és hozzád szól, rád tartozik, érted van minden dolog:
a te bűnös lelkedért,

Ö, hidd el nékem, benned a Cél és nálad a Kulcs.
Mtuiárlu: tolla se hull ki, - ég se zeng, - föld se remeg,
hogy az Isten 'rád ne gondolna. Az Istent sem értheti meg,
aki téged meg nem~ért.

Mert kedvedért alkotott mennyet és földet és tengereket,
hogy benned teljesedjenek; - s korok történetét
szerezte meséskönyvedül, - s napba mártotta ecsetét,
hogy kitesse lelkedet.

Kinek színezte a hajnalt, az alkonyt, az emberek arcát? Mind teneked!
Es kinek kevert sorsokat és örömet és bánatot,
hogy gazdag legyen a lelked? És kinek adott
annyi bús szerelmeket,

szerelmek bűnét és gy'ászát? s hogy bűn és gyász egysúlyú leg'yen,
eleve elosztott számodra szépen derűt és borút,
sorsot és véletlent, világ nyomorát, inséget, háborút,
mindent a lelkedre mért

öltöny gyanánt: - úgy van! eónok zúgtak, tengerek száradtak, hogy
a lelked: legyen!

császárok vétkeztek, seregek törtek, hágy megkapJ azt a bút,
amit meg kellett kapnod, és világok vihara fútt

,a te bűnös lelkedért!

Mert ne gondold, hogy annyi vag-y, amennyi látszol magadnak,
mert mint látásod ból kinőtt szemed és homlokod, úgy nagyobb
részed énedből, s nem ismered meg sorsod és csillagod
tükörében magadat,

és nem sejted, hogy véletleneid belőled fakadnak,
és nem tudod, hogy messze Napokban tennen erőd.

1'áng, és a planéták félrehajlít ják pályád előtt

az adamant rudakat.
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