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Először azt hittem, hogy ilyen kérdéseket nem lehet többé felvet
nünk. Nagy és nehéz időket élünk: minden intellektuális erőnket arra 
kell összefognunk, hogy megértsük és megmagyarázzuk a fejlődés 
irányát, napjaink világtörténeti jelentőségü eseményeinek értelmét. 
Azonban bármelyik oldalról közeledjünk is korunk szociológiai proble
matikájához, azt kell látnunk, hogy ma ép' azok a tényezők a döntő 
jelentőségűek, amelyeket más korok vizsgálásánál mint másodrendűeket 
elhárítunk az előtérből. Társadalmi tradíciók, politikai babonák, ideoló
giai elferdülések, béna illuziók, tehát u. n. felülépítményi jelenségek 
okozzák és jellemzik a mai korvajudást. A gazdasági fejlődés pedig 
megy a maga öntörvényű útján. Ez a tény fontos tételt bizonyit. Azt 
t. i., hogy bizonyos korokban — rendszerint történelmi periódusok 
végén — a társadalmi fejlődést a saját benső lendülete viszi tovább, 
egy bizonyos „vis inertiae", amit azok az erők váltanak ki, amelyek 
valamikor belegyökereztek a gazdasági életbe, ma azonban már nem 
s mégis hatnak és fejlődést módositanak, mert beleoldódtak az egyének 
és a tömegek legmélyebb lényegébe. Az irracionális tényezők társa¬ 
dalomalkotó ereje kevés korban jelentkezett ilyen meggyőzően. A mai 
korvajudás vizsgálóját ez arra kényszeriti, hogy alapos elemzés alá 
vegye mibenlétüket és hatóerejüket, megállapitsa, honnan is jönnek 
tulajdonképpen, milyen volt a szerepük akkor, amikor szükségszerű 
következményei voltak a társadalmi haladásnak s milyen a szerepük 
ma, meddig hat még erejük és mikor ernyednek el és esnek össze, mint 
léleknélküli test. A teljes mivoltukban kell őket megismernünk, hogy 
harcolhassunk ellenük, leküzdhessük őket és a fejlődést ismét a haladás 
irányába segítsük. Igy tehát a haladás irányának a meglátása a mai 
korvajudáson át és általában: korunk megértése nagy intellektuális 
felszámolást követel: régi fogalmaink újjáértékelését, új problémák 
tudatosítását, meggyőződésünk ujraalapozását. 

Uj szempontokat kapunk a társadalmi történések okozati vizsgálá¬ 
sához. Megnőnek a távlatok, amelyekben a tulajdon világunkat, a 
velünk és a körülöttünk történő jelenségeket megértjük és tisztábban 
látjuk. Nevezetesen pedig: új megvilágítást nyer az egyénnek és a tár
sadalomnak a kölcsönviszonya, meggyőzőbben domborodnak ki az egyén 
társadalmi meghatározottságainak vonásai. Bebizonyosodik, hogy a 
gazdasági életet az egyén uralhatja, hatásaitól magát függetlenítheti, de 
a társadalmi élet, — amelynek a benső szervezetében előző periódusok 
koros és torz maradványai is jelentős tényezők — felszívja az egyént 
és magúval sodorja őt, éppen mivel általa és rajta keresztül válik 
fejlődéssé. 

Ezzel szemben azonban még mindig kisért az a hit, hogy a társa
dalmi fejlődést az ember önkényesen irányithatja. Ez a hit történelmi 
korszakok kezdetén szilárdul meg és a n e v e l é s t tekinti az irányítás 
biztos eszközének. A most likvidálódó és új formákba átfejlődő korszak 
első ideológusai szintén a nevelésben látták a jövő fejlődés egyedüli 
zálogát L e i b n i t z hires mondása — „hízzátok rám a nevelést és én 



egy évszázad alatt átalakítom Európát" — egész korára és azon túl 
minden korszak és minden mozgalom kezdetére jellemző. Minden induló 
mozgalom hisz az ember „természetes jóságá"-ban, az egy cél felé irá¬ 
nyitott emberi tevékenység mindenhatóságában és nagyszerű lendületé
ben elmosódnak előtte a korlátok: a társadalmi fejlődés öntörvényszerű¬  
ségei. A nevelést az ember engedelmes eszközének tekinti s kétségtelen 
joggal: mert az ellentétektől megszabadított társadalomban — ami min
den induló mozgalom igérete — az egyén és a társadalom, valamint az 
egyes társadalmi jelenségek közti harmónia magától értetődő. S ahol 
ez a harmónia megvan, ott az iskolának, a tervszerű nevelői munkának 
az eredményessége biztos. Kiegyensulyozatlan társadalomban azonban 
sokkal korlátozottabb a sikere, mivel hatását lerontják a többi, ellen
tétes irányú társadalmi folyamatok hatásai. — A demokratikus gondol
kodásnak egy tragikus ellenmondása gyökerezik itten: keletkezésének 
korában, az elnyomás ellen az egyént védve, köztudatba viszi az ember 
társadalomirányitó eszközeinek, különösen a nevelésnek a mindenható
ságát. Továbbfejlődése folyamán azonban, az államhatalommal való 
egybeolvadása után, nem sikerül megteremtenie a beígért harmóniát a 
társadalmi életben, .— „az összes elemek felolvasztását az idő nagy 
kémiai processzusában" (Szalay László) — s így nem sikerül kiépítenie 
azt az utat sem, amely az egyénen át vezet az egyenlőséghez s „a nép 
értelmi emelésén át a demokráciához." (Eötvös József). A demokratikus 
gondolkodás főelve — „a nép képessé tevése arra, hogy az alkotmányt 
és az intézményeket értékelni tudja és a törvényeket önként és felelőség-
teljesen elfogadja" (Condorcet), — nem valósulhatott meg, mivel a tár
sadalom nem enged magán erőszakot elkövetni s nem hajlandó olyan 
lépésekre, amelyek fejlődésének természetes irányával ellentétesek. 
A fejlődés pedig a részek egyre fokozattabb szétválását és egymással 
való szembefordulását eredményezte. Gazdasági egyenlőség helyett 
liberalizmust, társadalmi egyenlőség helyett az osztályharc soha nem 
látott feszültségét. S az elvek lassan hozzáidomulnak a szükségletek
hez. Bekövetkezik az egyén ujboli guzsbakötése (Hegel) és a forradalmi 
ideológiának fokozatos beletörése a régi keretekbe (Herbart). A hitnek 
így megszűnnek a társadalmi okai, megbénulnak gyökerei, a hit 
tradícióvá merevedik és mint ilyen él és hat tovább, hat még ma is, 
lelkesedést támaszt a kezdő tanítóban, propaganda eszköze kultur
politikájának: jelentős tényezője szellemi életünknek. A figyelőnek 
szinte az lehetne az érzése, hogy az ősemberhez hasonlítunk, aki remeg 
a fétisek előtt, melyeket saját kezével faragott. 

Elég néhány nagy példát megvizsgálnunk. A háború utáni Euró
pában metsző logikájú gondolkodók hirdették és hitték, hogy a status 
quo konszolidálását, az ellentétek áthidalását és kiegyenlítését, a 
sovinizmus kiirtását és a háború rémének a megfojtását egyedül az 
iskolától várhatjuk. B e r t r a n d R u s s e l egyenesen a „bűvös szé¬ 
zám"-ot látja az iskolában, „amely az Utópiát megnyitja előttünk."*-
A mai németországi helyzet azonban szemléltető lecke. A szociálista 
iskolapolitika korunk leghatalmasabb pedagógiai kísérleteinek nyitott 
kaput; mindaz, ami Weimar óta pedagógiai téren történt, óriási len
dülettel vitte előre a neveléstudományt. Minden lehetőt elkövettek, hogy 
a köztársasági Németországot a nevelés erejével, az iskola által az ifju
ságban biztosítsák. S mi történt? Csupán ennek az ifjuságnak, ennek a 

*Ez a kijelentés más szempontból is nevezetes. Azt mutatja 
ugyanis, hogy az a hit. amely egy korszak kezdetén a' gazdasági és tár
sadalmi valóság természetes kinövése volt, a korszak végén utópiába 
meneküléssé torzul. (L. Plátó). 



bámulatos pedagógiai eszközökkel a köztársaság védelmére beállitott 
ifjuságnak kellett a szavazó urnákhoz nőnie, hogy Hitler uralomra 
juthasson! (Ennek az ifjuságnak a lelki fejlődését érdekesen és tanul
ságosan, bár bántó (azonban jellemző) lirizmussal mutatja be 
G ü n t h e r - G r ü n d e l könyve: Die Sendung der jungen Generation, 
(C. H. Beck, München, 1932.); ugyancsak érdekes és tanulságos adalék 
M a u r i c e M a r t i n du G a r d válaszcikke és kritikája: La mission 
de la jeunesse (Nouvelles Littéraires, 1933. III. 4.) mert egy ellenkező 
irányú, de lényegileg azonos fejlődésnek a dokumentuma.) A fejlődés 
tehát ujból áthúzta az ideológiákra és fikciókra építő gondolkodók 
számításait. Milyen groteszkül hat ma már pl. A l o y s F i s c h e r n e k , 
a legkiválóbb német nevelésszociológusnak ilyen kiindulási tétele: 
„Semmi kétség az iránt, hogy a nevelésben a mai világhelyzet az egy
ségesítő törekvést állitja fel legégetőbb követelménnyé. Ugy a Nép
szövetség hivatalos nevelési irodája, mint a legtöbb állam iskolaügyi 
kormányzata olyan módszerek kidolgozásán fáradozik, amelyek alkal
masak lesznek arra, hogy a felnövő és az azután következő nemzedékek 
közötti lappangó összeütközéseket tudatosan és radikálisan pacifista 
neveléssel vagy legalább is a népek kölcsönös megértésének jegyében 
tartott neveléssel elhárítsák." (Handbuch der Soziologie c. gyüjtemény, 
Pädagogische Soz. cimű tanulmány, 424 1.) 

A németországihoz hasonló jelenséget figyelhetünk meg érdekesen 
Csehszlovákiában is: az iskola a demokrácia bástyája — s az ifjuság 
egyre jobban özönlik át a nem-demokrata táborokba. Szinte a „sors 
játéka" volt, hogy a C s e h s z l o v á k T a n í t ó k S z ö v e t s é g e épp 
akkor rendezte impozáns propaganda hetét az idén a demokratikus 
nevelésbe vetett hit megszilárdítására (április 1.—7.), amikor az ifjuság 
nagy része rendőröktől összeverve tüntetett a fasiszta Nemzeti Liga 
gyűlésein s amikor a P r i t o m n o s t cimű intellektuális riportlap 
sorozatos seregszemléje kétséget kizárólag mutatja be az i f j u s á g el¬ 
fejlődését. 

Visszanézhetnénk a multba is annak igazolásáért, hogy nem nap
jaink problémájáról van itten szó, hanem egy örökérvényű törvény 
mai applikálódásáról és hogy nem csupán a németországi események 
nyomasztó hatása váltotta ki érveinket. Felsorolhatnánk ékes példákat: 
a mindenre kiterjedő s a maga nemében tökéletes, de a reformáció 
hullámainak gátat vetni még sem biró középkori katholikus nevelést, 
vagy a még tökéletesebb s mégis Voltairet és az enciklopedistákat szülő 
jezsuita pedagógiát, amely minden pompás eszközével (gyóntatószék, 
szószék, iskola) sem birta elgáncsolni a nagy forradalom diadalát. 
Azonban feleslegesnek látszik a példák halmozása. A felsorolt néhány 
tény elégséges annak bizonyítására, hogy az iskola mindenhatóságába 
vetett hit egy megelőző kor ideológiai csökevényének a továbbérzése s 
így tipikus tünete a szellemi jelenségek öntörvényű életének s működé
sének a bukás előtti időszakban. Egyszersmint pedig ujólag igazolják 
azt a meggyőződésemet, hogy pontos különbséget kell tennünk a spon
tán nevelésfolyamat (a ,,társadalombanövés") 'és annak egyik eszköze: 
az iskola, illetve a tanitói munka között. (L. erről „A modern nevelés 
szociológiája" cimű tanulmányomat, K o r u n k 1932. 7.-8. szám.) 

Ez a megkülönböztetés a vizsgált problémát új helyzetbe állitja. 
A szó klasszikus értelmében vett nevelés, a teljes nevelésfolyamat, 
nemcsak lehet társadalomváltoztató, de mindig is az volt: a társadalmi 
élet folyamatosságának a fenntartója és megszakitásnélküli tovább
fejlesztője. Ki tagadná, hogy a társadalmak fejlődése valóban gene
rációk egymáshoz idomulásán át történik? Ez maga az élet, maga a 



történelem: folytonos megujulás, új erőgyűjtés. Az egyén, aki egy adott 
társadalmi egység vonásait viseli magán, idővel elpusztul s amig a 
csoportot külső hatások szót nem bomlasztják, jellemző vonásait tovább
viselik új egyének, módosítva bár, de lényegében meg nem változtatva. 
Ezt a szélesmedrű folyamatot azonban nem mi irányitjuk önkényesen; 
az az összetevője viszont, amelyet mi irányítunk az iskolában, társa
dalomváltoztató nem lehet soha. Igyekezni fogok bebizonyítani, hogy 
miért, előbb azonban le kell szegeznünk azt, hogy nagy tévedés volna 
tagadni ezzel a tanítói munka nagy jelenetőségét vagy kétségbevonni 
az iskola lehetőségeit. 

Hiszen elég, ha bemegyünk egyszer egy népiskola első osztályába 
az első tanítási napon, majd megnézzük ugyanezt az osztályt néhány 
hónap, majd ismét néhány esztendő mulva, hogy csodálkozva lássuk az 
iskola hatását: új életformák lassu kikristályosodását, az egyéniség 
szögleteinek lecsiszolódását, az egymásközti viszonynak a módosulását 
Az iskola azon túl, hogy, mint valami csatornarendszer a generációk 
ismétlődése folyamán felgyűlt kulturállományt szétközvetiti az egyé
nekbe . és lényegük részévé, életük segédeszközévé finomitja, — terv
szerű és főleg rendszeres szellemi tevékenységre szoktat. Beléoltja az 
egyénbe a fegyelmezett cselekvés módját; kötelességteljesitésre kény
szerit. (Ezzel pedig komoly feladatot végez: a kötelességérzés fontos 
fentartója a társadalmaknak. Akiben él a kötelességérzés, az bármily 
ostobaságot képes örömmel és lelkesedéssel elvégezni és jóérzéssel be
fejezni. A kötelességtudat felment a felelőségvállalás alól.) 

Azonban — s itt visszakapcsolódunk előbbi gondolatmenetünkbe — 
az iskolának ezek a hasznos és szükséges funkciói azt a célt szolgálják, 
hogy siettessék és könnyítsék a társadalmi kiválasztódás folyamatát, 
ami minden másodlagos alakulat feladata. A l o y s F i s c h e r a már 
idézett munkájában frappánsan fogalmazza meg az iskolának ezt a 
szerepét: „Amennyire áttekinthetjük a megszervezett nevelés történetét, 
úgy találjuk, hogy az együttjár a társadalmi kiválasztódással. Vagy 
nem volt az egész nevelés egyéb, mint állandó szelektálás vagy pedig 
olyan különleges eszközök állottak rendelkezésére, amelyek társadalmi 
szitául szolgálhattak." (423. 1.) Körülbelül itt értünk el a vizsgált 
probléma teljes lényegéhez: az iskola társadalmi szerepe azonos a többi 
u. n. másodlagos alakulat (intézmények, mesterséges képződmények) 
szerepével s ez az, ami nem engedheti meg azt, hogy a társadalmi 
fejlődést közvetlenül befolyásoló tényezővé váljék. S ez az, ami meg
cáfolja a társadalomteremtő lehetőségeibe vetett hitet és annak tuda
tosítására kényszerit, hogy ez a hit illuzió csupán. Ezt bizonyítja 
D e w e y tétele is: „Soha nem nevelünk közvetlenül, hanem közvetve, 
a környezeten át." (A „Demokrácia és nevelés." Cseh ford., 28. o.) 

Csakhogy: más utakon megy a társadalmi fejlődés és megint más 
utakon a pedagógiai fejlődés (— itt is érvényesül a részleges öntörvény¬ 
szerűség elve —) s ez lényegesen komplikálja a problémát. A tanítónak 
volna a feladata ezt a kettős fejlődést összhangba hozni, ami azonban 
ma a lehetetlennel határos feladat. D e w e y ugyan megpróbálja egy 
szép hasonlat fügefalevelével elfedni a nehézségeket, de kevés sikerrel. 
Azt mondja ugyanis (id. m. 144. o.): „Ahogy a földműves is arra törek
szik, hogy munkája kiegészítő része legyen a természeti erők működé
sének, úgy kell a nevelőnek is törekednie arra, hogy munkája ne csak 
állandó összhangban álljon a társadalmi erők működésével, hanem ki 
is egészítse azokat. A földművelő munkája eredménytelen maradna, ha 
nem lenne tekintettel a talaj állapotára, az éghajlatra meg az idő
járásra." Ez a hasonlat azért téves, mert nem veszi figyelembe, hogy 



a természeti tényezők állandóak, a társadalmi tényezők pedig folytono
san változók, dinamikusak. A társadalmi tényezőknek ebben a folytonos 
hullámzó működésében, az iskolának — institució-volta következtében 
— változatlannak, helyesebben: csak fokozatosan változónak kell marad
nia. It t gyökerezik a tanitói munka szinte szizifuszi nehézsége és a 
kettős nevelés (a társadalmi és iskolai) egymásnak való ellentmondása, 
örök antagonizmusa. Az iskola hatását lerontja vagy módositja (a saját 
javára hasznosítja) a társadalom, a környezet, amelyben él vagy amely 
felé törekszik a serdülő ember. 

Hitet és meggyőződést, tehát: lelki tartalmat nem lehet a gyer
mekbe beleszoktatni és belepofozni. A régiek szemléltető közmondása 
szerint „a lovat a vizhez vezethetjük, de nem kényszerithetjük arra, 
hogy igyék." Tévedés azt hinni, hogy a nevelés sikere a tanítótól függ: 
a nevelés sikere a gyermektől függ. Ez az a bizonyos herbarti 
B i l d s a m k e i t , amit a hivatalossá vált herbartizmusból azután telje
sen kisikkasztott az epigonok strébersége. E ö t v ö s J ó z s e f nagyon 
markánsan jellemzi ezt a problémát: „Ki számithatja ki előre, mely 
benyomásokat és fogalmakat idéz elő száz gyermek lelkében ugyan
azon előadás? Ha valamely tárgyat megvilágosítanak, állásához és 
egyéniségéhez képest mindenki másként látja azt. Az iskola kész néze
tek helyett csupán módot nyujt saját ismeretek szerzésére, melyek 
nem attól függenek, amit az iskolában tanult valaki, hanem amit az 
életben tapasztalt." (A XIX. század uralk. eszméi, Bp. 1886., I I I . 45. 1.) 

Az egyén nevelhetősége és a tanító célkitűzése közti összeütközés 
egészen természetes. Ahol azonban a társadalmi fejlődés és a pedagógiai 
fejlődés között megszakad a harmónia, ott beállanak azok a jelenségek, 
amelyeket előbb láttunk s amelyek azt bizonyitják, hogy az ilyen fej
lődésszakaszokban a parancsolt iránytól való elhajlás nemcsak szemé
lyeknél következik be — amint általában, — hanem a társadalmi 
atmoszféra nyomása alatt, egész nemzedékeknél. Az összeütközést a 
társadalmi fejlődés javára a társadalmi atmoszféra, ez a soha eléggé 
nem értékelt nagyon fontos tényező dönti el. Ennek nyomása érleli 
tovább az egyéniség csiráit, amiket viszont az ideológiai örökség visz 
át a gyermekbe. Az idősebb nemzedék ugyanis nemcsak vagyonát és 
rangját, ismeretanyagát és társadalmi beállítottságát hagyja örökül 
az utána jövő nemzedékre, de szólásait, vágyait, meggyőződését, sőt: 
érzelemvilágát is.* Ennek az ideológiai örökségnek a kiirtása és a tár-

* Ebből a szempontból azt hiszem, K u l c s á r I s t v á n (Korunk 
1933. 3. sz. 183. o.) mereven és önkényesen magyarázza a gyermek első 
lépéseit a társadalomban. Ugy tünteti fel, mintha adva lenne, a ,,szok¬ 
tató". a nevelő — és a gyermek, akik egymással ,,cserekereskedést" 
folytatnak, a gyermek „szeretetet kap, lemondást ad." — Ez a viszony 
a valóságban nem ilyen egyszerű (ugyanakkor, amikor viszont sokkal 
spontánabb.) Lényegesen módositja épp az a tényező, amit Kulcsár nem 
vizsgál: a társadalmi atmoszféra. A társadalmi atmoszféra nemcsak 
ezt a viszonyt magát és annak intenzitását határozza meg. de mindazo
kat a mellékkörülményeket is, amelyek csupán közvetve támogatják a 
gyermek első lépéseit a társadalomban. — A „környezet nyomása" nem
csak előre kimért, tudatosan és mesterségesen előkészitett formákban 
jelentkezik, de spontánul is, a szoktatók akaratától függetlenül. Igaza 
van Dewey-nek. amikor megállapítja, hogy a „gyermeket már a ter
mészet nagyon felszerelte a társadalmi érintkezéshez szükséges eszkö
zökkel." (Id. m. 61. o.) Tehát nemcsak szoktatásról van szó, hanem ösz
tönös környezethez idomulásról is. Azokat az egyéniségalakitó tényező
ket is figyelembe kell venni, amelyeket R i b o t „néma hatások"-nak 
— influences muettes — nevez. 



sadalmi atmoszféra nyomása alól való megszabadulás következhet be 
c s a k egyéneknél, de soha egész nemzedékeknél. Pl.: a polgári ifjúság
nak a szocializmus irányába való elfejlődése ma csak egyéni átfor
málódás, benső megtisztulás utján mehet végbe, önmagával önmagáért 
vivott kemény harc árán. Miért? Mert az atmoszféra ma a fasizmusnak 
kedvez. A szocializmus nem divat többé; jelszavai nem úsznak a levegő
ben. Ma a reakció tartja kezében a fejlődés kulcsát. Ez azonban még 
nem jelenti azt, hogy szükségképpen övé a jövő. 

Jövője csak annak a mozgalomnak lehet, amely belegyökerezik 
egyrészt az egyénbe, másrészt a társadalmi haladásba. Itt azonban új 
probléma áll elénk: nevezetesen, hogy hogyan lehet megállapítani, hogy 
belegyökerezik-e egy mozgalom az egyénbe s ezen át a társadalmi 
haladásba? Ezt a problémát csak az a kutatás oldhatja meg, amely az 
egyéni társadalmi tudatának és társadalmi ösztöneinek a kialakulását 
vizsgálja. Megfigyeléseink és fejtegetéseink azt mutatják, hogy ennek 
a kutatásnak át kell helyeznie súlypontját a szubjektumról az objek
tumra: a folyamatról az egyénre. A pedagógia csak egy út — sajnos 
nagyon szük út — az egyén sokrétegű problématikájának megértéséhez. 
Az egyén mögött pedig ott áll a társadalom és a kor és csak e három 
tényező együttes vizsgálása segit hozzá a haladás irányának meglátá
sához. Pedig csak ez lehet a célja minden gondolkodásnak. 

J U H A K I M K R Ó N I K Á J A (II.) 
Ir ta: MORVAY GYULA (Tardoskedd) 

Fiam leverte a pléhet az asztalról és elgörbült a pléh. Átszaladtam 
vele Cirókhoz. No, hogy ő majd kikalapálja. Már a genfi óra is készen 
van. Nem nagykalapáccsal csinálta meg, de finom szerszámmal. 

Átmegyek, mondja a kovács, hogy este menjek vele a faluba. Vala
milyen kulturális előadás lesz és ő nagyon szereti a kulturát. Vele 
mentem, mert engemet minden érdekel. Mióta hazajöttem a frontról, 
egészen más ember lettem. Majd a fronti életemet is leírom. 

Felvettem ünneplő kabátomat. Nadrágot nem vettem ujat. Elég, 
ha a kabát mutatja az ünneplőset. Már szállingóztak az emberek az elő
adásra. Mi lesz az előadás, kérdeztem, de ők se tudták. Csak annyit 
mondtak, hogy valamilyen emléknapot ünnepelnek annak emlékére, 
hogy a falu egyik embere már husz éve itt van. Ismertem a vezető 
embert. Nem csinált az semmit. Mikor egyszer-kétszer bementem, mert 
valamiért dolgom volt ott, hát a körmeit pucolta, de rám sem nézett. 
Kár ilyen embernek holmi ünnepséget csinálni. De hogy más is lesz, 
nemcsak ünnepség. No jó, ezt már megnézem, mondom. 

Magamfajta ember nem igen szállingózott. Ki is jönne ilyenkor? 
Tavasz van és rengeteg sok a dolog. Akik majorra járnak, mint én, 
annak pláne sok a teendője. 

Díszes volt a terem. A falakon zöld dísz volt. Fel volt írva, hogy 
isten hozott. Mindjárt megláttam, hogy iráshiba van benne. Mert írni, 
olvasni jól megtanultam. Csak hátul maradtam, mint aféle szegény
ember. Jöttek az inteligencek. Csupa parfümösek voltak. Leültek az első 
sorokba és várták az ünnepséget. 

Nem ért semmit az egész. Buta szavalatok, meg csókolózások, eh, 
kell a kutyának. Egyszer énekeltek. Akik hátul álltak, ahol én, azok is 
elkezdtek énekelni. Azután felállt az egyik vendég és hátraszólt, hogy 



a csőcselék ne énekeljen. Visszakurjogattak neki, hogy maga a csőcselék 
és fogja be a pofáját. 

Mikor megvolt az ünnepség, hosszú asztalokat hoztak és felteritet¬ 
tek. Ettek, ittak. Az ablakon benéztem és láttam, hogy valaki felállt, 
kezébe vette poharát és sokáig beszélt. Gyerünk haza, mondtuk kint, 
akik olyan szegényebb fajták voltunk. Gyerünk haza. Mifenét kapunk 
itt? Semmit. 

Otthon gondolkoztam és mindjárt bele is irtam a krónikába, hogy 
mifenének ilyen kulturáskodás, amit mi nem értünk, vagy amire mi 
nem mehetünk el mindnyájan? Ki csudának van arra pénze? 

Pedig szeretek megnézni mindent. Front óta van ez így. Igaz, a 
front. Hát besoroztak, kivittek a frontra. Ameddig állomás volt, jó volt, 
mert a lányok váskán hordták a savanyó uborkát. Azután az is el
maradt. Jött az árok. Ott tetvesedtünk, ott kaptunk vérhast. Elkerültem 
fogságba. Hazajöttem. Azóta másképpen gondolkozom. 

Háború? Ajjaj, hagyjanak nekem békét. Olyan hosszú sora lenne, 
hogy nem is tudnám leirni ha elkezdeném. Mikor kikötöttek az ágyú
kerékhez? Hát mikor az egyik őrnagy lelövöldözte az árokban lekuksoló 
vérhasas katonákat? Ordítozott, hogy lump banda, szökni? szökni? 
puff, puff. És felforogtak a legények. 

No, mondtuk is, hogy ha vége lenne a háborúnak és találkoznánk 
vele, hát lapáttal vernénk agyon az állatot. Valaki levett egy sapka 
szilvát, lelövés. De enni meg nem kaptunk ám. Eh, piszokul ment 
minden. 

Minek is mentem el ma arra az előadásra. Mindent eszembehozott. 
Azután azzal a teremmel is milyen dolgok mennek. Ha iparosok, vagy 
szegények akarnák kivenni a termet játszásra, pénz nélkül nem kap
ják meg. De ha jön egy jósnő és lefizet száz koronát, akkor annak ki
adják a termet. 

De kinek mondjam meg? Szegény ember vagyok, könnyen meg
mondják, maga Juhákim nem sokat ért a világhoz. Maga béres, maga 
napszámos, maga dolgozzon és ne avatkozzon az urak dolgába. 

Van azért miközöttünk is ember, akinek van esze. Csak kevesen 
vagyunk. Cirók, van egy Icso nevű ösmerősöm, van egy Kondor nevű 
ember. Vannak elegen, csakhát összetöri őket a dolog. De azért azok 
megmondják. Velük vagyok én is. 

Átjött a szomszéd, valamit akar beszélni velem. Majd folytatom. 
Most beszélek a szomszéddal. 

Tegnap este nálam járt a szomszéd. Sok a gondja, baja. De kinek 
nincs máma gondja? Most szegődnek el az aratók. Minden kilencedikért 
arattak ezelőtt, most már csak minden tizenharmadikért. Vagyis min
den tizenharmadik kereszt az aratóé. Nem lehet többet keresni, mint 
3—4 métermázsát. Akinek meg nincs aratása, annak meg aztán igazán 
bajos a dolga. 

Feleségemmel beszélgettünk erről a mai világról. Alig van 
munka. Ilyen szegény ember csakis napszámból él. Ha nincs napszám, 
akkor megáll a tudomány. 

Elnézem a fiatalokat. Szerelmesen járkálnak a falu szélén. Hiába, 
tavasz van, pezsdül a vér. Mindegyaz, hogy valaki béres, vagy gazdag 
ember, szerelemben ilyenkor egy. Későbben már nem egy, mert a sze
gény ember jobban félti feleségét. Meg ha el is akarna válni a földi 
pokol miatt, akkor sem válik el, rengeteg sok a fizetség. Nem érdemes. 

Erről jut eszembe, hogy egyik ösmerősöm pörösködik. Elpörösköd¬ 
tek már jó csomó pénzt. Talán tiz ezer korona volt, amiért pörösködtek. 
Végén tizenkétezer koronát fizettek az ügyvédnek. Nem tudom igaz-e, 



de ösmerősöm csak nem hazudott. Mikor valaki pénzt fizet, akkor nem 
hazudik. Amikor kap az ember, akkor hamarább hazudik. 

Előbb írtam, hogy hazudik itt mindenki. Igy járt a biró is. Min
den vasárnap kihirdette nagy kényesen, mert a birók nagyon büszke 
emberek, hogyhát nem szabad legeltetni a laposokat, vetéseket. Szigo
rúan megbünteti a tettest. Nos az egyik laposban megfogták a biró 
teheneit, amint a másét legelik. Letagadta a biró, hogyhát ezek az ő 
tehenei lennének. Pedig tudták, hogy a tehenek igenis a biróé. Ilyen 
nép lakik itt. 

Nem értek a politikához. Nem tudom, hogy milyen pártok vannak 
ebben a kis faluban. Csak azt tudjuk magamfajta szegényemberek, 
hogy csupa jógazdák a képviselők, akik szivaroznak, gőgösek. Ugy 
beszélnek, hogy rohaggyon meg a szegény, meg eh, ríszeg disznók azok. 
Hát a biró is a jógazdák pártjából való. 

Nagy veszekedések mennek a községházán. Be akarják vezetni a 
villanyt, de ellene vannak a képviselők. Egyik új házat épített és előre 
bevezettette a villanyhoz a szükséges dolgokat. Neki kell villany. De a 
községházián ellene szavazott. Hát hogyan lehet ellene szavazni és 
ugyanakkor be is vezettetni saját házamba a villanyt? Ilyen nép van 
ebben a faluban. 

Multkor is a halászengedélyek körül volt baj. Itt folyik a folyó. 
És kértek halászengedélyt. Igenám, mondták a képviselők, de ki kapjon 
és ki ne kapjon? Ezen veszekedtek hetekig. Különösen egyik ember 
veszekedik folyton. Pedig írni sem tud. Egyszer azt mondja neki a 
jegyző: maga barátom ne Ugráljon, maga nem tud írni. Ugy irta le a 
nevét, hogy x. y. képvisellő. Barátom, magának elemi iskolában volna 
a helye. De még nagyon sokat oda kellene küldeni. De az atyafi ugrált, 
hogy így, meg úgy. Vége az lett, hogy mégis csak nem tud írni az 
atyafi. Szamár, ezt mondaná neki a tanító, ha bemenne az elemi isko
lába. Igy senki nem szól neki semmit. 

Reggel megyek dologba. Rendbe kell tenni a törcsöt. Aztán foly
tatom krónikámat és elviszem Steinhez. Megmutatom neki: nézze, bogy 
írtam. Ugye, megérdemeltem az el cé hardtmuth no. 2-es ceruzát, meg 
a papirt. 

Találkoztam Kondorral. Panaszkodik. Fáj a melle. Fronton kapta 
és fogy, veszik teste. Mondom neki: hegyek közé kellene menned. Azt 
mondja, hogy volt ott. Jól meg is bízott. Kitűnő erős levegő volt ott. 
Ha ott maradhatott volna, egészen biztosan meggyógyult volna. Mióta 
eljött a hegyek közzül, vége. Ujra köhög, fuldoklik. Gyerekei is sárgák. 

Hát hogyne lennék, mondta, sárga, mikor alig eszek. Igy újra 
megfog a baj. Mindég hegyek között kellene nekem élnem. Mondtuk ott 
egypáran ezt a főorvosnak. Azt mondta, hogy emberek, ezt én magam 
is tudom, de mit tehetek? Ameddig itt vannak, kezelem magukat böcsü¬ 
letesen. Amikor elmennek, akkor már én nem lehetek maguk mellett, 

Egyszer hallottam, hogy az orvos be is mutatta moziban a beteg
séget. Nincs itt mozi, csak az orvos csinálta. Szóval hogy lehetett látni 
a tüdőbeteg ember baját, kezelését. Nem mehettem el az előadásra, 
pedig nagyon szerettem volna. De ilyen szegényember mindjárt azt 
gondolja: mit kell fizetni? Nos akkor vége. Nincs pénz, nem láthat, 
nem hallhat az ember semmit. Sajnálom. Mondják, akik látták az elő
adást, hogy nagyon szép volt. Azt mondta az orvos, hogy szerencse, 
hogy folyó folyik itt, Másképpen a fél falu tüdőbajos lenne a rettenetes 
sok portól. ' 

Meg más bajokról is beszélt. Igaza is volt. Arról beszélt, hogy ez 
a falu nagyon furcsa hely. It t értelmetlen, sötétfejű emberek laknak. 



Azért, mert már évek óta csak idevalósi lányokat vesznek el a legények. 
Ez nagy baj. 

Azért baj, mert maholnap az egész falu vérrokona egymásnak. De 
hiába ezeknek a beszéd. Aztán az orvost is lemarták, hogy miket beszél 
itt a népnek női betegségekről, meg titkos betegségekről. Nem való az 
a népnek. Hallottam, hogy az orvossal az összes inteligencia össze
veszett. 

Pedig rosszul tették, mert a népet tanítani kell. Kutya se törődik 
itt velünk. No, azért az ilyen magamfajta ember azért nézelődik, okos
kodik és ha ideje van eke mellett, törcsásás közben gondolkozik, 
gondolkozik. 

Most pedig fogom a krónikámat és átmegyek vele Steinhez. 
• 

Igazán jó ember ez a Stein. Nagyon panaszkodott, mikor bemen
tem. Majd elmondja, mondta, előbb mutassam, megvan-e a krónikái 
Előhúztam neki a krónikát és megmutattam a ceruzát: nézze, még nem 
törött el. Azóta irok vele. 

Bemegyek a boltba, hát mindjárt megcsapott a jószág. A lekvár
nak volt olyan jó szaga. Stein éppen a pudli mögött volt. No, jónapot 
Juhákim, hát irogatunk, irogatunk? Igen, írogatok, mondom neki. Hát 
halilm, mondja nekem, azzal behívott a szobába, ahol hűvös volt, a 
falon ott lógott Stein két őse. Kopottas szőnyeg volt a szobában. Ugye. 
nézi, hogy milyen szegény zsidó ez a Stein, kérdi tőlem. Nem, csak 
körülnéztem. Rendes itt minden. 

Ezután feltette a szemüveget és elkezdte olvasni. Nagyon gyorsan 
elolvasta és még a széken ült. amikor kezét nyujtotta: ana Juhákim, 
hát jól van. Kijár három pakli dohány és papir, amennyi kell. Ez 
krónika. Nem olyan, mint amelyiket az egyik itteni tanító vezet. Az 
semmi. Olyat nem szabadna csinálni. Ez igen. Mondtam, hogy maga 
jófejű ember. 

Azzal felkelt. Aha, mondom, most megy a palesztinai borért. És 
tényleg azért ment. Hozta az üveget, hozta a dohányt, hozta a papirt. 
Töltött és kocintott velem. Hát tüzelt a palesztinai szent bor. De meg is 
szolgáltam. 

Ezután sok mindenről elbeszélgettünk. Különösen fiát hozta elő. 
Az is nagyon szeretett irni, de meghalt szegény a fronton. Mondom, 
én is majdnem meghaltam a fronton. Háthogy nehezen megy a bolt, 
mondta Stein. Nincs pénz, nincs pénz az embereknél. Sokáig nem lehe
tek magával Juhákim, mert jönnek a kuncsaftok, de majd egyszer 
nézzen be hozzám. Krónikája eddig jó. Csak folytassa. Papir lesz. 
Dohány lesz. Borocska is lesz. 

Azzal kijöttem a kocsmából. Otthon elmondtam feleségemnek a 
dolgot. Hát jó. mondta, te tudod. Néha nincs nagy kedvem tovább
folytatni krónikámat, de ha már belekezdtem, akkor be is végzem. 
Biztatom magamat: Juhákim, ne bolondozz. Csak írj, írj. 

Végigolvastam krónikámat. Hát sok benne az iráshiba, sok benne 
a nehézkesség. De nem vagyok én jegyző. Annak kell tudni írni. 
Juhákim béres és napszámos vagyok, nehezen megy a szó. Csak belső 
Ösztökélésem nógat. Böcsületes munkát végzek én így is. Semmi hazug
ság nincs ezekben a sorokban. 

Ásómat kerestem ma délután: nincs és nincs sehol. Megyek a 
szomszédhoz. Adott ásót. Nézem: rá van írva, hogy made in France. 
Mi lehet ez, gondoltam. Nem tudom. Kertemet ástam fel vele. De még 



nálam tartom, hátha egyszer a majorban is kell. Egyik ásómat a 
majoron hagytam, másikat itthon nem találtam, ezért kértem. 

Estefelé megyek az uccán, viszem az ásót. Látom, hogy éppen arra 
jönnek az urak. No, most megkérdezem, hogy mi az a made in France. 
Micsoda titokzatos mondás lehet ez! Köszönök, kérdem az egyik urat: 
tekintetes ur kérem, mi ez a felírás! Nézi, nézi, forgatja az ásót, de 
csak nem mondja. Hol vette ezt az ásót! Nem vettem. Szomszédomtól 
kértem kölcsön. Hát a szomszédja hol vette! Azt nem tudom. Hát ez a 
felírás az üzletes neve. Köszönöm, mondtam és köszöntem kalapommal. 
Ki lehet az az üzletes! Itt nincs olyan nevü. A városban! Várjunk 
csak, ki is lehet az! Biz én nem tudom. 

Este bejöttek hozzám emberek: Kondér, Cirók. Kérdem tőlük, hogy 
ki ez a kereskedő. Kérdem a szomszédtól: kinél vette ezt az ásót. Hogy 
csak úgy vette kocsitól. No, akkor baj van. Cirók azt mondta, hogy ez 
nem lehet kereskedő név. Kondér semmit sem szólt. Neki ez nem 
érdeke, ezt mondta. 

Bementem a városba és kérdezősködök a kereskedő után. Fene 
van, ilyen nevű kereskedő nincs. 

Végül megkérdeztem egy kereskedő kinézésű embert. Nevet, nevet, 
néz rám és azt mondja: barátom, ki mondta magának, hogy ez keres
kedői név! Mondtam, hogy egy falusi intelligens ember. No, mondja, 
hogy milyen szamarak vannak még azok között is. Rettentő szamarak. 
Hát nézze bácsika: ez a felirás azt jelenti, hogy ez az ásó francia 
gyártmány. Igy kell elolvasni: made in France. Csakhogy ez angol 
nyelven van írva. Kiejteni így kell: méd in Fransz. Szószerint: 
Gyártva Franciaországban. Azzal köszönt és otthagyott. 

Mikor elvégezölődtem dolgommal, hazamentem. No, mondok, szé
pen jártam ezzel az ásóval. De fenét vagyok hibás. Nekem így mondták. 
Majd megmondom annak az uriembernek. Éppen sétáltak. Köszöntök, 
mondom, hogy egy városi kereskedő mit mondott. Hát kiabált, hogyhát 
kinek hiszek! neki, aki itt él a faluban, vagy egy vadidegen embernek? 
Mondom: annak hiszek, mert olyan kereskedő nincs, amilyent maga 
mondott. Ezzel mérgesen otthagyott. Megmondtam neki azt is, hogy 
azt mondta a kereskedő, hogy szamár. Nem szólt rá semmit. 

Feleségem libákkal vesződik. Kell egy kis pénz. Igen ám, csak
hogy még most kora tavasz van és nincs zöld. Elhatároztuk, hogy az 
egyik ágy alatt növesztünk zöldet. Felkapartam a földet, meglocsoltam 
és árpát vetettem bele. 

Már ki is zöldült a vetésem. Bajos vele, mert nem is zöld az, de 
sárga meg halavány valami. Szegény ember sorsa ez. Mit tudják azok, 
akik nem élnek benne, mélyen benne ebben a szegénységben, hogy mi 
az: meghalni szegényül, mi az: csak kivánni és soha, de soha semmit el 
nem érni? Mit tudják? Jár a szájuk. Leköpni őket. 

Nagy a nyomorúság, elmondhatom. Tegnap benéztem a kocsmába. 
Unalomból, mert most nincs munka a majorban. Csődület. Kérdem, mi 
ez! Hogy jósoló jött és öt koronáért jósol. No aztán nekem megsúgta 
a jósoló, hogy ne szóljak senkinek, mert ez az ő kenyere. Mert én is 
akartam jósoltatni, de marhaságokat beszélt az én életemről. 

Valami kis pénz mozog ebben a faluban. Minden reggel tyukászok 
veszik a baromfit. Az sem kell. Hogyhát nem megy az üzlet. Hát 
akkor mi megy! Azért csak szól a tyukászok csengetyűs kocsija. Kimegy 
az asszony. Mit ád ezért a libáért! Huszonöt, mondja a tyukász. A, any¬ 
nyiért dehogy adom. Hát akkor sehogy sem kell. Azzal megy tovább, 
de az asszony visszakiáltja: vigye no. 

Ma délután felvonultunk, Csupa béres, napszámos, szegényember, 



Valami munka kell, nem lehetünk kenyér nélkül ilyenkor. Se pénz, se 
kenyér, se munka. Mentünk. Énekeltünk. Rengeteg nép volt ott. Kur¬ 
jogattunk, hogy adjanak munkát, munkát, de gyorsan. Elénkállt a biró, 
hogyhát emberek így, emberek úgy, de elől rákiabáltak: igen, emberek? 
Máskor meg rohaggyon meg a szeginy, mi? Máskor meg szivar, meg 
borocska, meg pénzecske a községéből, a szegény népéből? El is ment 
a biró. Odaértünk a községháza elé és szónokoltak, hogy mekkora a 
nyomorúság. 

Kurjantottam, hogy: azt csak mink mondhatjuk el, de nem maga, 
aki idegen szónok itt. Mit tud maga? Maga idevalósi? Csend lett. És 
a tömeg rám nézett. Hát akkor beszélj te, kiáltották, mert te tudod, 
hogy mekkora a nyomor. Utat engedtek nekem, felálltam a székre és 
csak elkezdtem beszélni, hogy nincs kenyerem, hogy ágyam alatt neve
lek zöldet három libának, hogy legyen min ruhát venni. Mindent el
mondtam. Sehol munka, sehol pénz. 

Sokáig beszéltem. Mikor abba akartam hagyni, nógattak. Juhákim, 
tovább, tovább Juhákim. Jó van! Igaz! Közülünk való! Haggyatok 
beszélni, mondtam nekik. Csend lett. Én örültem, hogy mindent el
mondhatok. ' 

Nem fejezhettem be a beszédet, mert rágyütt az eső és széjjel
mentek az emberek. Ha nem olyan sebes és bő az az eső, akkor nem
mentek volna széjjel. De így is, mondtuk, hogy újra eljövünk és meg
tárgyaljuk a dolgot. 

Igy jártam én máma ezzel a beszéddel. Mondták, hogy őszintén 
és szépen beszéltem. Hát mindegy, akárhogyan. Beszéltem. Tetszik, jó, 
nem tetszik, az is jó. Haljak éhen? Hát akkor lopjak? Valakit üssek 
agyon lisztért, pénzért? Hát ha nem. hát akkor honnan szerezzek, miből 
jek dolgozni? Hová? Napszámba? Hová? Kérjek kölcsön? Miből? 
Ki ad kölcsön? No ki ád? Feleljetek!!! Akik azt mondjátok. 
Miből? Ki ad kölcsön? No ki ád? Feleljetek!!! Akik azt mondjátok, 
hogy csak csőcselék a szegény, hát feleljetek!!! Mi éhenhalhatunk? Miért 
nem ti haltok éhen? Miért mi? Hát csináljátok meg, hogy ne legyen 
büdös szegénység. No, csináljátok meg! 

Mindenféle marhaságot beszél ez a nép. Hogyhát háború lesz, meg 
ez lesz, meg az lesz. Semmi se lesz. Semmi se legyen, mert éppen elég 
a nyomorúság, akkora, hogy a csillagos égig kurjánt. 

Nem is irok ma másról, csak erről. Beszéljenek akármiről, azt 
majd máskor írom le, most előbb ezzel végzek. írtam, hogy felvonul
tunk. Most aztán megvan a nagy baj. Gazdák, biró, meg mindenki 
mérges ránk és a biró persze megint bor mellett, meg a gazdák között 
mondta, hogy dögöljünk meg. Ha szegényemberek között ült volna, 
nem mondta volna. Háthogy neki ezek a cucilista disznók nem fognak 
parancsolni, neki több esze van a csizmájában, mint nekünk a kódisok¬ 
nak a fejünkben. Majd ha találkozok vele, megmondom neki. 

Találkoztam a biróval. Jött a szövetkezeti kocsmából és volt a 
fejibe. Mondom neki, hogy miket beszél félig berúgott állapotban bor 
mellett. Mondom ezt mondta, vagy nem mondta? Hogy igen. Hát nem 
szégyenli magát? Mi közöm hozzátok ganajok, mondta? Deiszen az 
istenit a gőgös parasztjának, eleget megszedte már magát ott a község
házán, majd egyszer magát is kivágja onnan valaki, aztán mehet az 
öreganyjába. Ezeket mondtam neki. Mérges voltam. Rágondoltam: csuk
janak be. Legalább ott kapok enni. 

Mert már így csinálnak a szegény emberek. Voltak esetek, amikor 
a gyereket nem küldték iskolába, persze jött a büntetés. Vagy fizetni, 
vagy leülni. Hát csak erre vártunk. Leülni, mondtuk. Tél van, ott meleg 



lesz meg kapunk enni. Addig az asszony valahová elmegy. Vagy otthon 
marad és nem kell egy karaj kenyérrel több. 

Igaza volt Ciróknak. Marha nép ez. Sokszor megérdemli sorsát. 
Nem is érdemes ezt mindég sajnálni. No, itt van, amit most elmondok. 
Ez így történt. Átjön hozzám a másik szomszéd, hogy Juhákim, légy 
oly jó, adj 10 koronát kölcsön. Tudod, lesz az a banket, vagy mifene. 
Háthogy aki helyet akar az asztalnál, az előre vegye meg a vacsorát. 
De ez a pénz egyszersmind belépő is. Gondolkoztunk, nos mondok meg
éri. Hát nem tudod milyen ünnep lesz, vagy banket, vagy mi? Meg
mondom: hát a plébános úr nevenapja, vagy születésnapja lesz. Illő ott 
lenni és az asztalnál ülni. 

Mondtam neki, hogy összesen két korona hetvenöt fillérem van, de 
most isten tudja mikor jutok pénzhez. Hát hogy akkor ne haragudjak, 
de azt gondolta, hogy én napszámos vagyok, nekem van pénzem, mert 
minden hét végén fizetnek. Fizetnek? Ki fizet? Hát dolgozok én? Mi? 

Azzal láttam, hogy átmegy a Cirókhoz, de az se adott neki. Aztán 
ezen gondolkoztam. Hát ilyen nép ez. Nem is azért mondom, mintha 
ellensége lennék fajtámnak. Aki ezt mondaná, mégha a miniszter is 
lenne, rögtön bepörölném, mégha el is veszteném a pört. Nem bánnám. 
Leülném. Szeretem én fajtámat, csak az ilyen dolgokat nem szeretem. 

Most inkább kölcsönkér, inkább megkoplalja, inkább szégyenkezik, 
hiszen gazda, földjei vannak, de nincs egy krajcárja sem. De ő ott akar 
feszíteni hitelre az asztalnál. Ott meg vesz hitelre szivart, de mégis
csak beül és megmutatja, hogy nem zsellér, nem proli, nem büdös 
cucilista, megmta t ja , hogy magyar gazda, aki tudja a kötelességét. 
Lehet, hogy kezet is fog vele a plébános. És ő akkor otthon egy hétig 
fog mániákusan emlékezni, hogyhát emlékszel asszony, milyen szép 
volt, milyen szavallatok voltak. Igy fogja mondani két el-el: szavalja
tok, de én tudom, hogy ez hiba lesz, mert azt csak egy el-el kell kiejtem. 
Nem mondom, én is elvétem néha az irást, de én béres és napszámos-
munkás vagyok. Juhákim béres és napszámos. 

Igy megy ez itt. Megfigyeltem, hogy minden gazda rendesen 
községgazdája szeretne lenni. Egymásután négy is volt, mind a négy 
jól megszedte magát. Nos mikor ezt valaki csak pendítgette, rögtön 
pörrel fenyegették. Ilyen dolgokat nem lehet megmondani. Dehát miért? 
Mert becsukás a vége. 

Multkor összeálltunk a falu végén. Beszélgettünk. Mindenféle elő
jött. Azt mondja az egyik közülünk: Juhákim, nálad is voltak gyüj
teni? Mire gyüjteni? Háthogy kicsiny a templom, megnagyítják. Nálam 
ugyan nem voltak. Ne is jöjjenek. Van a templomnak 37 hold földje, 
építsenek abból. Háthogy gyüjtnek. Én nem bánom, mondok, csak 
gyüjtsenek. Szép dolog az. Lesz nagyobb templom. Dehogy már össze
jött egy csomó pénz, valami 80 ezer korona. És az a pénz kinél van? 
Hja, ez a legérdekesebb. Egyik hizelgő gazda megkérdezte, hogy hol is 
az a pénz, hol is annak a pénznek a kamata, hát azt mondták neki, 
hogy . . . . édesfiam ti azzal ne törődjetek, jó helyen van az. 

Kiszámítottuk, hogy a kamat is jócsomó pénz, de arról senki sem 
beszél. Igy megy ez itt. No és máshol nem, mondta Kondér? Jártam 
messzevasútra, ott meg hallottam, hogy karácsonyra az iskolásokkal 
szinidarabot rendeztettek. Minden gyereknek kellett hozni két tojást, 
meg egy marók lisztet, háthogy kell, ebből lesz a közös karácsonyfán 
a sok sütemény. A végén aztán minden gyerek kapott egy szem 
savanyucukrot. No és hol vannak a tojások, kérdezték. A végén, ez 
már tényleg rablás volt, minden gyereknek belépődijat kellett hozni 20 
fillért. No most, akinek nem volt husz fillérje, az hozhatott egy tojást is, 



Igenám, csakhogy a tojás ára meg ötven fillér volt. 
Nos akkor is megkérdezték, hogy hol az a sok tojás, nos azt 

mondták: édes fiam, nem magukra van a bízva. Igy van ez máshol is. 

Találkoztam az új tanítóval. Fiatalember. No, mondom, ennek is 
elege lesz itt ezzel a néppel, meg az itteni uri népekkel. Irigyek az 
itteni urinépek. Egymásra is, meg mindenkire irigyek. Multkor csak 
elhallgattam, hogy beszélgettek:... kérlekszépen, ez mégiscsak rettene
tes, hogy mennyire nem tisztelik az okos embert. Megyek az uccán, 
nos nem köszönnek a parasztok. Hja, neked nem, de nekem igen. És 
aztán kezdődött az irigy beszéd. 

Persze, megjött az új tanító, most suttognak, pletykáznak a falu
ban. Azt mondják, hogy szereti a szegény embert. No, hiszen éppen 
ilyen tanító kell nekünk. Hát a szegényt csak leköpni szabadi Eddig 
bizony nagyon könnyen beszéltek a szegényemberrel. Nem való az. 

Persze butaságokat is beszélnek az új tanítóra, hogyhát szocialista, 
meg ez, meg az. Meghogy nem ment senkihez vizitálni, meg ilyeneket. 
Meghogy nem akart udvarolni az egyik csúnya, rettentően csúnya kis
asszonynak, nos most megvan ellene a harag. 

Azt hitte az a vénlány, hogy a pénz minden. Egye meg az ezreseit, 
meg kanállal egye meg az aprópénzét. Ezt beszélik rá. Jó is teszik. 

Találkoztam az új tanítóval. Köszöntöttem neki, mondok maga az 
új tanító? Igen, mondja én vagyok Juhákim ur. Mondom neki, hogy 
nekem ne mondja, hogy Juhákim ur. Én nem vagyok ur, nem is akarok 
az lenni, mert van itt a faluban elég ur, de gyalázatosan meg is járunk 
velük. Hát multkor is valaki elment az egyik urhoz, az beszél neki, 
hogy édesfiam, remélem, hogyha felnősz, akkor okvetlen ebbe és ebbe 
a pártba lépsz be. Mertha nem, akkor látod édesfiam ott azt a fotöjt, 
akkor azt utánad megtörültetem a szolgálóleánnyal. Hát való így 
beszélni? 

Beszélgettünk mindenféléről az új tanítóval. Panaszkodott, hogy 
ostoba rágalmakat hall, hogy ő szocialista, meghogy ő istentelen, meg
hogy ő szereti a népet, meghogy ő kommunista, meg ilyeneket. Pedig 
hogy ő tudja, ez mind csak azért van, mert a helybeli embereknek 
nem tetszik. Nem mindenkinek, csak egy-két ostoba és nagyon büszke, 
de amellett farizeus embernek. De ő tudja, hogy becsületes ember. 
Ami pedig az erőszakos udvarlást, meg a vizitálást illeti, hát ő azokat 
marhaságoknak tartja. Tanít és szereti a mesterségét, nem úgy, mint az 
a tanító, akiről előbbi falujában hallott, hogy volt egy öreg tanító, aki 
a legkisebb zajért is levagdalta az egész osztály gyerekének gombját a 
nadrágról, kabátról. Nos tartották a bugyogójukat, mikor hazamentek. 
Hát hogy ő nem ilyen tanító. 

Mondtam neki, hogy jár-e kocsmába. Hogy ő nem iszik és nem 
pipázik. Sohasem tette. De piros is volt az arca, azt láttam. Szép fehérek 
voltak a fogai. 

Nagyon panaszkodott, hogy milyen buták, irigyek, de még lelket
lenek itt az emberek. Nemsokára meg akar házasodni, nos az egyik 
ujság, ahová irni szokott, kitette, hogy ez és ez az ember, aki író, meg
házasodik. Ezt és ezt veszi feleségül. Nem ő adta be az ujságnak, de 
megirta az ujság. Nem hazudott, hogy író, mert tényleg író. Nos az 
egyik ostoba ember, mert tényleg nagyon nagy ökör az illető, ha ilyent 
mond, elhíresztelte, hogyhát kérrem. . . az a maguk taní tója . . . nem 
is úgy hirdette magát, hogy ez és ez a tanító elveszi ezt és ezt... de 
úgy, hogy ez és ez az író. Kér rem. . . Hát aztán a fülembe jutott, 
mondta az új tanító, de nem mondom vissza, Vén ember az illető, nem¬ 



sokára kipusztul ebből a világból. Minek bántsam? 
Még sok mindenről elbeszélgettünk, aztán kezetfogott velem és el

váltunk. Jólesett, hogy odaadta nekem kezét. Igaz, hogy én csak 
Juhákim béres és napszámosmunkás vagyok, de azért böcsületesebb 
vagyok, mint a biró, mert az büszke, mint a községgazdája, mert az 
mutyiban lop, mint az urak, mert azok buták, irigyek és bántják az új 
tanítót, pedig az derék gyerek. 

Egész nap harangoznak. Meghalt felsővégi Kis István. Falusi 
emberek között ijesztő egy halál. Ki is kisérte őt az egész falu. Hallom, 
hogy beszélték a temetésen, hogy milyen volt Kis István halála. Nem 
szerette feleségét, mert az asszony csakugyan minden férfire ránézett. 
Ránézés után pedig oda is adta magát minden férfinek. Kis Istvánt 
jól ösmertem. Együtt voltunk a fronton. Szomorú, elmélázó ember volt, 
aki szerette az egyenes vonalakat. Mindég kiment a vasutra és szere
lemmel bámulta az egyenes síneket. Emlékszem, egyszer a lövészárok 
partján mosakodtunk, jön egy őrnagy és rászól Kis Istvánra németül, 
hogy no iszen, még ezt sem látta, hogy baka, egy rongyos, ismeretlen 
infanteriszta itt a fronton a fogait mossa. Kis István megmondta 
neki: szeretem a tisztaságot őrnagy úr! Mi, mi?? Mit beszél, fordult az 
őrnagy segédéhez, de a segéd nem tudta neki megmondani, az is 
német volt. 

Azt mondták, hogy mostanában már senkihez nem beszélt. Emle
gette, hogy már jön a tavasz. Már várja. Látták őt kertjében, amint 
odament virágos almafájához, hozzáborult törzséhez és ríva mondo
gatta: édes fácskám... gyökered v a n . . . csak víz kell rád, kihajtasz, 
virágod lesz . . . és jönnek a méhecskék... édes, szerelmes almafám, 
mennyi szerelmet kapsz ennyi virágtól . . . édes jó fácskára. . . És csak 
simogatta, ölelgette a fa derekát. Igy halt meg Kis István. 

Persze, ráfogták, hogy elmebajos, meghogy felesége megetette 
valami méreggel, de nem igaz. Ott leroskadt az almafa alatt és ott 
meg is halt. 

* 
Eddig tart Juhákim béres és napszámosmunkás krónikájának első 

része. Amit írtam, az igaz írás. Várjuk, várjuk mi szegény emberek 
várjuk, hogy csunya életünk egyszer kivirágzik. Mert ez így senyvesztő, 
ez így rettenetes. Hazug, tolvaj, velünk nemtörődő emberek között 
élünk. Gyerekeink is ezek között élnek. Csunya élet ez így. 

De még nagyobb baj, hogy nincs munkánk és így nincs kenyerünk. 
Nem mondom, köztünk is sok a hiba, de aki éhes, aki nem dolgozik, 
annak lelke nem is rendesen gondolkozik. 

Milyen jó lenne ez is, az is. Mindent szeretnénk megélni, végig
csinálni ebben az életben. 

Kis István is azért halt meg: megrepedt a szíve. És a mi szivünk 
is mennyit szomorkodik. Mert feléreztem én, Juhákim napszámos, hogy 
egy életem van. Ha ez az egy életem nem lesz szebb, mint amilyen 
most, akkor meghalt ez a mostani életem. Pedig több életem ezen a föl
dön nincs. Ezért irok, ezért vonultunk fel, ezért irom majd tovább 
krónikámat. 

Ugye, aki vénlány, mennyire szeretne férjhezmenni. Miért? Mert 
tudja, hogy egyetlen egyszer van fiatalság. Egyetlen egyszer. Soha, de 
soha az életben nincs többször. És aki nem használta ki ezt az egyetlen 
egy tavaszt, az halott. 

Mi szegényemberek is így vagyunk. Ha meghalunk, akkor mi 
már ezt a földi életet nem élhetjük. Vége. Egyetlen egyszer van földi 



élet, mint egyetlen egyszer akart Kis István igazán szerelmes lenni, 
mint egyetlen egyszer akarunk mi szegényemberek jókedvűen, boldo
gan, szépen élni ezen a földön. 

Fák virágoznak. Boldogok. Jönnek a méhecskék és a gyümölcsfák 
majd megfulladnak a sok szerelemtől. Vetés kikel, nő, hull rá a nap, 
hull rá az eső, nő, nő, hozza a boldog termést. Állatok cseperednek, 
üzekednek, élik életüket és szaporodnak. Bogárkák szerelmeskednek, 
halak ívnak, lepkék ölelkeznek. Élik egyetlen életüket. 

Nem, nem lehet hagyni, hogy egyetlen életünk bimbója elhervad
jon. Nem engedjük, hogy ez a szegénynép csak azért szaporodjon, hogy 
jelentse a büdös szegénységet. Mi szeretnénk legjobban, hogy ne lenne 
szegénység. Egyesek azt mondják, hogy rabszolga mindég volt. És ez 
ezután is legyenl Ez az emberiség célja? 

Megint azt mondom: 'egyetlen egyszer élünk ezen a világon. It t 
dőljön el minden. És itt is fog eldőlni minden. 

Megírtam ezt a krónikát, de még nincs befejezve. Ezer könyvben 
sem férne el az, ami a mi életünk. Olyan szavakat használtam, amilyen 
szavunk nekünk van. Igaz szavunk van. Ámmen. 

II . 
Most következik krónikám második része. Ez a rész már nem lesz 

olyan hosszú. Hangzása olyan lesz, amilyenek továbbra is a szegény
emberrel történülő események. Híven beszámolok mindenről. 

Temetéssel fejeztem be, temetéssel kezdem. Felakasztotta magát egy 
ember a vágóhíd gerendájára. Rátaláltak. Halott volt. Megindult a 
vizsgálat, miért halt meg, ki miatt halt meg. 

Egyszerre világos lett aztán minden, hogy miért is halt meg ez a 
napszámos. Mert napszámos volt. A községházán jelentkeztek a keres
kedők, nála ennyi, nála ennyi volt az ember kontója. Adtak neki, mert 
mindég mondta, hogy majdcsak lesz munkája, akkor nem hord majd 
hozomra. Mindent hozomra vitt. Felesége most is ágybafekvő beteg. 
Gerincsorvadása van. Ura esetére nem szólt semmit. Későbben csak 
megmozdult és azt mondta, hogy nemsokára rajta a sor. A kontókat 
nem fizetheti ki, mert az orvos sem jön hozzá. Rothadt alatta szalma
zsák, lepedő nincs is az ágyon. Régi szoknyákkal takaródzott. 

Ma dobolták ki, hogy új kocsma nyílik a faluban. Eddig már 
vagy hét kocsma van itt, most nyilt a nyolcadik. Mindjárt mulatsággal 
nyilt meg. Verekedés volt, jöttek a csendőrök és büntetés járt az új 
kocsmárosnak, de az elhencegte, hogy fizeti, bekereste. 

Azt is susogják, hogy a kocsmáros földeket vesz. Honnét? Hát-
hogy egyik részeg paraszt mindég ott mulatott és egyszer aláírattak 
vele egy írást, hogy eladja földjeit. Másnap már nem volt segítség, 
mert úgyis rettenetes sok tartozása volt. 

Nagy veszekedések vannak a szegényemberek között. A szegény
embereknek van egy pártjuk. Minden napszámos, kapás, arató, cseléd 
és munkás ebbe a pártba lépett be. Ujságjuk is van. Ez az ujság meg¬ 
irja, hogy hogy' megy a sora a más országban élő szegényembereknek. 
Mert mindenhol vannak szegényemberek. Ezeken a híreken kivül aztán 
sokszor olyan hirek is jönnek, «melyek nem igazak. Nagyítják a kisebb 
dolgot. Mire jó az! Elégséges megírni az igazat is. De azt aztán becsü
letesen és mindég meg kell írni. 

Szóval veszekedés van, mert a párt helybeli vezetője mindég pén
zeket szedett össze a szegényemberektől. Mondtuk, hogy minek ennek 
mindég pénz? Erre is, arra is, mindég pénzt kért. Végén kisült, hogy 
abból élt, hogy a szegény munkásemberektől szedte össze a pénzt. 



Másik veszekedés is volt. Ez énmiattam, Juhákim miatt volt. 
Mikor volt az a gyűlés és felkiáltottam, hogyhát a szónokunk, aki 
jött, az nem idevaló, ő nem is tudja, hogy mit kell az itteni népnek 
beszélni. Nem úgy van az, csak leküldeni valakit, aztán, netek buták, 
hallgassátok. Háthogy szájas voltam, megsértettem a pártot. Hogy 
nem vesznek be, ha nem fogok szót fogadni. Hát akkor nem vesztek be, 
mondok. Szegényember vagyok, szegényembernek megmondhatom az 
igazat. Kinyitom én a számat ugy is, ha nem vesznek be a pártba. 

Ma reggel levelet kaptam. Barátom írt egy másik faluból. Sok a 
hibája, de kijavítva így szól a levél: 

Kedves Juhákim, kívánom az Istentől, hogy ezen pár sok írásom 
a legjobb egészségben találjon. Továbbá tudatom veled, hogy eddig 
mindég azt hallottam, hogy a magyar nép nem bir meglenni politika 
nélkül, a magyar nép vezetői nagy politikusok, stb. Falunkban politikai 
gyűlés volt. Hűen ennyi történt. Kidobolták, hogy ekkor és ekkor maga 
az országos elnök jön el a faluba, aki éppen most érkezett haza az 
interparlamentáris konferenciáról. A nép természetesen csodát értett 
az interparlamentáris szó alatt és a párttitkárok szavai után csodá
lattal volt eltelve az országos pártvezér iránt. 

Heggel lóháton gatyás legények poroltak a faluban, az első 
leányok, akik szokásból mindég az oltár előtt állnak, ők a falu szűzei, 
fehér ruhában az állomásra vonultak a vezér elé. Hintón jött a politi
kus, aki ezerholdas nemes, nagybirtokos volt. Azonkívül egyszer azt 
mondta, hogy ő teljesen megérti a szegényember panaszát. 

A szövetkezeti kocsma udvarán volt a gyűlés. Az ebéd a falu 
plébánosánál volt. A galyakkal díszített hüs alatt a politikus felállt az 
iskolai dobogóra. Mellette ültek székeken a párttitkárok és egy másik 
képviselő. i 

A politikus felállt, levette kalapját és így köszöntötte a paraszt
hallgatóságot: dicsértessék a Jézus Krisztus, véreim magyarok! És arról 
beszélt, hogy Deák Ferenc, a haza bölcse azt mondta, hogy ha a 
mellényen egy gomb rosszul van begombolva, akkor az egész mellényt 
újból kell gombolni. A parasztok semmit sem értettek a politikai 
beszédből. | 

Unalmamban megszámláltam az embereket. Pontosan 87-en voltak. 
Másnap a politikus ujságjában ez a hir á l l t : . . . községben pártunk 
nagyszabású gyűlést tartott.... ezután x. y. emelkedett szólásra és 
e z r e k r e m e n ő közönség lelkes ovációja közben mondotta el 
m a g a s r ö p t ű és m é l y s z á n t á s u politikai beszédét. 

Még csak azt említem meg, hogy a gyűlést követő ebéden a titká
rok összevesztek, mert minden húst a politikusnak és a képviselőnek 
adtak és nekik kevés maradt. 

Ez és ilyen a magyar politika. Enélkül nem képes élni a magyar 
nép. Jó egészséget kívánok neked és feleségednek. Tisztöl hived: 

T ó t h J á n o s napszámosmunkás. 

MAI NÉMET FAJ- ÉS TÁRSADALOM ELMÉLET: „A munkás¬ 
osztály leginkább életmódjában különbözik a lakosság többi részétől. 
Ellenére a magas jövedelemnek (a konjunktura éveiben) még a több¬ 
gyermekes munkásanyák is dolgozni mentek, mert odahaza nem volt 
elég s z ó r a k o z á s u k . . . A munkásosztály lélektanilag közelebb áll 
a primitív népekhez, mint nemzetének többi osztályai." { B a s l e r : Ein
führung in die Basse und Gesellschaft. Stuttgart.) 
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Â ZSIDÓSÁG HELYZETE CSEHSZLOVÁKIÁBAN 
Ir ta: JÓCSIK LAJOS (Érsekújvár) 

Csehszlovákiának nyugatról keletre huzódó területén a mindin
kább imperiálistává váló s a keleteurópai félfeudális agrárviszonyok
ban elrekedt társadalmi fejlődés formái érintkeznek egymással. I ly 
módon Csehszlovákia az imperiálista Nyugateurópa s az osztály és 
gyarmati elnyomás alatt élő Keleteurópa miniatür foglalata. A társa
dalmi fejlődés e két különböző fokán lévő országrészek állandó egy
másra hatásukkal különös — sok vonatkozásban tisztázásra váró — 
módon határozzák meg a benne élő társadalmak fejlődését. Az állam 
nyugati részének imperiálista polgársága gyarmati elnyomásba kény
szeríti az ország keleti területeit, ami ellen ezek nemzetiségi harcok
kal felelnek. Ezek a nemzeti nyomásnak ellenálló harcok az imperiá
lista polgárságot egyre határozottabb és nyíltabb módszerek igénybe
vételére kényszeritik, hogy imperiálista létfeltételeiket reprodukálhas
sák. Csehszlovákia népeinek társadalmi fejlődése így a folyton növekvő 
gyarmati elnyomás s a folyton emelkedő nemzetiségi harc jegyében 
áll. Ebben a társadalmi erőtérben a legkomplikáltabb a helyzete a 
zsidóságnak, mert szétszórva az állam egész területén hozzánőtt részeit 
képezi úgy a nyugati imperialista polgári, mint a keleti agrár-feudális 
társadalmi képleteknek, amelyeket pedig alapvető érdekellentétek 
állítanak szembe egymással. Ez alapvető érdekellentétek ellenére foly
ton terjed az a zsidó nacionalista propaganda, 'amely kompakt egy
ségnek hirdeti a csehszlovákiai zsidóságot s a zsidóság kérdéseit s 
problématikáját kizárólag azokra a területekre redukálja, amelyeken 
a zsidóság a környező népekkel érintkezik. Hogy lehet eligazodni 
ebben a kérdésben? 

Bevezetőleg szükséges megállapítanunk, hogy a csehszlovákiai 
zsidóság elhelyezkedése két főforma, a nyugati polgári és a keleti 
agrárfeudális társadalmi forma között oszlik meg. A csehszlovákiai 
zsidóság úgy antiszemita, mint zsidó nacionalista részről egységesnek 
mondott fogalma — a fenti társadalmi különbség folytán — nyugaton 
(Cseh-, Morvaország, Szlovenszkó nyugati részei) tulnyomóan vallási 
kategóriát jelent, mert itt a zsidóság az emancipáció és asszimiláció 
következtében csaknem teljesen beolvadt az egyes nemzeti kulturközös-
ségekbe s így jelölésére inkább alkalmas az „izraelita" név, mig keleten 
a vallási kapcson kivül más, közelebbről megjelölve: nemzetiségi 
közösség-kapcsok fogják össze a zsidóság túlnyomó részét. Ha e meg
állapítások statisztikai igazolását keressük, úgy a Csehszlovákia egyes 
országrészein elhelyezkedő zsidóságra vonatkozóan a következő adatokra 
bukkanunk: 

Országrészek Izraelita Zsidó Zsidó %-ban 
Csehország 79.777 11.251 14 % 
Szilézia és Morvaország 45.306 19.016 41 %  
Szlovenszkó 135.914 70.529 55 % 
Kárpátalja 93.341 80.059 86 % 
Az egész ország 354.342 180.855 50 % 
A vallási kategória (izraelita) számadatai a zsidó tömegek összlét

számát tüntetik fel a Köztársaság területén. Amint látjuk a nemzeti 
zsidó tömegek keleten (Kárpátalja, Szlovenszkó) a legnagyobbak s a 
nyugati irányban csökkennek. Az egyes területek össznépességéhez 
viszonyítva a történelmi országokban (Cseh-, Morvaország és Szilézia) 



a zsidóság 13, Szlovenszkón 45, Kárpátalján pedig 15.4 százalékát teszi 
az össznépességnek. A nemzetiségi kategória (zsidó) adalékai szerint 
keleten a legnagyobb a zsidó nemzetiségűek száma (86 és 55 százalék), 
míg nyugat felé, vagyis abban az irányban, amelynek mentén a keleti 
agrárfeudális társadalmi forma a nyugati polgári társadalmi szerke
zetbe megy át, ez a szám folyton csökken. Ezért azután Csehszlovákiá
ban a zsidó nemzetiségűek száma az izraelita tömegnek (vallási 
kategória) csupán 14 százalékát képezi. 

Minden szociológiai megokolást nélkülöz tehát az az eljárás, ami
kor a Köztársaság területén elhelyezkedő zsidó tömegekkel úgy operál
nak, mintha ezek homogén, egységesen meghatározható népi réteget 
alkotnának. Az antiszemita és zsidó nacionalista zsidókérdés megoldá
sok egyformán az itt élő 350 ezer zsidó egységének fogalmára épülnek 
s ez mindkét esetben kaszt érdekeket szolgáló képtelen teóriák felálli¬ 
tására nyujt alkalmat. A következőkben elsősorban az egymástól sok 
tekintetben különböző, a nyugati és keleti társadalmi körülmények közt 
élő zsidó tömegek fogalmát kell pontosan körülhatárolnunk, hogy 
azután e két különböző társadalmi szerkezetben élő tömegek egymás
hoz való viszonyát vizsgálhassuk, mert csak ebből a viszonyból oldható 
meg a zsidó nacionalista és antiszemita theóriák minden bonyolult 
ellenmondása. Igy juthatunk el a csehszlovákiai zsidóság „kérdésének" 
helyes és nyugodt szemléletéhez. 

1. 
A nyugati zsidóság a felfelé menő polgári fejlődés során a keleti 

zsidóságból szívódott fel a nyugati kapitalizált országokban. A polgáro¬ 
sulás folyamán előállott emancipáció után nyugaton a zsidóság u. n. 
„gazda népek" uralkodó osztályainak érdek- és kulturközösségébe való 
asszimilációja következett. Ezalatt a folyamat alatt a Köztársaság mai 
területén az volt a helyzet, hogy mig Ungvárnál vagy Munkácsnál a 
keleteurópai zsidó még megtartotta keleteurópai népi jellegét, addig 
Pozsonyban, Brünnben vagy Prágában — e földrajzi távolság két-
három generáció származás-távolságával járt együtt — az éppen adott 
uralkodó réteggel él társadalmi-kulturális közösségben, egyre gyön
gülő etnikai tradíciókkal.Igy áll elő az asszimilálódott nyugati zsidó 
polgár. A zsidó tömegek ezen a területen majdnem kizárólag ebben az 
osztálykeretben fordulnak elő. Ám ha idáig eljutottunk, illetve ha a 
nyugati zsidóság polgári lényegét konstatáljuk, úgy észleleteinket még 
azzal a megállapítással kell pontosabbá tennünk, hogy a Köztársaság 
nyugati részében felszívódott zsidóság nem jelent egységes polgári 
társadalmi kategóriát, hanem az egymással imperiálista ellentétben 
lévő nemzeti uralkodó osztályok között, ezekhez asszimilálódva oszlik 
szét. Az egyes uralkodó rétegek felé való (asszimiláns) közeledést a 
gazdasági érdekek konjunkturája szabja meg s így ez a folyamat a 
nemzetiségi ellentétekkel fűtött és imperialista törekvésekkel kompli
kált Középeurópában mindig az uralmon lévő uralkodó réteg felé irá
nyult, de megszűnt azonnal, amint az uralmon lévő uralkodó réteget 
más nemzetiségű uralkodó osztály szorította le a gazdasági és politikai 
versenyben. Ebben az új helyzetben a zsidóság az asszimiláció esz
közeivel érvényesülő polgárosulási folyamatban az új uralkodó réteget 
veszi célba. Különös élességgel mutatkozik ez a folyamat az állam¬ 
fordulat óta uralmon lévő réteg felé. Jól ismert tény pl., hogy a mai 
Csehszlovák köztársaság történelmi országaiban (Cseh-, Morvaország, 
Szilézia) található zsidóság a Monarchia uralkodó rétegének és így az 
egész államfordulat előtti rendszernek konstruktiv eleme volt. A Prágá¬ 



ban megjelenő és a cseh kormányzat érdekszférájába tartozó francia 
politikai és közgazdasági folyóirat, a L ' E u r o p e C e n t r a l e irja: 
„Prága zsidósága a főváros polgárságának tekintélyes kisebbségét 
alkotja, ahol az antiszemitizmus ismeretlen. Zsidó származású írók, 
professzorok, — akik csehül, németül vagy mindkét nyelven írnak — 
Csehország szellemi életének integráns részét képezik." (1933, 5. sz.) 
Szabó Ervin viszont a H u s z a d i k S z á z a d - n a k a zsidó kérdésről 
rendezett ankétján többek közt a következőket irja: „Bizonyos az, 
hogy bár Magyarországon a kapitalista fejlődés megindításában nem 
kis részük volt nem zsidó, hanem törzsökös magyar és német elemek
nek, ma és jó ideje, mégis leginkább zsidók képviselik a tőkés gazda
sági rendszert mindazokon a területeken, amelyeken a prekapitalisz¬ 
tikus strukturákkal és osztályokkal összeütközik. Az uralkodó feudális 
osztályok viszonylag igen jól állották meg az új renddel szemben a 
sarat: gazdaságilag és politikailag egyaránt olcsón kiegyeztek a kapi
talizmus korai formájával, az uzsora tőkével s ma uralkodó formájá
val, a finánctőkével s lehet mondani, hogy kevés országban osztozik 
oly békésen és egyetértően az oligarchia ós plutokrácia a gazdasági és 
politikai uralomban, mint nálunk." Világosan következik ebből, hogy 
a régi Magyarország történelmi uralkodó osztályával összefonódott 
zsidó gazdag-polgárság (ebből a viszonyból jött létre a magyar feudo¬ 
kapitalizmus) a legteljesebben érdekelve volt a magyar feudokapitaliz¬ 
mus fenntartására irányuló politikai kérdésekben is s hogy itt aktivan 

cselekvő akciókat hivott életre, szorgalmazott és segített. Pethő 
S á n d o r Világostól Trianonig cirnű könyvében mondja, hogy vala
hányszor megürültek Tisza István pártjának választási pártkasszái, 
mindannyiszor a zsidó magyar-osztrák plutokrácia töltötte meg. 
S t e f a n e k A n t a l a régi magyarországi szlovákság mozgalmainak 
vezére még messzebbre mutató képet nyujt a zsidóság államfentartó, 
konstruktiv munkájáról, nevezetesen, hogy mit jelentett a zsidó polgár
ság a régi Magyarország nemzetiségi perifériáin: „Minél előbbre halad
tak a magyarosítás terén az iskolák, annál agresszívebb és tevékenyebb 
lett a zsidó politikai téren ós annál mélyebbekké váltak az ellentétek 
közte és a nép között. (Értsd a szlovák nép. A szerk.) Ma a magyarság 
exponenseinek, a szolgabirák, jegyzők és csendőrség önkéntes segéd-
csapatának tokintik őket és minden rosszat föltételeznek róluk." (A zsidó 
kérdés Magyarországon. A Huszadik Század körkérdése, Budapest, 1917.) 

Homlokegyenest ellenkező változás állott be a Csehszlovák köztár
saság megalakulásával azoknál a polgári zsidó rétegeknél, amelyek a 
békeszerződés folytán Magyarországból a Köztársasághoz kerültek. 
A polgárosulásnak Budapest felé irányuló folyamata csaknem lehetet
lenné vált s a bekebelezett területek gazdasági vérkeringése a cseh 
polgárság gazdasági gócpontjai felé szerveződött át. Er re . a gazdasági 
rendszerre azután a cseh polgárság gazdasági érdekeinek megfelelő 
politikai struktura került. Világos, hogy a polgárosulási lehetőségnek 
a cseh uralkodó osztályoktól való függése a cseh polgárság felé való 
orientációba s a csehszlovák állam alapjaira kényszeríti úgy a polgári, 
mint a keleti sivár helyzetből polgárosulási vágyakkal startoló zsidó
ságot. Azoknál a zsidó rétegeknél, amelyek a régi Magyarország rend
szerében az asszimilációs folyamat legvégső pontján álltak s a legkövet
kezetesebben épültek be az uralkodó osztályok gazdasági, politikai s 
kulturális közösségeibe az új államba való kerülés őszinte lethargiát 
váltott ki: — de csak rövid időre, — mert ez a lethargia nem növeked
hetett addig, hogy az összeomlást nemzeti fájdalommal komplikálja, 
miután még régi helyzetében felismerte, hogy az állam, mint a polgár¬ 



ság erőszak-szervezete milyen érdekek funkcióit teljesiti. Az új helyzet
ben a kérdés csak az volt, hogy milyen mértékben nyerhető meg az új 
erőszak-szervezet a régi érdekek biztosítására. Azok a zsidó rétegek, 
amelyeknél az államváltozás idején a polgárosulási vágyak feloldódása 
a magyar feudókapitalista uralkodó osztály gazdasági előnyeiben a 
kezdeti stádiumában volt ez az orientáció azonnal megállt s az új ural
kodó réteg irányába kanyarodott. Ennek a rétegnek, amely — mint 
előbb láttuk — a régi keretekben a nemzetiségellenes kulturpolitika 
bázisa, volt, a fölszabadult nemzetiség visszatorló antiszemitizmusát 
sokszor és erősen kellett éreznie az államváltozás utáni első időkben. 
Viszont bámulatos gyorsasággal ez a réteg a magyar kisebbség nemzeti
ségi harcában az új állam elnemzetietlenitő kulturpolitikájának lett a 
bázisa. A cseh iskoláknak a magyar nemzetiségi vidékekre való be
nyomulására úgy talál igen sok esetben jogalapot a szociáldemokrata 
vezetés alatt álló csehszlovák iskolaügy, hogy azt a falu vagy község-
zsidó kereskedő családjai kérik. Természetes, hogy ez a százszázalékos 
szerep erre a magyar kisebbségi rétegek antiszemitizmusát váltja ki. 
Megállapítható ezek szerint, hogy a polgári zsidó elemek az új állam 
konstruktiv elemei. Bár népi zsidó tömegekből, a keleteurópai nemzeti
ségi elnyomásból jöttek vagy jönnek, mégis ahhoz az uralkodó réteg
hez renegálnak, amely őket imperializmusával elnyomta s az által, 
hogy konstruktive hozzájárulnak az uralkodó osztály érdekeinek s 
érdekszervezeteinek erősitéséhez, az uralkodó osztály nemzetiségellenes 
imperialista elnyomását erősitik. Népi-nemzetiségi jellegüket teljesen 
elvesztve, a zsidó nacionalista és antiszemita propaganda keserűségére 
többé nem zsidók s csak történetükben és esetleg vallási fölfogásukban 
vagy tradícióikban jelentenek a „gazda népek" uralkodó osztályaitól 
kevéssé különböző kasztot. 

2. 

A Köztársaság területén a csehszlovák hivatalos statisztika szerint 
150 ezerre tehető azok száma, akik magukat a zsidó nemzetiséghez tar
tozónak vallják. Tudva azt, hogy a népszámlálások alkalmával sok 
helyen közigazgatási kényszerrel mondatták ki az izraelita vallásu 
lakossággal a zsidó nemzetiséghez való tartozást (a cél az volt, hogy a 
többé-kevésbé asszimilált zsidóságot a magyar és ukrán nemzetiségről 
leválasszák), meg kell vizsgálnunk, hogy a keleti részeken mennyire felel 
meg a zsidó nemzetiség statisztikai kimutatása a nemzetiség objektiv 
tényének. Az első szembe szökő jegy, amely a zsidó nemzetiség tényleges 
fenforgását bizonyítja az, hogy a zsidóság ezeken a részeken állandó 
társadalmi közösségben él. Ez a tény még nem lenne elégséges a nem
zetiségi mivolt bizonyításához, de kimutatható, hogy a zsidóság állandó 
társadalmi közössége nyelvközösség is: jiddis sajtóval és irodalommal 
rendelkezik. A zsidó nemzetiség fenforgására mutat az a körülmény is, 
hogy az állandó társadalmi közösség, amelynek egységes különálló 
nyelve van, összefüggő tömegekben helyezkedik el s önmagán belül 
osztálytagoltsággal, népi kulturával (zsidó önképzőkörök, szövetkezetek, 
iskolák, ujságok) bir. A zsidóság a keleti részeken az összlakosság 
(szlovák, ukrán, magyar) 15.4 százalékát teszi ki. Minél keletebbre 
megyünk, annál tisztábban és határozottabban mutatkoznak a zsidó 
nemzetiség lényegét bizonyító jellemvonások s különösen az nyer igazo
lást, hogy a keleti zsidóság nemcsak a speciális „zsidó foglalkozáso
kat" szállja meg, hanem azokat is, amelyekhez vagy nem fér hozzá 
vagy amelyeket nem keres a Köztársaság nyugati részén. A Köztár¬ 



saság területén a zsidóság arányszáma a más nemzetiségüekkel szem
ben, 1921-ben, az egyes foglakozási ágakban a következő volt: 

Foglalkozási ágak Cseh-, Morvaország Szlovenszkó Kárpátalja 
és Szilézia 

Föld és erdő gazdaság 0.1 % 0.8 % 6.1 % 
Ipar és kézmüvesség 0.7 „ 5.7 „ 34.4 „ 
Kereskedelem ós biszt. 9.5 „ 50.3 „ 87.5 „ 
Közlekedés és szállitás 0.7 „ 2.2 „ 24.8 „ 
Közszolgálat és szabad 

foglalkozás 2.3 „ 9.6 „ 25.2 „ 
Hadsereghajózás 0.8 „ 1.0 „ 3.0 „ 
Napszámos és bérmunkás 2.0 „ 5.8 „ 20.4 „ 
A statisztika utolsó rovatából látható, hogy a keleti zsidóságnak 

önmagán belül rendelkezésére állanak azok a feltételek, amelyek nem
zetiségileg önálló társadalmi és kulturális életet tehetnének lehetővé 
számára s csak azt a megszorítást kell tennünk, hogy a népi jellegű 
zsidó tömegek számát az asszimilálódott zsidó tömegek elhagyásával 
kissé le kell csökkentenünk, mintán ezeket erőszakosan sorolja be a 
statisztika a zsidó nemzetiségi tömegekbe. Nem szabad azonkivül el
felejtenünk, hogy a nyugati imperialista cseh polgárság s a vele érdek
közösségben lévő keleti, hogy úgy mondjam helyi (szlovák, magyar, 
zsidó ukrán) uralkodó rétegek gyarmati és osztály kizsákmányolása 
következtében a Köztársaság keleti részei olyan gazdasági és politikai 
nyomás alatt élnek, ami széles népi rétegek rohamos tönkretételéhez 
vezet. Már hosszú idő óta úgy védekezik a népesség ezekkel az imperiá
lista tendenciákkal felfokozott társadalmi nyomásokkal szemben, hogy 
azokra a helyekre tódul, ahol kisebb a ránehezedő szociális nyomás és 
így jobbak társadalmi létének a feltételei. Mig az ukránság, szlovákság 
és magyarság ipari proletárrá válva a nyugati államok iparába szívó
dott fel, addig a zsidóság keleteurópai mostoha társadalmi helyzetéből 
a kereskedelemhez és a nyugati polgári zsidósághoz fűződött tradicióin 
keresztül a nyugati polgári standardra tódult, természetesen csak addig, 
amig a polgárság társadalmi fejlődése fölfele menő vonalat irt le, amig 
tehát magába fogadhatta — kisebb-nagyobb surlódások árán — a keres
kedelem konjunktúráján hozzá özönlő tömegeket. Ebben a fölfelé menő 
polgári fejlődésben folyton tartott kelet-nyugati irányban egy erős 
zsidó áramlás a nyugati polgári standard felé: a drang nach Westen. 
Most pedig, hogy a polgári fejlődés utolsó lehetőségei is elakadtak s az 
imperiálista szakasszal a végéhez ért, az egész keleteurópai s így a 
Köztársaság keleti részein élő zsidóság az előtt a helyzet előtt áll, hogy 
számára a nyugati polgári standardra való feljutás lehetetlenné vált, 
keleti helyzetéből a szociális nyomás állandó fokozódása elenére sem 
menekülhet s keleti telepein rohamos elszegényedésnek néz elébe. Igy 
válik „problémává" hirtelen a Verchovinai zsidóság helyzete. „Ruszinsz¬ 
kón a helyzet azelőtt sem volt rózsás. Régebben azonban a zsidóság 
számára sokkal nagyobb terjeszkedési terület állt nyitva." — irja Ro
senthal Leó, a csehszlovákiai zsidó ügy egyik szorgalmazója. 

Ha a Köztársaság keleti részein élő zsidóság helyzetét erősen szem
ügyre vesszük, úgy megállapítható, hogy a társadalmi helyzetet átfor
máló erők három irányban támadnak a zsidóságra. 

Először visszafejlesztik a zsidóság kapcsolatait a vele együtt élő 
nemzetiségekkel. Ez abban jut kifejezésre, hogy a kormányzat a zsidó
ságot (a már emlitett) elnemzetietlenitő kulturpolitika eszközévé teszi. 
Erre a szerepre a zsidóság kétségtelenül alkalmas, mivel sorsa javulá¬ 



sát a cseh polgárság felé való orientálódástól reméli. Ez a törekvés 
viszont ma már nem hozhatja meg a várt javulást, mert a keleti zsidó 
népi sorsproblémát megoldó polgárosulási folyamat befejeződött. Az 
egyedüli eredmény így az, hogy a zsidóság a vele együtt élő nemzeti
ségek antiszemitizmusát hivja ki maga ellen s a Köztársaság elnyomott 
nemzetiségeinek harci energia készlete ennek következtében egymás 
ellenében őrlődik fel. (Mennyire hasonlit ez Angliának India vagy 
Palesztina népeivel szemben alkalmazott gyarmatpolitikai eszközeire!) 

A keleti zsidó rétegeket imperialista módon érintő második tendencia 
a saját nemzetiségi kulturintézményeik visszafejlesztésében mutatkozik. 
A héber iskolákba járó tanulók száma 1925-től 1930-ig 50 százalékkal 
csökkent. A magyarázat az, hogy ezek az iskolák nem részesülnek 
állami támogatásban s a zsidó kisebbség kénytelen eltartani azokat. * 

A keleti zsidóság társadalmi helyzetét átformáló harmadik erő 
Kárpátalja gyarmati kizsákmányolása folytán hat a zsidóságra, annak 
legalább legszegényebb és így társadalmilag legproduktivabb rétegeire. 
A kezdetleges ipari kézművesség, amelyben a nagyszámu zsidó iparos 
dolgozik, a nagyipar versenye folytán teljesen tönkre megy. Kárpát
alja belső gazdasági leromlása, amelyet a válság tetőzött be s külső 
gazdasági kapcsolatainak az elvesztése a cseh polgárság politikai és 
gazdasági céljainak az érdekében (a csehszlovák-magyar vámháború
ban sok kárpátaljai iparág, főleg faipar ment tönkre) ugyan nemzeti 
különbség nélkül pauperizálja a lakosságot, a zsidóságnál azonban a 
kereskedelemben való nagy érdekeltsége folytán sokkal nagyobb nyo
mást vált ki. A nyomor leírhatatlan. Seholsem tapasztalható különb
séggel egyformán éhezik Verchovina ukránsága s a lengyel határokig 
felhuzódó 50.090 zsidó. (Ugyanakkor a városokban a zsidó nagykeres
kedők, birtokosok, gyárosok és csodarabbik hihetetlen jövedelmek felett 
rendelkeznek.) Egyre gyakoribb jelenség a Verchovina begyeiből a 
Köztársaság nyugati részei felé özönlő, rongyban, éhségben, piszokban 
és betegségben kolduló keleti zsidó. 

Összefoglalva: A csehszlovák köztársaság keleti részén élő zsidó
ság, amely objektive meglevő tulajdonságainál fogva nemzeti kisebb
ség, a keleteurópai kis népek imperialista és osztály elnyomással meg
határozott sorsközösségébe tartozik. 

3. 

Napjainkban már világosan látható a nyugati és keleti társadalmi 
formákban élő zsidóság egymás közti különbsége a Köztársaságban. 
A nyugati polgárosult zsidóság az uralkodó nemzet polgárságával szem
ben rendelekezik ugyan némi megkülönböztető kaszt-jegyekkel, ezek 
azonban mind eltűnőbbek s egységük mindinkább teljes a polgári érde¬ 

* Az egyik szlovenszkói zsidólap írja: „Az 1930-as népszámlálás 
szerint Kárpátalján él 35.137 csehszlovák nemzetiségű lélek (1921-ben 
csak 19.775). Ugyanebben az évben van itt 156 csehszlovák iskola 398 
osztállyal. 90.509 zsidó nemzetiségű lélek ugyan e népszámlálás szerint 
négy héber iskolával rendelkezik, amelyek föntartásához legújabban 
csak néhány ezer koronával járul az állam. 1925-ben a helyzet az volt 
még, hogy 15 héber osztály volt 42 csehszlovák osztállyal szemben. 
A héber osztályok száma 15-ről 4-re csökkent, a csehszlovák osztályok 
száma 44-ről 398-ra emelkedett 1930-ig. Nem kell különösebben hang
sulyozni, hogy a csehszlovák iskolák tanulói nagyrészt zsidó nemzeti
ségűek. 1930/31 tanévben 15070 tanuló járt a csehszlovák iskolákba, ezek
ből 3973 csupán csehszlovák nemzetiségű, a zsidó vallásu tanulók száma 
8467, ezekből zsidó nemzetiségű 8380." 



kek frontján. Ez az érdekközösség ott látszik a legvilágosabban, ahol 
a nyugati gazdag zsidó polgárság az uralkodó cseh polgárság erőszak
szervezetének, az államnak az alapjain áll. I t t a cseh polgársággal azo
nos nemzetiségi, imperialista elnyomás eszközeivel jelentkezik. Ennek 
a nemzetiségi elnyomásnak a következménye folytán a keleti zsidóság, 
amely a nyugati polgári társadalmi helyzetbe már nem szivódhat fel, 
Csehszlovákia elnyomott nemzetiségeivel együtt fokozatosan megy 
tönkre és közeledik egy társadalmon kivüli helyzet felé. Ebben a 
viszonylatban a nyugati zsidó polgárság, amely konstruktiv eleme a 
társadalmi rendnek s az államgépezetnek, maga is hozzájárul a keleti 
zsidóság nemzetiségi elnyomásához, sőt erősiti azt. A nyugati polgári 
zsidó réteg társadalmi létének föltételeit ugyanugy, mint a cseh pol
gárság, csak az osztály és gyarmati kizsákmányolás biztosításával 
tudja újrateremtem. Röviden kifejezve: ez a viszony a nyugati és keleti 
zsidó tömegek között, amit a háromszázötvenezer zsidóról, mint azonos 
társadalmi kategóriáról szavaló nacionalizmus-cionizmus elkendőz. 
Szinte hihetetlen, hogy a keleti zsidó tömegek vallási és faji gátlásai 
milyen végzetessé nőhetnek ennek az ellentmondásnak a fel nem isme
rése következtében. Nagy, proletárizálódó zsidó tömegek olyan politikai 
pártok vezetése alatt állanak, ahol a polgári, tehát a nyugati tipusu 
zsidó réteg a vezető. A hulló, pauperizálódó zsidóság társadalmi 
nyugtalansága így mégcsak nem is tisztázódhat, miután ez a tisztázódás 
a vezető káderek számára, amelyek maguk is érdekeltek a széles zsidó 
tömegek tönkremenéséből előállott haszonban, káros lenne. Igy az az 
érthetetlen helyzet áll elő, hogy ezekben az érdekvédelmi tömörülések
ben a tömeg maga ad erőt a védekezés reményében azoknak, akik 
maguk is résztvesznek tönkretételében. Ez az ellentmondás, vagyis a 
nyugati gazdag s a keleti elszegényitett zsidó tömegek ellentétes érde
keinek fel nem ismerése, ismétlődik meg abban is, hogy a keleti részek 
zsidósága képtelen önmagán belül az osztálykülönbségek észrevételére. 
Ez éppen úgy faji- és tradició-gátlás következtében áll elő, mint a 
keleti és nyugati zsidóság közti ellentét fel nem ismerése. Keleten a 
szegény zsidóság tömegei a rabbik és csodarabbik vallási és politikai 
diktaturája alatt élnek, a tradíciók és vallási gátlások satujába szorítva. 
Ennek a két, a csehszlovákiai zsidóságban rejlő s Keleteurópa s 
Nyugateurópa zsidó tömegeinek viszonyában mindig ismétlődő ellent
mondásnak fel nem ismerése a szegény zsidóság gyors tönkretételét 
hozza létre. Ám a proletarizálódásnak ez a folyamata mozgásba hoz 
olyan fiatal zsidó elemeket is, amelyek véget vethetnének ennek a 
helyzetnek, a zsidó tömegek tudatába átvive e kétféle formában ismét
lődő ellentmondást. A cionizmus azonban gondoskodik arról, hogy ez 
be ne következzék, mert azokat a zsidó elemeket, amelyek társadalmi 
helyzetük felbomlása következtében mozgásba jönnek s intellektuális 
tisztulás esetén felismernék maguk és a. gazdag zsidóság közti különb
séget, egyszerűen Palesztinába tanácsolja. Igy szabadul meg a nyugati 
típusú gazdag polgárság a társadalmi helyzetére s a zsidó nacionaliz
mus ellenmondásaira veszélyessé válható elemektől. Ennek a törekvés
nek természetes ellenszere a társadalmi bomlás és nemzetiségi elnyo
más folytán forrongásba jött zsidó elemek helyhez kötése s szubjektive 
becsületes nyugtalanságuk tisztázása. Történnek kísérletek ebben az 
irányban. Elszórva, községi választásokon a zsidó szegénység pártjai 
kezdenek létrejönni, melyekben a zsidó szegénység érdekeit gazdag 
zsidók már nem képviselhetik. Fiatal zsidó intellektuellek jiddis nyelvű 
szociálista lap megindításán fáradoznak. Ezekben a csirákban már fel
oldódott a 350 ezer zsidó egységéről szóló legenda s benne csírázik a 



nyugati polgári s a keleti proletarizálódó zsidó s a keleti zsidóság belső 
osztálykülönbségének alapja: a gazdag és a szegény zsidó különbsége. 

Ha ez a felismerés a zsidóságon belül kiszélesedik, úgy az anti
szemitizmus is objektiv tartalmára csökkenhet, minek következtében 
megszűnik nacionalista kihasználhatósága. Az antiszemitizmus valójá
ban a parasztságnak és munkásságnak a zsidó tőke elleni harcát jelenti 
s nacionalista kihasználhatósága akkor áll elő, amikor a tőke helyébe 
annak szubjektiv képviselőjét, a zsidót helyettesitik. Ezen a ponton a 
parasztságnak és munkásságnak a zsidó polgárság és a zsidó tőke ellen 
irányuló harca nem-polgári jellegű zsidó tömegek ellen is kihasznál
ható. A szegény és gazdag zsidó rétegeknek a zsidóságon belül való 
szétválasztásával, illetve a zsidóság egységének belülről való feloldásá
val az antiszemitizmus kívülről jövő támadása kizárólag a zsidó pol
gárság ellen irányul. Ezért az antiszemitizmus, mely a zsidó polgárság 
ellensége, lényegében a zsidó szegénység legtermészetesebb segitsége és 
szövetségese osztályharcos törekvéseiben. E folyamat kiszélesedésének 
akadálya az előbbieken kivül főleg a keleti zsidóság társadalmi struk
turájában keresendő. Ez a társadalmi szerkezet elmaradt, vallási-
patriarchalis jellegű. Az alapját képező fejletlen termelőeszközökkel 
rendelkező termelés nem áll arányban az uzsorával és kereskedelemmel. 
Hiányzik így a zsidóságon belül az osztályharcos értelemben vett 
proletár elem, noha — proletár élet-szinvonal szempontjából — Kárpát
alja legnagyobb szociális nyomás alatt élő elemeiből 20.4 százalék a 
zsidó, ami nagy szám, miután ezen a területen csak 15.4 százalékát teszik 
az összlakosságnak. Koldus proletár tömeg ez, amelynek az ipari mun
kásságéhoz hasonló helye nincs a termelésben és ezért a ránehezedő 
szociális nyomás természetfeletti erővel társadalomkivüli helyzetbe 
szorítja. Ez a zsidó proletár elem minden elnyomott és siralmas társa
dalmi körülményei ellenére sem tudja megszülni egy magasabb rendű 
társadalom vágyát ós közeledésének széles, átütő hitét. 

A zsidóság kérdését ahogy fölvázoltuk s ahogy az elszórtan, helyi 
kísérletek csiráiban mutatkozik, végső fokon csak a környező népek 
dolgozóinak céltudatos törekvése oldhatja meg. 

JOHANNES R. BECHER: AZ ISMERETLEN KATONA 
Akkoriban, mikor Verdunnél 
Sárgakeresztes gránáttal lőttek 

a németek 
És az árokba buktam 
Felismerhetetlenül, 
Nem is sejtettem 
A nagy megtiszteltetést, 
Hogy egyenesen 
Az egész világ szeme elé, 
Párizs kellősközepére 
Temetnek, 
Ismeretlen katonaként. 

A köztársaság elnöke 
Saját kezével tűzte fel 
Koporsómra 
A becsület-légiója keresztjét. 
Hires tábornokok 

Gondoskodtak 
— A jólétemről. 

Tiz évig 
Voltam csendben. 
Mozdulatlan. 
Feszes vigyázban feküdtem; 
Hurrát kiáltottam, 
Ha fent elvonultak az ezredek 
És meghajoltak a zászlók. 
Tiz évig szolgáltam hiven 
A föld alatt. 

Nagyon rég' volt már 
A verduni csata, 
Amikor a fegyvert az arcomhoz 

kaptam 
Vagy kézi gránátot lengetve 



Kúsztam az árok mentén 
S egy ellenséges állást kifüstöltem. 

Rég elmult már a nap 
Amikor a behívót megkaptam 
S én, az egyszerű géplakatos 
Csukaszürke mundérba bujtam, 
S virágokkal a puskacsövén 
Masíroztunk az állomásra, 
S amikor legelőször 
Tettem fel a rohamsisakot 
S lefotografáltattam magam 
Mert jól állt. 

Nos, ugy látom, 
Eljött az ideje. 
Fent peregnek a dobok. 
Ideje, hogy a sírból kiszálljak 
S körülnézzek: 
Mi történt. 

Azt hiszem, nem tévedek 
Ha azt mondom: újra háború készül 
S az ismeretlen katona 
Nem hiányozhat onnan. 

Nékem és a többieknek 
Elég időnk volt a sírban 
Töprengeni. S mi kihasználtuk 
Jól az időt, 
Sok mindent hallottunk, láttunk, 

Ami az élőknek föl se tűnt. 
Nékünk nem volt alkalmunk 
Elfelejteni a háborút. 
A bűnösök neve 
Nem hullt ki 
Emlékezetünkből. 

Ha tehát most kilépek a sírból 
És elétek állok: 
Jót ne várjatok! 
A kitüntetést, 
Amiben részem volt 
Alázattal viszonozni nem tudom. 
Nem tudok háladatos lenni 
Azért 
Mert épp engem 
Temettetek 
Az egész világ szeme elé 
Itt, Párizs közepén 
Egy pompás sírba, 
Ismeretlen katonaként. 

Sok-sok testvéremnek 
Üzenetet hoztam. 

Bár megértenék 
Az üzenetet, 
Amit hoztam 
Mindazok, akiknek szól, 
És aszerint cselekednének! 

AZ ISMERETLEN KATONA FELKEL ÉS ÁTMEGY PÁRIZSON 
Nem kis dolog 
Átmenni a Pyreneusokon, 
Ha belepte a hó. 
Időnként azonban akad 
Egy menedékház 
S az embereknek többnyire nincs 

kifogásuk az ellen, 
Hogy a vándor náluk 
Kissé megpihenjen. 

Már sokkal nehezebb 
Ha az ismeretlen katona 
Párizsban akar eligazodni. 
Különösen ha soká volt oda. 
Az uccanevek is 
Megváltoztak részben. 
Az emberek, akiket ismert, 
Elköltöztek. 

Kérdezősködtem tehát 
S rendre mindenkit fölkerestem. 

Minden urat és generálist, 
Akiknek a beszédeit 
Hallgattam a sírban. 
Nos, ezek ajtót mutattak, 
S megmagyarázták, hogy elég szép 
Sírt emeltek számomra 
Hullámmal tehát 
Ne zavarjam őket. 

Térképeik felett rostokoltak. 
Szines zászlócskákat tűzdeltek. 
A hadijátéknak örvendeztek. 

Az uccák sorain bolyongva, 
Az őszi ködben, láttam egy embert. 
A földön ült. Hasonlított hozzám. 
Kintornáján muzsikált 
S az arrajáróknak lábcsonkjával 

intett 
De a járókelők üdvözlését nem 

fogadták. 



Sürgős dolguk volt. 

Mikről beszélt az ember, 
Aki a földön ült? 
Békés otthonáról beszélt tán, 
Amit a háborúból megtért derék 

katona 
Kapott a győzelem jutalmául — 
Avagy a jótétemények sorát 
Sorolta fel, egytől egyig, 
Amikben részesült, 
A megindulás könnyei közt? 

Az ember egy házhoz vezetett, 
Betessékelt a szobájába, 
Mely keskenyebb volt mint a sírom. 
És leültetett az asztalához, 
Mely üres volt 
S adott egy szelet 
Száraz kenyeret. 
S elmondta hosszú, bő beszéddel, 
Hogy mi minden történt vele: 
Amit már tudtam. 

Nem maradt más számomra hátra 
Mint síromba, ahonnan jöttem, 
Visszatérni. 
A munkaközvetítő nem tud mun

kát adni. 
A házbér elviselhetetlen. 
Még boldog leszek 
Ha üresen találom a sírom. 

Sírjaikban a halottak 
Jobban laknak, mint azok, 
Akik itt fent lótnak-futnak. 

Előbb azonban még kimentem 
a városból. 

Amikor a város messze volt mö
göttem, 

Ismét hallottam berregni a felhőket 
S a bombák tompa becsapódását 
S láttam, hogy háború van ismét. 

Tövig égő városok 
Égig csapó tüze 
Örvénylett 
A sötétségben. 

S körülöttem a sötétség 
Telle volt emberekkel, 
Akik a városokból menekültek. 
Fortyogó tüdejükkel 
Mérges levegőt vive magukkal. 

Ekkor, im elvált testemtől a szám 
Az üzenettel, 
Nehogy azt mondják, 
Hogy az ismeretlen katona 
Csak fekszik sírjában 
S mindezekhez nem szól semmit. 
Mert sokan hivatkoznak énreám 
És abba bíznak, 
Hogy a halott nem tud beszélni. 

AZ ISMERETLEN KATONA HOZZA AZ ÜZENETET 
Hallom a háborút. 
A háború üvöltését hallom. 

Nem azért feküdtem síromban, 
Hogy amikor kilépek belőle, 
A csapkodó gránátszilánkok elől, 
Acélsisakot tegyek fejemre 
Vagy a gázmaszkot felcsatoljam. 
Hogy a mérges levegőben lélegzeni 

tudjak. 
Nem azért. 

Miért tehát? 

Hogy nyugodtan tudomásul 
vegyem 

Amiről itt fent tárgyalnak 
S hogy a számat kinyissam 
Ha itt az ideje. 

It t az ideje 
Hogy az ember a sorba álljon. 

Az ismeretlen emberhez 
Fordulok 
És afelé kiáltom: 
Á l l j be a sorba! 

Menj ki a repülőtérre 
És nézz körül: 
Startra készen 
Alinak 
A bombavetők. 
A bombavetők hasán 
Láthatod a szárnyas bombákat, 
Titokzatos folyadékkal 
Telten, 
Mint a szirup. 
Ha szétrobbannak 



Felhőkké lesznek. 
Láthatatlan, leheletszerű 
Huzó felhőkké. 
Finom gázesővé. 

Városokra és emberekre, 
Álló vizekre 
És folyóvizekre 
Ereszkedik. 
Alatta erdők hervadnak el 
És hófehérre asznak 
örökre. 

Szagtalan lopakodik, 
Ételekhez tapad. 
Szaga nincs. 
Ize nines. 
Áthat a falakon. 
Beszivárog a földbe, 
Egy parányi cseppel 
Halálra mérgez. 

Menj be a gyárakba, 
Nézd meg az esztergapadokat, 
A felhalmozott lövedékeket 
A gyujtókkal telt kosarakat. 
— Szép fehér kosarak — 
Most vonszolják be őket éppen, 
Mellettük 
Szuronyokat köszörülnek. 

Menj, ahová csak akarsz! 
A mozgósítási tervek készek. 
Neved ott van a listán 
Az első napon 
Behívnak. 

Ismeretlen ember 
Állj be a sorba! 

Ismeretlen ember: 

Nem arra születtél 
Hogy a csatatereken 
Aranyat ássál — 

Nagyon jó leszel 
Kukacok 
Táplálékául . . . 

A hatalmasok félnek, 
Hogy túlságosan a közelükbe 

kerülsz. 

Palotáik köré 

Kordont vonattak. 
Szöges dróttal körülvették, 
Hogy bebiztosítsák magukat 
Az éhség ostroma ellen . . . 

A dzsungelekben feláll a vihar 
Végig száguld a Jangcse völgyén 
Tombol a rizsföldeken — 

Chikágó felett füstöl a vihar 
Felhőkarcolókba akaszkodik  

Belekap az őserdőkbe 
A Grand Chaco 
Mocsarait rázza — 
A föld övein tombol a vihar. 

Vihart jelentenek Indókinából. 
Vihar tántorog Budapest uccáin. 
Vihar dul Berlin fölött, 
Viharra áll a barométer a Balkánon, 

Üres zsebekből vihart dudál a szél 
„Vihar" — áll kiírva a munka

nélküliek hivatala fölé. 
A munkaközvetítőkön gyűl a vihar: 

Mindenki, akinek munkája nincs, 
Mindenki, aki éhezik — 

Egy darab vihart visz magával! 

Millió viharhordozó. 

Az ember, aki a sorban elesik, 
Viharoszlopként megy a sorban. 
Torkán a vihar dala zúg. 

Az ismeretlen katona 
Megy a sor élén, 
A vihar zászlajaként. 

Viharfékezők, vihar-megnyugtatók! 
Olaj-sima szavaitokat öntsétek ki 

a viharba! 
Páncélautóitokat vonjátok ki a 

garázsokból, 
Vezényeljétek: „csönd legyen, 

vihar." 

A világot belepte a vihar. 

Ez alkalommal nem akar szűnni 
A vihar? 



A tereken áll 
Szélesen, izmosan — 
A vihar. 
Szél-kacagásával zsufolt házaitokba 
Tör . . . 

Mire vársz? 
Ismeretlen ember, 
Lépj be a viharsorba! 

Fordította: Meliusz N. József 

A ROMÁN KÖZÉPOSZTÁLY KIALAKULÁSA 
Irta: BIHARI BÉLA (Nagyvárad) 

Valamely osztály kialakulásának kérdése csak úgy tisztázható, ha 
kihámozzuk azokból a gazdasági, politikai és kulturális tényezőkből, 
amelyeknek összejátszásában az osztállyá tömörült egyének és csopor
tok sokszor csak viszonylagos érdekközössége és ezzel együtt mindaz, 
ami egy osztály mibenlétét kimeríti, jelentkezik. Ezeknek a tényezők
nek a különbözősége vezet a különböző osztályok kikristályosodásához. 
Bármilyen eredményt is mutat tehát egy ilyen kijegecesedési folya
mat, az osztállyáalakulás alapja, módja és fejlődése mindig szoros 
összefüggésben van azokkal a gazdasági és társadalmi erőkkel, ame
lyekben gyökeret ereszt. Hasonló utón kell vizsgálni a román közép
osztály kialakulását is. s ha az eredmény részben, vagy egészben eltér 
attól, ami a nyugati államok középosztályait jellemzi, akkor nyilván
való, hogy ez osztály alakulásában egészen speciális szövésű tényezők 
forognak fenn. 

Ezek a speciális tényezők — szögezzük le — jelen esetben annyira 
számosak, hogy a román középosztály kialakulása kérdésénél már 
eleve olyan k ö z v e t e t t osztályalakitó tényezőkre is ki kell terjesz
kednünk, amelyek jelentősen kitágitják a tárgyalás kereteit. Ki kell 
térnünk pl. a mezőgazdasági tulajdonviszonyok történeti-gazdasági 
fölvázolására, a parasztság életkörülményeire, s az ipar ós kereskede
lem fejlődési fázisaiból következő helyzetek megvilágítására, s az utób
bira annál inkább, mivel a román középosztály gazdasági-társadalom
történeti utja olyan rövid, fejlődésének egyes állomásai anyira szem
előtt történtek, méretében, erőteljességében annyira áttekinthető, füg
gőségében annyira átlátszó, hogy kizárólagosan csak a középosztály 
szemelőtt tartása felületes megoldásokra vezetne. 

A nyugati államok középosztályainak alakulása és fejlődése oly
annyira belső, sajátmaga létrehozta összefüggések eredménye, hogy 
azok társadalmi tagolódása (bár pontról-pontra kimutatható és érez
hető) kusza, s ennek következtében nehezen is kihámozható. A nyugati 
középosztályok akciórádiusa a gazdasági, társadalmi és kulturális vo
natkozásokban mindenütt összehasonlíthatatlanul nagyobb, mint bár
mely keleteurópai, jelen esetben a román középosztályé. 

A román középosztály kialakulása kérdésénél fokozottan szüksé
ges tehát mindazon tényezőkre rámutatni, amelyek az osztálykialaku
lás mozzanatait megmagyarázzák s törvényeit felfedik. 

I. 
1. Románia mezőgazdasági állam. Lakosságának 80 százaléka ős

termelő, akik nagyrészt törpebirtokosok, azonban a termelőviszonyok 
folytán a nagykiterjedésű, primitiv felszerelésű, célszerűtlen gazdálko
dású uradalmakhoz kötötten élnek, félhübéri viszonyok között. A há
ború előtti Romániában a birtokok 49 százaléka bojárkézen van. A 



középbirtok arányszáma 10, a kisbirtoké 42 százalék.1 A nagybirtok 
nemcsak százaléka szerint tulnyomó, mert bélyegét is rányomja az 
egész társadalomra. A bojárbirtokok ötletszerű és rendszertelen terme
lési formájuk ellenére kiválóan prosperáltak: a termelés minden „ész-
szerűsége" nélkül biztosították — pusztán kiterjedésük miatt — uraik
nak a fényüző életmód lehetőségét. A vékony középbirtokosrétegnek 
viszont viszonylagosan csekély eszközeivel célszerűen kellett gazdál
kodnia. Ez a gazdálkodás természetesen a középbirtokosok minden ere
jét igénybe vette és így fölösleget, ami érvényt és befolyást biztositha
tott volna számukra, alig termelhettek. A mult század utolsó évtizedei
ben a romániai társadalom így valójában a nagybirtokosok és a sze
gényparasztok osztályára oszlik. A tulajdonviszonyok képét tükröző, 
kettéosztott társadalom változatlanul ilyen elosztású maradt a job
bágyok felszabadítása s az alkotmányban biztosított egyenlő jogok elle
nére. A, bojárok uralkodóosztályi minőségüket az 1864—66-os törvé
nyekkel kétfélekép' használták fel előnyükre. Mivel nem zárkózhattak 
el teljesen az ő érdekeiket is szolgáló ujítások elől, azokat ugyan meg
szavazták, a jobbágyokat felszabadították, pénzért földet „osztottak" 
stb., de a reformok papironmaradásával a szegényparasztok gazdasági 
helyzetét annyira tőlük függővé tették, hogy a kizsákmányolás még 
nagyobb hasznot biztosíthatott számukra. A „szabad" paraszttal szem
ben földesuri kötelezettségük megszűnt, s az alkotmány meg a földhöz
juttatás illuzórikussága arra kényszerítette a féljobbágyi parasztokat, 
hogy a bojári kondíciókat ellenmondás nélkül elfogadják. A félhübéri 
szegényparasztok nagytömegének életnivója elképzelhetetlenül ala
csony. Az „igénytelenség természetessége és rendénvalósága" következ
tében a bojárok terhe minimális, minden körülmény a profitrátájukat 
emelte, nem is emlitve, hogy a háború előtti Románia szociális kötele
zettségeket nem követelt a munkaadóktól. 

A szegényparasztság nagy tömegei megfelelő termelési eszközök 
hiján, illetve „igénytelenségük" cimén szegényes jövedelmükkel alig 
voltak képesek primér szükségleteiket fedezni, jóllehet ezek a szükség
letek alig haladták meg a törzsi állapot életnívóját. A mult század vé
géig ugyan az állam a parlagon heverő állami birtokok, jótékonysági 
intézmények, kolostorok területéből 2,572.479 hektárt felparcellázott 
629.582 parasztcsalád között, ezek azonban ellenértékül 130 millió arany
leit (kb. 5 milliárd lei) fizettek.3 Ezzel a parasztság felsegítését célzó 
tranzakcióval az állam járt jól: értékesítette különben kihasználatlanul 
heverő földjeit. A váltságbér a parasztságot viszont (akárcsak a há
ború utáni földosztás alkalmával) kimerítette; a földre beruházást esz
közölni már nem tudott, legfeljebb adóssággal, ami végeredményben 
(magas kamat, adó stb.) régi állapotába vetette vissza. S bár elvileg a 
630.000 parasztcsalád egyrésze a középbirtokososztály létszámát duz
zasztotta, ez a felduzzadás a tulajdonképpeni erőviszonyokon nem vál
toztatott, miután a mezőgazdasági kizsákmányolást folytató nagybir
tok eredeti állapotában érintetlen maradt. 

A mezőgazdasági termelés előviszonyai és módszerei következté
ben a mezőgazdasági cikkek kivitele ez évtizedek félkapitalizmusában 
erősen ingadozik. A mindinkább külföldi tőkeérdekeltségek befolyása 
alá kerülő ország gazdasági szervezetlensége s termelési ötletszerűsége 
okozza, hogy a mezőgazdasági cikkek árhullámzása bénitólag hat a 
stabilabb exportot teremteni kivánó törekvésekre. Ez az áringadózás 
már önmagában véve is új nehézségeket jelentett a mezőgazdaság szá
mára, s még ehhez hozzájárult az is, hogy a nemzeti ipar favorizálása 
új terheket rótt a fogyasztókra. Ezek a tényezők az árucserével foglal-



kozó polgári középosztály rétegeinek kialakulásánál közrejátszottak és 
mivel nagyrészt a mezőgazdaság körül tömörültek, magukon hordták 
a közvetlenebb természetű kiuzsorázás jellegét. A kereskedők, a közve
títők és hasonkategóriák, amelyek ebben a gazdasági atmoszférában 
életrekeltek, az áruforgalom azon faját tartották kezükben, mely az 
általános kizsákmányoló gazdasági szerkezetnek megfelelően, a pa
raszti tömegek kíméletlen kihasználásán alapult. Ez aképpen nyilatko
zott meg, hogy a paraszt termékeinek árát önkényesen szabták meg, 
másrészt a dolgozó fogyasztók importált és magas vámvédelemmel 
megdrágított belföldi szükségleti cikkekre voltak utalva. A tulajdon
viszonyok merev természete azonban ez ujabb középosztályszerű réte
gekkel is alig lazult és a nagybirtok tultengésének ez az egész társa
dalmat átható ténye vezetett az 1907. évi parasztlázadáshoz, mely azon
ban szervezetlen és spontán természeténél fogva csak arra szolgált, 
hogy az osztálytársadalom még intenzivebb kizsákmányolással tágítsa 
a maga gazdasági pozícióját a tömegek gazdasági bázisának szükíté
sével. 

2. Az ezidőbeli Románia gazdasági szektorában az ipar kevés, s 
ami van, az is a külföldiek kezén. Románia természeti kincseire a 60— 
70-es években kezdtek felfigyelni a nyugati államok tőkés csoportjai, 
s attól kezdve egyre nagyobb ezen a téren a szerepük. Térfoglalásuk 
könnyen ment, Románia anyagi és termelési eszközök, valamint meg
felelő emberanyag híján volt, s — védővámpolitikával — csak akkor 
igyekszik iparosítani, amikor államisága szilárdabb politikai formát 
ölt. Törvényileg kimondják akkor, hogy aki 50.000 aranyleijel gyárat 
alapit, vagy legalább 25 munkást foglalkoztat, az 15 éves adómentes
séget élvez, gépeket és nyersanyagokat vámmentesen behozhat és ter
mékeire vasuti kedvezményben részesül. Igy is főleg azok az iparágak 
teremtődnek meg, melyek az őstermeléssel szoros kapcsolatban álla
nak. Románia uralkodóosztálya azon törekvésében, hogy független 
mezőgazdasági és ipari állammá alakuljon, célravezetőbbnek találta, 
ha a dolgozók nagy tömegének kizsákmányolása utján az ehhez szük
séges feltételeket maga teremti meg. Ugyanakkor azonban nem látta, 
hogy azok a külföldi tőkeérdekeltségek, melyek hitelek és vállalkozá
sok formájában beleették magukat Románia gazdasági életébe, vég
eredményben szintén jelentősen befolyásolták a termelés folyamatát és 
így rétegeződését is, annyiban, amennyiben a kapitalista árutermelés-
és elosztás térhódítása utját egyengeti a közvetítő csoportok (bank¬ 
alakulatok, lerakatok, képviseletek stb.) párhuzamos kibontakozá
sának. 

De társadalmi szempontból is sok kerékkötője volt Románia nyu
gati mintára való kialakulásának. A minden kulturnivótól megfosztott, 
századokon át a legprimitívebb életnívó alá kényszerített, nemvagyon¬ 
szerzö hajlamosságu tömegek, melyek alig kerültek ki a török és a cári 
deszpotizmus guzsbakötöttsége alól, hogy új urakat szolgáljanak, nem 
is képezhettek bázist még ahhoz a kisméretű iparhoz sem, ami megte
remtődött, s így a román szegényparaszt, tömegek igényei az iparosí
tás évtizedei alatt semmivel sem emelkedtek. Másrészt az uralkodóosz
tályok, amelyekre a nyugatiasítás feladata hárult volna, beérte a nyu
gati polgári társadalom megfelelő felépítményeinek importálásával 
(pl. a legdemokratikusabb belga alkotmányt kopirozta le), s mivel a 
gazdasági alépítmény a papirvivmányok ellenére változatlanul hűbéri 
szerkezetű maradt, az iparosítás e rövid idő alatt — a háborúig — nem 
törhette át magát. Ez okból a háború előtti Romániában a kapitalista 
termelés ama fázisa sem jutott kifejezésre, melyben — nyugat mintára 



— a mezőgazdaságot az ipar kizsákmányolta.3 

3. A romániai osztályalakulások folyamatában nem mellőzhető 
annak a szerepnek a kiemelése, amit a pópák ebben a tekintetben ját
szottak. Ez a réteg nyomonkisérte a kétrészre osztott társadalom életét, 
s annak további tagozódásában közvetett formában résztvett. A jelen
tősszámú pópák teremtették meg azt a légkört, ami a szegényparaszto
kat az életproblémák sulyától elvonatkoztatta. Más ponton a parasztok 
nem is igen érintkezhettek a rajtuk tullevő társadalmi valósággal. A 
pópák viszont ugyanolyan szegényes viszonyok közt éltek, mint ők s 
ez az a mozzanat, amely leszűkítette a pap és a hivek közti távolságot. 
Azonban nemcsak ebben merült ki a pópa szerepe, hanem abban is, 
hogy a többi társadalmi rétegekben való hasonló szerepe megadta szá
mára a lehetőséget, hogy az osztályok kialakulásában a kristályoso
dási folyamat utját egyengesse. A pópa szegényes életmódja ellenére 
mégis a magasabbfokuságot jelentette a szűk falusi horizontban, és 
impulzust szolgáltatott arra, hogy bizonyos parasztrétegek gyermekei 
számára az internátusi stb. képeztetés útját keressék, s így a társada
lomban új rétegek alakulásához járuljanak hozzá. 

A pópáknak ez a társadalomalakitó szerepe a nyugattal való kap
csolatok felvételének következtében a tanítók, ügyvédek, orvosok és 
államhivatalnokok csoportjaival bővült. Ez utóbbi csoportok képződé
sét nagyban elősegítette az a politika, amely a sógor-koma-jóbarát relá
ció alapján juttatta állami állásokba a végzett értelmiségieket. Ezek 
idővel az állam ideológiai megtestesülésének tartván magukat egye
nesen megkövetelték, hogy az állam gondoskodjék róluk, úgy, hogy a 
különböző pártok nyomására az állami alkalmazottak száma már a 
háború előtt jóval felülmulja a szükségletet. Ez a körülmény szükség
szerűen növelte a dolgozó tömegek terheit. Ugyanakkor ennek az értel
miségi osztálynak nagyon csenevész a gyökere. Ideológiai koefficensét 
az uralkodóosztály adta, s bár a francia kulturkörhöz tartozónak val
lotta magát, tudatilag különleges megnyilvánulása volt a demokrata 
allürökkel teletüzdelt kispolgári horizontnak. Ez az értelmiségi közép
osztály mögötte áll a nyugati polgárság hasonló rétegének, mert egy
részt még nem szakította meg azokat a közvetlen kapcsolatokat, me
lyek az őstermeléssel foglalkozókhoz fűzték, másrészt jóval mögötte a 
nyugati középosztályok „öntudat-horizontjának, úgy, hogy egyideig 
idegenszerű alakulat volt még a saját szemében is, s hovatartozásának 
bizonytalansága szakadatlanul megnyilvánult. Ezeknek a rétegeknek 
osztályjellege leginkább a kereskedelemmel foglalkozókkal szemben 
manifesztálódott. Ez utóbbiak közé tartoznak a bérlők is. A kikötőkön 
keresztül jelentőséghez jutott kereskedelemmel általában zsidók, görö
gök és örmények foglalkoztak, s a termelővisizonyok folytán szerepük 
néhány városnál messzebb nem igen terjedt. Különösen kizsákmányoló 
szerepet játszottak a bérlők. Soraikat főleg a minden polgárjogtól meg
fosztott zsidók tették, akik a nagybirtokosoktól rendszerint csak rövid 
időtartamra kapták bérleteiket, s ennek következtében minden módon 
emelniök kellett a haszonarányt. Az ország politikai és gazdasági 
strukturájából következett, hogy a polgárjogaiktól megfosztott réte
gek kezében összpontosult a gazdasági élet, miért is a jogilag kizsák¬ 
mányoltakból fokozott kizsákmányolók lettek. Ez a körülmény — kü
lönösen Moldovában — sulyos természetű kirobbanásokhoz vezetett, s 
a román parasztság nagyarányu elszegényedésében kulminált. 

A mult század román középosztályát ezek szerint a sok tekintet
ben ellentétes érdekű lateiner és merkantil társadalmi rétegek alkot
ták. Ezek a rétegek különösen a mult évszázad utolsó éveiben a falusi 



burzsoázia újabb alakulatával bővültek. E falusi burzsoázia alapját 
már az 1886 és 1872 évi földosztáskor előnybe helyezett paraszti elem 
képezte, melynek létrejövetelét különösen a burzsoá-kapitalista libe
rálispárti kormányok segítették elő. Állott ez a réteg a módosabb gaz
dákból, de leginkább a falusi jegyzőből, kocsmárosból, közvetítőből, 
bérlőkből, kiszolgált altisztekből. Ezt a különböző rétegeződésü osztályt 
az uralkodó nagybirtokososztály elasztikusabbá vált társadalmi és 
gazdasági politikája már eleve a saját céljaira állította be. Ez osztály 
fejlődését illetve kialakulását az ország lassú mezőgazdasági és ipari 
előrehaladása determinálta, s a gazdasági élet kezdetlege?-kapitalisz¬ 
tikus fázisa keltette életre és juttatta fokozatosan szerephez. 

II. 
A háború előtti Erdély román középosztályának kialakulásánál 

merőben más tényezők játszottak közre, mint az óromániai középosz
tálynál. Az óromániai középosztály olyan alakulat, melyet ezirányúan 
kedvező gazdasági és ideológiai hatóerők istápoltak, míg az erdélyi ro
mán középosztálynak két különböző irányból ható erővel kellett meg
küzdenie. Az egyik a fejlődése síkjába eső növekedési, a másik a poli
tikai helyzetére gátlólag és szétszórólag ható tendencia erővonala. Az 
erdélyi román középosztály természetét „kisebbségi" állapota tükrözi. 
Közvetve vagy közvetlenül mindig szembetalálta magával a magyar 
és szász középosztályokat, melyek magasabb fokát képviselték a pol
gári horizontnak. Az erdélyi magyar és szász középosztályok hosszabb 
és erőteljesebb multra tekinthettek vissza, s ennek a multnak a hiánya 
gátlólag hatott a román középosztály kialakulására, s kedvezőtlenül 
fokozta az „önállósági" törekvések lehetőségeinek nehézségeit. Viszony
lagos társadalmi egyenértéke mellett a domináló magyar középosz
tály, mely ideológiai határvonásával távoltartotta magától a román és 
részben szász középosztályokat, a lehető legszükebbre próbálta vonni a 
román középosztály kifejlődésének a lehetőségét. Ennek a következmé
nye, volt, hogy az erdélyi román középosztály a magyar polgárság mel
lett legfeljebb az értelmiségi nivóig emelkedett, miközben a magyar 
középosztály mint „államalkotó elem", erőben és befolyásban, fejlő
dése egész skáláját megtehette. 

1. Miután Erdélyben a tulajdonviszonyok máskép alakultak, mint 
Óromániában, ezért a középosztályoknak is általában más a szerepe 
Erdély gazdasági és társadalmi kialakulásában. Erdélyben is a mező
gazdaság tulsulya mellett főleg azok az iparágak fejlődnek ki, melyek 
az őstermeléssel vannak összefüggésben. Ipari és bányászati centrumai 
kizárólag belföldi (magyarországi) szükségletek fedezésére szolgáltak. 
A gazdasági életnek ezek a szférái, ugyanugy mint a kereskedelem, tá
vol estek a román középosztálytól. A háború előtti román középosz
tály a kapitalista termelés ós elosztás láncában Erdélyben is aláren
delt szerepet játszik. Következménye volt ennek, hogy a román közép
osztály Erdélyben is alig haladta meg azt a gazdasági és társadalmi 
nivót, mint amit óromániai testvérosztálya képviselt. Az erdélyi ro
mán középosztály is bennemaradt népi kereteiben, s kisméretű asszimi¬ 
latorikus hajlamainál fogva, kizárólag azokon a szellemi pályákon he
lyezkedett el, ahol népi szerkezetéből következő ideológiáját tovább
rajzolhatta, s így szükségszerűen messze mögötte haladt a gazdasági 
alépítmény fejlődésvonalának. A román középosztály Erdélyben is 
csupán „előburzsoá" (kispolgáron tuli, de még nem burzsoá) osztállyá 
nőhetett. Magáramaradottan, távol az árutermelés és árucsere orszá¬ 



got átszervező hálózatától, autarkikus nemzeti ideológiáját neveli s ezt 
a pánrománizmusig heviti. 

2. Megállapítható azonban más okok közrehatása is az erdélyi ro
mán középosztály kialakulásában. Óromániában a földbirtok 10 száza
léka volt középbirtokosok kezén, míg Erdélyben ugyanez a kategória 
43 százalékot tett ki.4 A középbirtok jórésze azonban magyar, szász és 
sváb kézen volt, a románok csak a kisbirtokosok között találhatók, 
nagyrészük így földhözragadt szegényparaszt, akinek (gazdasági és 
kulturális) érdekében a magyar kormány semmivel sem tett többet, 
mint az óromániai. (Óromániában a falusi lakosság 78 százaléka, Er
délyben a román falusi lakosság 74 százaléka volt analfabéta.) 

A tulajdonviszonyoknak ez az alakulása is szükségszerűen az ér
telmiségi pályák felé sodorta azokat a rétegeket, melyek a románság 
felületén jelentkeztek és elhelyezkedést kerestek. Pap, ügyvéd, tanító 
és végül államhivatalnok lett ott ez a réteg, ahol a magyar nemzetiségi 
politika megengedte. A szerep így, amit a román középosztály Erdély
ben játszott lényegében konzerváló hatású volt arra a környezetre, 
melyhez ideológiai szálak fűzték és kiszélesedésének határt szabott a 
kényszerű gazdasági és társadalmi orientáció, mivel „kisebbségi" és 
elnyomott helyzeténél fogva az ország gazdasági szerkezetében az 
államalkotó magyar uralkodóosztállyal való gazdasági és politikai ki
egyezésre kilátásai nem voltak és ezért ez a másodrangú szerep termé
szetszerűleg regresszív irányban hatott, s állandóan visszaáramlott a 
faji mivoltból származó abstrakciókra. Létjogosultságát azokban az 
ideákban kereste, amelyek a jelen tudatos eltakarásával, a jövő homá
lyos képét hozták közelebb. 

I II . 
Az óromániai román középosztály háború előtti politikai iránya, s 

politikai eszközei és céljai Románia ezidőbeli kezdetleges kapitaliszti¬ 
kus társadalmi összetételének irányvonalából eredtek. A román közép
osztály, mely az őstermeléssel foglalkozó rétegéből töredezett le ki
vált eredeti gazdasági síkjából, s részben az árucserében, főrészt azon
ban az államapparátusban való elhelyezkedésével az uralkodó bojár
osztály és a parasztság közé ékelődött be új osztálynak. A korabeli két 
vezető politikai párt, mely a román közép- és uralkodó osztály gazda
sági és ideológiai hossz- és keresztmetszetének tükörképe, pontos kö
vetkezése azoknak a gazdasági és társadalmi feltételeknek, melyek e 
társadalmi osztályokat meghatározzák. Az egyik (a konzervativpárt) 
tagjai a nagy latifundiumok urai, a másik (a liberálispárt) a nemzeti 
felébredés erkölcsi páthoszával jelentkező mezőgazdasági és ipari
kereskedelmi érdekeltség, mely a külföldi befolyások elleni harcában, 
mindent, amit onnan elvont, a maga érdekszférájába kényszerített. 
Mivel a liberálispárt az általa privilegizáltnak bélyegzett másik osz
tállyal szemben mint „forradalmi" párt lépett fel, természetes, hogy a 
liberális-demokratikus intézmények és reformok életrehivásával széles 
gyökereket eresztett a tömegekben. 

Valamely osztály liberális vagy demokratikus fokmérője polgári 
szemmel mindig az, hogy mennyi politikai és szociális koncessziót tesz 
azoknak az osztályoknak, melyeket közvetve vagy közvetlenül kizsák
mányol, hogy mennyire rugalmas a termelés és csere folyamán kije¬ 
gecesedő azon ujabb osztályok irányában, melyek az uralkodó osztály 
meghosszabbított karjaként függetlenségi érzetükben közvetlenebbül 
veszik át a kizsákmányolás szerepét. Az óromániai dolgozók kérdését 
illetőleg a liberális „forradalmi" párt, mint az utjára induló polgár¬ 



ság élcsapata, semmit sem tesz a tömegek politikai és gazdasági tény
leges demokratizálása érdekében. Demokráciája megáll annál az ajtó
nál, mely a kizsákmányoltak felé vezet. A demokratikus törvények, 
mint pl. a jobbágyság felszabadítása és földhözjuttatása, gyakorlat
ban arra vezettek, hogy az eszközök hiján levő elpauperizálódott „sza
bad" parasztság kéznél lévő munkássereg a meginduló ipar részére.5 

Az általános választójogot már csak a háborús időket követő nyugta
lan napok tudták, ugy ahogy, kicsikarni. 

Viszont annál jobban hemzsegett az idő liberális és demokratikus 
eszméktől. Óromániának nem volt u. n. történelmi osztálya. Uralkodó 
rétege ekkoriban csupa idegen eredetű család, kiknek semmi gyökere a 
románságban. Nem volt olyan uralkodóosztály, melynek ideológiai vo
nala és ennek gyakorlati áttétele atavisztikus konzervativsággal dom
borodott volna ki az alkotmány megszerkesztésénél, a jogok és köte
lezettségek megállapitásánál. Nem volt a multban gyökerező román 
vérségű uralkodó osztály, mely magának vindikálhatta volna az or
szágvezetés tulajdonjogát, s az erkölcsi és szellemi megnyilatkozások 
tekintetében az elhivatottságot. A „felülről-lefel." való morzsolódási 
tendencia alig bontotta meg az uralkodó osztály sorait. Ez a vékony 
réteg változatlanul megmaradt, s nem nyujtott anyagot ahhoz, hogy 
lepergő darabjait a középosztály felszívhassa. Viszont az uralkodó osz
tálynak az az ugyancsak idegentestű rétege, mely céljait a románság 
horizontjába aplikálta, gazdasági orientációja és ideológiai kifejlése 
szempontjából is, szembefordult az anyarétegével. Idővel azonban népi 
szélesebb talajra kellett állnia, már csak azért is, mert Románia poli
tikai elnyomottsága ezt diktálja s mert a nyugati országok mult év-
századbeli polgári forradalmainak szele ide is elért. Ez a román nem¬ 
zeti és állami célokért sikraszállott uj államszervező osztály különböző 
gazdasági és politikai orientációkon keresztül addig dolgozott, míg 
türelmetlenül szembefordultak minden olyan megnyilatkozással, mely-
azonban ezután is elsősorban a nagy agráriusok Romániája volt, s 
amihez csak később társultak a gazdasági élet többi tényezői. 

A forradalmi és demokratikus szellem hangoztatásával ez a bi¬ 
zantikusan regresszív középosztály idegenkedett attól, hogy azokat az 
elemeket, melyek a román faji mibenlét kritériumait nem merítették 

•ki, akár politikailag, akár társadalmilag egyenjogusítsa, bár ezek az 
elemek a polgári Románia megteremtésénél döntő szerepet játszottak. 
Ebben a tekintetben a román középosztály a legkevésbé sem haladt a 
liberális kapitalizmus utja nyomán. Nem volt hajlandó koncesszióra; 
féltve féltette népi és szellemi jellegét. Következménye ez állandó 
függő helyzetének és kiszolgáltatottságának. Igy ezután az is termé
szetes, hogy ez a középosztály szívesen adta oda magát azoknak a törek
véseknek, melyek a „független" és „demokratikus" jelszavak leple alatt 
türelmetlenül szembefordult minden olyan megnyilatkozással, mely
ben gazdasági érdekeit veszélyeztetve látta. 

A román középosztály kettős arculatát a nemzeti aspirációk kér
dése is hiven visszatükrözi. Az erdélyi irredenta mozgalmakat erőtel
jesen támogatták, de pl. a hires 1916. évi augusztusi koronatanácson, 
melyen Románia az antant mellé való állását határozta el, több vezető 
politikus hangoztatta, hogy az erdélyi románság nem akar tudni fel
szabadításáról. (Lásd: „Istoricul partidului national-liberal de la 1848 
până astăzi" 216. oldal.) A nemzetiségi kérdés, illetve a népi integritás 
megoldásának kérdése, akár gyengébb, akár erősebb formában kapcso
lódott bele a román középosztály politikai vonalába, mindig az ural
mon lévő pártérdekek szolgálatában állt. 



IV. 
Az erdélyi román középosztállyal kapcsolatban csak negativ érte

lemben beszélhetünk politikai irányról. Mivel a román középosztály 
Erdélyben a magyar és szász középosztályok mellett „idegen" organiz
mus volt, a kérdés csak úgy tehető fel, hogy az erdélyi román közép
osztály ideológiai vonalában mennyire terjeszkedett ki az erdélyi 
románságra, célkitűzései milyen mértékben fogták át a románság többi 
rétegét. A román nemzeti ideálokért való harcot az erdélyi közép
osztály teremtette meg, tartotta ébren és azok megvalósításában ő ját
szott döntő szerepet. Következése ez annak, hogy gazdasági szempont
ból alig voltak olyan nehézségei, melyek ideológiai síkjáról leszorítot
ták volna s így tisztára nemzetiségi céljaiba állíthatta be magát. 
Erre a harcra ugyan „minden románt" osztálykülönbség nélkül fegy
verbe szólított, nemzetiségi küzdelmeiben azonban mindenütt ott eseng 
a középosztállyal kezdődő és végződő határmegvonás s a főhangsuly 
mindig a saját gazdasági ós kulturális kiélésének kérdése a megalakí
tandó új Komániában. A többi elnyomott és közvetlenül kizsákmányolt 
tömegre csak annyiban volt szüksége, amennyiben nemzetiségi küzdel
meinek szélesebb népi talaj megteremtésével komolyabb, törvény
szerűbb bázis látszatát adta. Ennek a középosztálynak a követeléseit 
halljuk most a háború utáni időkben a kisebbségbe jutott magyar 
középosztály részéről is. Követelései jogos megerősítésére a magyar 
középosztály visszasírja azokat az időket, amikor a román nemzeti
ségűek magas állásokat töltöttek be a magyar impérium alatt, amidőn 
a polgári lehetőségek zavartalan kiteljesedése állítólag — egyaránt 
nyitva állott úgy az államalkotó, mint a nemállamalkotó rétegek előtt. 
Persze, ezek a multat visszasírók ugyanugy, mint hajdan a jövő képeit 
idézők, a középosztály gazdasági megoldottsága mellett egyaránt nem 
látják a nemzet valóságos testét, a tulajdonképpeni nép milliós 
tömegeit. 

Az erdélyi román középosztály nemzetiségi aspirációinak meg
valósítása felé vezető utján, strukturájánál fogva, kispolgári bizalmat
lansággal fogadott minden olyan megnyilatkozást, mely nem esett egy 
vonalba törekvéseivel saját osztályán belül. Óromániai testvérosztályá¬ 
nál is türelmetlenebb volt. Erdély történelmi strukturájának hagyo
mányai atavisztikusan kihatottak a román középosztályra s annak 
bizonytalan, kétségekkelteli és bizalmatlankodó karaktert kölcsönöztek. 
Az erdélyi román középosztály nemzetiségi aspirációinak reális köve
telései mögött nagyon sok feudális-izű, patriarchális és egyházian 
reakciós törekvés huzódott meg. 

* 
Azon a gazdasági és társadalmi síkon, amelyen Órománia és 

Erdély a háború előtt mozgott, mindkét helyen adva volt egy közép
osztálynak nevezhető társadalmi réteg, igazi értelemben, vett román 
középosztálya azonban sem Óromániának, sem Erdélynek a háború 
előtt nem volt. A tisztára azokat az elemeket magába foglaló közép
osztály, mely az osztálytársadalom két végpontja s így a közvetlenül 
kizsákmányoltak és a termelőerők közvetlen birtokosai között a gaz
dasági és szellemi javak cseréjét biztosítja s egyben az uralkodóosztály 
épületét alátámasztja, ez a középosztály a romániai termelőviszonyok 
következtében (e tiszta alkatban) nem is jöhetett létre. Mivel Órománia 
függőségi helyzete fejlődése egész ideje alatt egy pillanatra sem eny
hült s a hübéri rendszerbe átmenet nélkül nőtt bele a félgyarmati 
állapot, ez a körülmény döntően kihatott a félközéposztály kialakulá
sára s a román középosztály — ebben az időszakban — toldaléka, nem 



pedig osztályilag determinált függvénye a hatalmat képviselő mező
gazdasági és részben ipari-kereskedelmi érdekeltségű uralkodó
osztálynak. 

ARON C0TRUŞ VERSEIBŐL 
A költő „Printre oameni in mers"eimű legújabban megjelent kötetéből. 

JON. 

Bocskort hord és Jon a neve . . . 
sorsát kin, adó, szidalom szőtte... 
ha grófi vagy báró-sarjat lát 
messziről leveszi kucsmáját előtte. 

és szegény Jon talán sohasem tudja meg 
1 R a d u R o s e t t i : „Pentru ce s'au răsculat ţăranii" adatai szerint 

(492/3. old.) a kisbirtokosok 3,319.695. a középbirtokosok 861.409, a nagy
birtokosok pedig 3,787.192 ha terület felett rendelkeztek. 

2Dr. G. D. C r e a n g ă : Consideratiuni generale asupra reformelor 
agrare şi asupra exproprierei 9. old. 

3 A román szegény parasztok nemvagyonszerző hajlamossága 
ellentétben pl. a német, vagy magyar szegényparasztok mentalitásával 
a román szegényparasztok erősen fejlett kollektív érzésére vezethető 
vissza. Közvetkezménye ez annak, hogy a törzsi szerkezet tendenciái 
épebben fennmaradtak és átkerültek a mai viszonyokba. 

4 Az erdélyi román középosztály az impérium változás előtti utolsó 
évtizedekben egynéhány pénzitézet életrehivásával igyekszik ugyan 
gazdasági érvényesülésének ugródeszkát szerezni, ezek azonban számot
tevő mértékben nem nőhették ki magukat. 

5 Dr. l o a n I a c o b : Chestia agrară în Ardeal. 18. old. 6 Az óromániai társadalomelosztás vizsgálatánál felfedendő az is, 
hogy a földosztás dacára miért sulyosbodott még jobban a parasztság 
tömegeinek helyzete, mikor a földhözjuttatás mindenütt máshol a 
paraszti tömegek lényeges megerősödését eredményezte. Ehhez ismer
nünk kell a romániai földosztás körülményeit és ezek nagyvonalaikban 
a következők: A parasztok túlnyomó része igen kevés földet kapott 
(cca. 70.000 család csak üres háztelekhez juthatott). A kiosztott földek 
a legsilányabbak voltak és végül messzefekvő területeken feküdtek, 
amelyekhez csakis az uradalmi birtokokon keresztül lehetett eljutni. 
Mindezeknek célzatossága az volt, hogy a paraszt továbbra is hübéri 
viszonyban maradjon a nagybirtokkal szemben, amelyet mindig első
sorban s mindig az alkalmas időben tartozott megművelni. Idetartozik 
még az a rendkivül jelentős körülmény, hogy a kiosztott földek el¬ 
idegenithetetlenek voltak, azok tehát áruvá nem válhattak, adás-vétel 
tárgyát soha nem képezhették s a parasztot még jobban rögzítették 
jobbágyként holléte helyéhez és addigi életkörülményeihez. Tehát míg 
a hűbéri kötelezettségeknek változatlanul kellett tovább is eleget, 
tennie, dézsmát adni. a nagybirtokot saját eszközeivel megművelnie, 
ugyanakkor rásulyosodtak a „szabadparaszti" terhek is, mint föld¬ 
váltság, adó stb.. amelyek leküzdésére állandóan magas kamat melletti 
adósságokba kellett magát jobban és jobban belevernie. Ehhez még 
hozzájárul az is, hogy ez a tessék-lássék felszabadítás a földesurat a 
hüberúri ellenkötelezettségektől teljesen mentesítette, másrészt a 
„modern állam adminisztrálása most már egyharmadát emésztette 
meg a nemzeti összjövedelemnek, ami szintén csak a dolgozó rétegeket 
sujtotta. S mindezen körülmények természetesen érzékeny hátráltatói 
voltak a polgári társadalom kialakulásának s így az osztályok ki
bontakozásának. 



hogy buzakalásza és kukoricája 
térdre kényszeritheti a grófot meg bárót... 
erősb mint egy ország minden katonája. 

tán sohasem látja magában az eget, 
mely évszázadokon vezette öt által... 
vér s acél-özönben, szüntelen harcokban 
millió régi s új sírhanton átlábal... 

ámde az ideje nem múlott el Jonnak, 
megérti ezt ő is majd egy szép napon... 
s akkor akarattal, merészen, erősen 
fordít a dolgokon... s épít új alapon.., 

TODOR SÄCURE. 

Todor Săcure a nevem 
erdő-árnyék leng szivemen, 
sok gazdát szolgáltam az éveken, 
a bérem érte: éhség s gyötrelem. 

mások kezében szegény, vak szerszám 
leszek majd a túlvilágon is t'án, 
mert ilyen a világ: 
egyiknek: pokol; másiknak: mennyország. 

nézzétek Todor Săcure-t! 
szidják s lopják a jóhirét... 
vajjon akad-e ember, 
ki jó szót szólani 
neki egyet is mer? 

ha álom öleli, feküdni se hagyják, 
ha nyugta már mézes, menten felzavarják, 
úgy látszik, nem ember az ember, 
ha favágó ember! 

* 
Annyi keserűség gyült össze éltemben, 
hogyha könnyem hullik előttem a tálba: 
bármi édes legyen 
levesem: az átka. 
Todor Săcure. az én vagyok 
szivemen erdő-árnyak, nagyok, 

tüzverte erdő-fények 
búja nyom,;így égek. 

talán ballábbal léptem a világra 
megbocsátó vagyok s talán együgyű, árva .. -
vaj' kinek panaszkodjam? 
vaj' kinek panaszkodjam? 

Sürű ködök ereszkednek, 
langy levelek telepednek 

mint veszett baltára 



Todor Săcurenak néma, 
belefojtott, méla, 
tűrő mély gondjára... 

A MÓC GYEREK 

nem serény, 
nagy kucsmával pöttöm alak, 
vásár közén lassan halad, 
hogy túladjon két cseberén. 

Arca soványica, napsütött, 
nem siet, —. mint otthon a hegyek 
buzavirágszemén a kék egek 
úgy imbolyog a sok kapu között... 

megy éltesen az embertömeg 
sűrűjén a harcos kis öreg . . . 
homlokán a kenyérgond-barázda 
holnap-talány és a Detonáta... 

Fordította: KIBÉDI SÁNDOR 

A JUGOSZLÁVIAI MAGYARSÁG MŰVELŐDÉSI MOZGALMAI 
( 1 9 1 8 - 1 9 3 3 ) 

Irta: T. KALÁTS IVÁN (Szabadka) 

Béke. Vérrozsdás szuronyok szegeződtek még egymással szembe, 
pacifista jelszavakat jajgattak a mindinkább tehetetlen jámborok. Uj 
egyházak alakultak, melyek a győztes fegyverek megáldásával kezdték 
működésüket. — A szakszervezetek színültig telve; mindennap viták: 
ki lesz az igazi vezér? — A parasztok lesunyt fejjel lakodalmakat tar
tottak és féltették a földjeiket. — Uj határok szigorkodtak a határ
talanba lendülő akaratok előtt. A határokon át szalonnát, szappant, 
narancsot, selymet, fehérneműt, cérnát s valódi és hamis ezreseket 
csempésztek ide-oda a lánckereskedők; — és avult ujságokat. — A szak
szervezetek felduzzadtak. A vajdasági szervezett tömegek összekap
csolódtak a horvát és szerb szakszervezetek tömegeivel. — Uj 
papi és kispolgári ujságok bujnak ki a zugnyomdák félhomályából. — 
A kereskedők a valutárisan bizonytalan helyzetben halálra keresik 
magukat és Ford-kocsikat eresztenek a rossz vajdasági kövezetekre. 
Másodszakácsnőre is telik. — A függetlenségi körök átalakulnak általá
nos népkörökké. — A határon át 15—16—18 éves ifjak szökdösnek a 
katonaviselt munkásokkal a magyar vöröshadseregbe: — s mindennek 
a nagy történésnek nincs tollforgatója. 

Bécskereken „Renaissance" cimmel ( J u h á s z F e r e n c ) vér
szegény lapocska próbálgatja a szokásos vidéki kulturaterjesztést ott 
folytatni, ahol a háborúelőttiek abbahagyták. 

Kivételes intézkedések a népi (nemzeti és munkás) mozgalmak 
ellen. A munkás párt győzelmes előretörése. Államvédelmi törvény. — 
Agrár-ügyek, földosztás, az agrárföldhöz jutók (személyek és nemzeti
ségek) veszekedése, a magyar és sváb földnincstelenek szeme koppa
nása. Megriadt és adni-kész, de familiáris holdakért vérző szivű föld¬ 



birtokosok siráma. — Ipari sztrájkok, munkabéremelések: — nincs meg¬ 
láttatója ez időknek. 

C s u k a J á n o s verseskönyve koronázza az irodalmi sivárságot; 
papir aktivitás, holott akkor már a negyedik rend józanság injekciója 
után kiáltott az irodalom. 

Emigránsok jönnek. Becskereken a „Fáklya" ( H e s s l e i n 
J ó z s e f ) rokokóidillek, vérszegény Mollináry Gizellák felfedezésével 
startol. Többet vártak a forradalmi pávatollas emigrációtól. 

A disznókereskedők profitálnak. 
A szabadkai liberális Bácsmegyei Naplóhoz érkezik egy kis tőke 

s egy-két agilis emigráns, akik a vidéki lapocskából vajdasági világ
lapot csinálnak. Beszervezik egyrészről. Iró- és ujságirógárdát toboroz
nak másrészről az emigránsok és a helyi irodalmi korifeusok hadából. 
Szabadkán a nacionalisták is szóhoz jutnak a Hírlapon keresztül, mely 
a magyar párt lapja. Ujvidéken is kísérleteznek a Vajdaság, a Dél
bácska, Az utóbbi a katholikus klérus támogatása és irányítása mellett. 

Valamennyi lap megnyitja hasábjait a folyóirat/nélküli „nagy 
tehetségért" a Pest után áhítozó irodalmi gyökértelenek előtt. 

A kettő ós feles, hármas szakszervezetek, melyek gyüjtőmedencéi 
a munkásság feszülő erejének, a hatóság intézkedése következtében be
záródnak. A szervezett munkástábor kettészakad: szociáldemokrata és 
„független" csoportokra. A szociáldemokrata rész állandó töredék 
marad, de hatósági támogatást élvez. — Bérharcok minden oldalon. 
Munkaidőmegállapitások az u. n. szociálpolitikai törvények keretén 
belül; még a szabad foglalkozásúak részére is. — Csappan az agráriu
sok földosztó kedve. A kulák-parasztok megveszik a második 45 lánc 
földet. Nagy a buza ára. — Nyakra-főre nyilnak az új bankok és fiók
jaik. A kamat? Sose nagy. — A magyar és sváb nincstelen földmun
kások végleg lemondanak a földrészesülés reményéről és igen elégedet
lenek. — A független szakszervezetek kiépítik a. paraszt szervezeti 
tábort. Munkásparasztszövetség: — nem jött a hivatott tollforgató. 

Az erőszakkal, üzleti számítással létrehozott iróasztali irodalom 
napilap szaga nem ér el a tömegekig. Bár itt-ott egy-egy ujságsor vagy 
hasáb komolyabb érdeklődést érdemelne: emigránsok irásai, kiket a 
,,helyzet" még nem vetkőztetett ki eredeti valójukból. 

T a m á s I s t v á n .,Ifjuság"-a próbálgat az ifjuság haladottabb 
rétegével kontaktusba jönni. Komoly világnézet, — ennek következté
ben tehát támogatás hiányában elbukik. 

A magyar Népkörök és dalegyletek boroznak és társasvacsorákat 
rendeznek véget nem érő szónoklatokkal. 

V u k o v L u k á c s megcsinálja a „Föld" című parasztlapot. Zava
ros intellektuel-vállalkozás: hamarosan elsikkad a közönyben. 

A napilapok prosperálnak. 
,,Ut" cimen C s u k a Z o l t á n s A r a t ó E n d r e csinálnak akti

vista időszaki lapot. Mintha Bécsből importálnák; — ám itt-ott egy-egy 
felejthetetlen dinamikájú irodalmi munka ( F ö l d e s S á n d o r stb.) 
vagy erősen konkrét tendenciájú dolgozat is megjelenik benne. Egy
két unatkozó intellektuelen, modernkedő kereskedőn és Pestről szakadt 
munkásokon kívül alig figyel fel valaki a sok kótyagosság közti értékre. 
Egy-két évig haldoklik a lap és megbukik. A renitenskedő fiatal iro
dalmárokat felszippantja a megduzzadt polgári sajtó. Csuka Zoltán 
verseskönyvet ad ki sovány érdeklődés mellett, Kassáki gesztusokkal. 

A Munkásszövetség hatalmas választási propagandát űz. A válasz
tási körülmények nem engedik megfelelő szavazat és képviselőmennyi
séghez jutni. A választási harcokban egy kis harcos sajtóorganum jut 



élre és kapcsolódik' össze a magyarnyelvű tömegekkel: a „Szervezett 
Munkás", D o m á n y J á n o s szerkesztésében. Ez hamarosan erős kap
csokkal fogja össze a tanulni és szervezkedni vágyó tömegeket. Fejlő
dik. Négy oldalt ad hetenként. Bekapcsolja e vidéken először a munkás
levelezőket... A renitenskedő fiatal ujságírók és emigráns-irók alig 
vesznek tudomást e tömeget átfogó sajtóorganumról. 

Dolgozik a mindinkább regressziv polgári sajtó is. Megjelenik a 
Bácsmegyei. Napló jubileumi Almanachja, sőt ugyanez a vállalat adja 
ki az első vajdasági Irodalmi Almanachot is, jórészt totyogó tehetség
telenekkel, kis részben a már inkább jobbra aktiv aktivistákkal. 

S z á n t ó R ó b e r t „Vándor-utja" megkisérli a protestáns magyar 
irodalmat kitermelni. A Népkörök, Legényegyletek, kultur- és olvasó
körök színdarabokat rendeztetnek és adatnak elő műkedvelőikkel. A 
repertoár: háború előtt befutott császári és királyi operettek, giccses 
népszínművek. 

A Munkásparasztszövetség kulturkörei haladottabb szellemű pol
gári színdarabok és munkásdarabok előadásával kísérleteznek. Aktiv 
erejű modern verseket szavalnak. A munkás-parasztszövetség kultur¬ 
munkája hozta felszínre S o m o g y i P á l - t (Az Átok-áldott tűz, a Dij 
és Éljen a háború szerzőjét) a különböző kulturális közreműködők, 
munkáslevelezők jelentős tömege mellett. 

A gazdasági „újjáépítés" megállt befejezése előtt. Elakadozik a 
prosperitás. Az agrárreform sírját ássák. Még mindig bérharcok, olykor 
már sikertelenül is. A szociáldemokrácia mindinkább letér a munkás
ság utjáról. A munkás szervezetek művelődési munkája mindinkább 
ellenőrzés alá kerül. 

A magyarnyelvű regresszió alaposan munkába fog. Könyveket 
jelentet meg. (S z e n t e l e k i K o r n é l , R a d ó I m r e , M i l k ó Izidor, 
K o v á c s A n t a l , S z á n t ó R ó b e r t könyvei) F e k e t e L a j o s is 
porondra lép és egy ideig haladás és reakció között táncolva deklamálja 
két kötet újhangú versét, míg teljesen a regresszióhoz csatlakozik. 
Tamás István nyegle ficsursággal gunyt űz semmibefutó verseskönyvé
ben a haladó irodalom eredményeiből. Csuka Zoltán „Esztendők ütő
erén" című könyvében mindjobban eltávozik a realitás talajáról. 

A válság fokozódása magával hozza a bérlenyomó törekvéseket, a 
paraszti termékek áresését. Uccára kerülnek az ipari tartalékhadsereg 
ideig-óráig alkalmazott csapatai. A teher fokozódik. A radikalizáló
dás nő. 

A polgári irodalom még mindig a háború előtti meséket meséli, 
mint 3—4—5 év előtt A Szervezett Munkás hat ujságoldalra bővül, 
korszerű irodalmat mellékel, állandóan ismerteti az orosz, építés ered
ményeit. Naptárakat ad ki, melyek tizezres példányokban fogynak, 
ellenére a falusi elszegényedésnek és a falusi esperesek prédikációnak. 
Májusi kiadványai és kiskönyvtárának felvilágosító munkája, kará
csonyi mellékletei letagadhatatlan fejlődést mutatnak, mert ezek a ki
adványok 100 %-beli (Pest) ollózásokon és néhány itteni intellektuel 
munkájától eltekintve, túlnyomó részt munkásszerzők művei. Ezidőben 
jelent meg L a t á k I s t v á n Kolduslázak cimű verseskönyve, mely a 
Szervezett Munkás kulturmunkájának eredményeként jelentkezett. 

E kiadványok nyomán szavalókórus is alakult a szabadkai szak
szervezetek műkedvelőiből. Az 1929. január hatodikán életbelépő válto
zás az összes független szakszervezeteket betiltja. Ezzel összeomlik a 
Szervezett Munkás munkakerete. Még megkisérli „Falu és város", majd 
„Fáklya" cimen a megjelenést, de beszüntetik. 

A Szervezett Munkás erejét, hatását mindjobban félő magyar 



reakciósok is szervezkedésbe kezdenek. Csuka Zoltán, a proletár keser
veket kassáki pózban deklamáló poéta megalakítja a Képes Vasárnap 
cimű ezer helyről összeollózott heti lapot, melynek mellékleteként a 
keresztény földesurak, ügyvédek, magyar kulákok és nagyiparosok 
támogatásával megjelenik a V a j d a s á g i I r á s , mely rövidesen ön
álló havi folyóirattá növekedvén, gerincét képezi a vajdasági magyar
ság szellemi konzervativizmusának. S z e n t e l e k i K o r n é l vezetése 
alatt, bár kacérkodott szabadabb irások néha-megmutatásával haladónak 
és egyetemesnek mutatkozni. Féltékenység és nemtörődömség megölik 
a Vajdasági írást. 

Csuka Zoltán szerkesztésében jelenik meg a K é v e , a vajdasági 
költők anthológiája, csoportosítva (egy-két komoly hangú szerzőt ki
véve) az összes vajdasági versíró erőket. K r i s t á l y I s t v á n Tisza
menti Májusát jelenteti meg. Ez a könyv magában rejti a népszínműi 
paraszt valamennyi finom kiagyaltságát. Ugyanígy N o v o s z e l A n 
d o r ,,Igy a koma" vajdaságivá másolását a göregáborosdinak. Külön
ben 1928—29-ben serege a dilettánsoknak hozza ki könyvét magán
vállalkozásban. 

Csuka Zoltán, aki mint nagy kezdeményező, Szenteleki Kornél háta 
mögött élére állt az összes polgári irodalmi megmozdulásoknak, végleg 
bennreked a Reggeli Ujság sorompóiban. Ennek eredményekép' 1931-ben 
megjelenik A Mi I r o d a l m u n k heti irodalmi melléklet Szenteleky 
Kornél névleges szerkesztésében a Reggeli Ujság mellékleteként. Az 
évekig hallgató irodalmárok a klérus cenzurája alatt konkrétizálták 
vágyaikat: a speciális keresztény vajdasági irodalom és közönség irá
nyába. Ismét a liberális féltékenységgel találkozott a törekvés. A Becs¬ 
kereki Közművelődési Egyesület összehívja az irodalmi ,,valakiket" és  
könyvkiadás megszervezésére s a „vajdasági regény" megírására 
ösztönzi őket. Az irodalmárok érdekeik meghatározására és biztositá¬ 
sára egyesületet alakítanak. Csuka Zoltán, Szenteleki Kornél külföldi 
magyar sikerek berkeibe igyekeznek. (Isola Bella, Mindent legyűrő 
fiatalság). 1932 elején a K a l a n g y a havi folyóirat lát napvilágot, 
szintén Szenteleki névleges szerkesztésében, aki ezüst tulipánt kap a 
Becskereki Magyar Közművelődési Egyesülettől érdemei elismeréséül. 

A tömegek hangulata erősen baloldali. Kenyérkövetelésük minden
nap hangosabb. Munkanélküli ráérésükkel valahogyan kulturéhségük 
is fokozódik. Ezt a kulturéhséget szeretné a Kalangya magának kapa
rintani, de a lap magas ára és korszerűtlensége miatt ez nem történhet 
meg. Nemsokkal a Kalangya után megjelent három erősen zavaros és 
tisztázatlan irányú ifjusági lap, a V a j d a s á g , az Ő r t ű z és a 
Z i v a t a r . A Zivatar címének ellenére nagyon szélcsendes kamasz-
ujság szerelmi gügyögésekkel és komolykodó professzorosdival, újidő¬ 
kös tapasztalatokkal. Az Őrtűz mint diáklap frissebb és kiegyensulyo
zottabb a Zivatarnál, bár szintén rákjárású. A Vajdaság nagy átalaku
láson megy keresztül. Hozzácsoportosulnak azok a vajdasági erők, 
melyek a sanyargatott tömeg szószólói s friss intellektuális erők is 
nevelődnek az utóbbi időben. A Szervezett Munkás körének még aktiv 
elemei is közbelépnek és a negyedik hónapban a lap, mint T o v á b b 
jelenik meg. Megszólal az elhallgattatott ifjuság ós munkásság s a be
érkező levelek tömege igazolja, hogy hézagpótló a Tovább munkája. 

A Kalangya körül csoportosultak látva a Tovább hatását, kibékül
nek összes ellenfeleikkel. Most először uralkodik a vajdasági polgári 
irodalmi dzsungelben általános fegyverszünet. Megszervezik a 
J u g o s z l á v i a i M a g y a r K ö n y v t á r K ö n y v k i a d ó vállalkozást 
is. A vállalat három könyvet ad ki 1933-ban, nem lépve túl a vidéki 



anekdotázás és báltörténet kereteit. A Továbbot a hatóságok betiltják. 
Ennek ellenére néhány hónap mulva körülbelül azonos célkitűzésekkel 
megindul a K r i t i k a , hetilap formájában, hogy az, előbbi sorsára 
jusson. 

A jugoszláviai magyar életerős szépirodalmat ma képtelenség ki
termelni. 

S Z T R Á J K - P A S Z T I L L Á K 
Ir ta: TOLNAI ISTVÁN (Budapest) 

Az egész város kint volt az uccán. Az autóbuszok puha ülésein 
gyerekek gyűltek népünnepélyre s az álló villamosok csengőit csap
kodták. A lebzselő járművekből a rendőrök horkolókat és hancurozó¬ 
kat kergettek elő. Éjjel-nappal őrizték a várost. Csodálatos mennyi
ségű hatósági közeget okádott fel az ucca. Ezreket fogtak el s bocsáj¬ 
tottak útnak ismét. De a város mégis néma volt. Munkást nem lehetett 
látni sehol. A kávéházak megteltek bámészkodókkal. 

Három nap multán plakátok jelentek meg fenyető szöveggel. 
A házak előtt a szemét gyűlt. A rendőrök megsápadtak a strapától, 
dülöngőzve jártak, olyik mint egy nádszál, csak épp, hogy még létezett. 
De a rendőröket senki sem bántotta. 

Plakátok jelentek meg egyezkedő szöveggel. Hanem a városból 
eltűntek az egyezkedők. A katonaság a háztetőkön guggolt gépfegy
verek mellett és fehér zászlót lengetett. Az ujságok a nemzet nagy 
fiának emlékiratait közölték és egy szakácskönyvet hirdettek. A 
miniszterelnök 92 beszédet mondott. Ezekben az összefogás magvait 
hintegette. 

Összefogtak 6000 embert. El kellett engedni mind. Az élelmezés 
szünetelt. Ájultak, haltak, a sírások pedig nem ástak. Aztán megszünt 
a gáz, a villany. A viz mellé mérnökök mentek. De a viz kevés és pisz
kos volt. Bőség csak szemétben mutatkozott. 

Uj plakátok készültek el. De nem volt, aki kiragassza. Dobolni 
kezdtek. De a dobszó elől elszaladtak, a beszéd süketségbe puffogott 
szét. A sok-sok futkosó gyerek krumplihéjjából mintákat rakott ki az 
aszfalton. A lapok a nemzet nagy fiáról írtak és a Pester Lloyd az 
Ujság „Illik nem illik" rovatát fordította németre. 

A rendőrfőnök nyugodt maradt. 26 napon keresztül egyetlen 
fegyveres összetűzésre nem került sor. A rádió fegyelemre intett és 
népdal-estéket rendezett. Szó esett még oroszlán emlékművek fel
állításáról is. Csak hazai készitményű dalokat volt szabad énekelni. 
Egy fiatalember az uccán dudolt. A rendőr a szöveget nem érthette, 
hallása meg nem volt. Agyonlőtték. 

Nedves idő következett. A ködben bacillusok ujjongtak. Az irdat
lan szeméttömegek fölött az influenza, spanyol tífusz koalíciója meg
alakult. A hullák nem akartak eltemetődni. A kegyelet is sztrájkba 
lépett, anyák, fiuk házi kezelésben szállítmányozták ki a lakásból a 
büdösödő örökkapcsolatokat. A város egyre találékonyabb lett. A par
lament megszavazta a tűzoltófecskendők alsó végének belakkozását. 
Azonkívül az ország elhatározta, hogy lerójja tartozását nagy fiával 
szemben. Az emlékmű tervezetét azonnal megkezdték. 

A sztrájk 40. napján sikerült egy pár plakátot kihozni. Aggo
dalomra nincs ok. Kolera csak a város déli részében fordul elő. De a 



plakát szövege egyesek szerint mégis nyugtalanító volt. A rendőr 
vezérkar leköszönt. Ekkor ragadta kezébe a vezetést Prücsök kapitány. 
Kereskedők, kofák, gyárosok könnyes szemmel üdvözölték a kapitányt. 

Prücsök kapitány személyesen vonult ki a munkásnegyedbe. Első 
utja a fűszereshez vezette: Ide a könyveket! A szatócs mérhetetlen 
nyugalommal teljesítette a parancsot. A kapitány összeráncolta hom
lokát: Ha valaki ennyire nyugodt, az már gyanus. A könyveket egy 
teljes óráig vizsgálta eredménytelenül. 

— Mi az, maga nem ad hitelt? 
— De adok. 
— Miért nincs semmi beírva 40 nap óta? 
— Mert nem vettek mást mint kenyeret, azt is keveset. 
— Miért nincs beírva? 
— Mert készpénzzel kifizették. 
— Az nem létezik. És miért nincsenek itt vevők? Hova lettek? 

A fűszeres kitárja karjait: — Hát hova lettek? 
Prücsök kapitány merőn nézi a fűszerest, aztán így szól: No, no, 

nem kell elkeseredni. A gazdasági krizis meg fog szűnni. Az biztos. 
— A mély ponton már túl vagyunk. Azt szeretném azonban tudni, 

hogy ezek miből élnek. 
A fűszeres kitárja karjait, a kapitány megy. 
A kapitány benéz egy ablakon. Az asztal körül 8 munkás ül. Az 

egyik beszél. A kapitány hallgatódzik: 20 mtr vászon egyenlő egy 
kabáttal. 

A kapitány elképed. Hallottak már ilyet? A városban a járművek 
40 napja össze-vissza, olyan a város mint egy kiborított hurcolkodó 
kocsi, spanyol, tifusz, kolera, ezek meg 40 mtr vászonról beszélnek. 
Meg vannak őrülve. Ez a lelkek válsága. 

A következő házba a kapitány benyitott és leült: No had halljam 
én is! Valaki felállt: Minden árunak használati és csere értéke van. 
A kapitány sóhajtott: Szegény hazám. Ime most látjátok, mivé lesz 
aki nem dolgozik. A semmittevés elvette az eszeteket. 

Prücsök kapitány a népiskolába is benyitott, de csak egy pilla
natra. A nebulók dagadt szemmel meredtek a táblára, ahol ez állt: 
A többérték százalék megoszlása. A kapitány ment. 

Másnap 8000 rendőr jelent meg a negyedben. Minden munkás 
mellé jobbról-balról egy-egy rendőr állt. aztán a menet megindult. 
Mentek mendegéltek, amig Csepelre nem értek. Az épület fölött ez 
díszelgett: Weiss Mannfréd. A kapu kinyílt s a munkásokat bekapta: 
Hámm. A munkások leültek a gépek elé, a rendőrök meg a gépek 
mellé. Jobbról is, balról is egy-egy. 

Prücsök kapitány mámoros volt. A város fölött óriási hangszóró 
ordított: A gyárak munkába állottak, aggodalomra nincs ok. 

De a következő napon a munkásnegyed üres volt. Az agyon
strapáit rendőrség leült az aszfaltra, vagy befeküdt a facér jármű
vekbe és horkolt. Prücsök kapitány kiállt a piacra s a száját kitátotta. 
Mi az? Hát nem vagytok képesek megérteni, miszerint csak a nemzeti 
összefogásban van feltámadás? Azonban a város nemtőrödött immár 
semmivel. Prücsök kapitány elhatározta, hogy inkognitóban megy a 
nép közé, mint hajdan Mátyás király. Ócska zekét öltött s utját vette a 
negyedbe, ahol a lelkek válsága a legjobban dühöngött. A nagy igye
kezetben elfelejtett reggelizni. A kávéházakban most már a pincérek 
is sztrájkoltak, a fűszeres pedig azóta becsukott. Prücsök kapitány egy 
ablakon bezörgetett: Nem adnátok valami harapni valót? 

De nagyon szívesen. 



Kenyérhéjjat és 3 pasztillát kapott, Prücsök kapitány a pasztillá¬ 
kat összerágta és lenyelte. A combjába új erő költözött. A kapitány 
a homlokára ütött. Az ablakból kiszóltak: Hát koleraporod van-e? 

— Nincs, adjál. Meddig elég? 
— Estig. De hogyan, hogy te ezt nem tudod! 
A kapitány nem felelt, csak morgott: Kemikáliák! Vajjon mennyi 

időre vannak ellátva? Valamit tenni kell. A dalárdákat már betiltot
tam. Ugylátszik ez még mind kevés. Kivonulunk. De vajjon érdemes-e 
egyáltalán megmenteni ezt az őrült tömeget? 

Egy óra mulva Prücsök kapitány serege élén a kültelkeken volt. 
Minden ház elé rendőrposzt került. A szobákban desinfectorok füstöl
tek. Ekkor Prücsök kapitány sípjába fújt. Mint az ágyúszó, úgy szólt 
a sok bezúzott ajtó. Pilulát vagy életet! De ekkor felharsant a hang
szóró a város fölött: Pestis eddig csak 83 esetben, aggodalomra nincs ok. 

Pilulát vagy életet. A rendőrök felszedték a padlót, a fal réseit 
kapargálták, szekrények szúette likacsaiba bujtak, mint a poloskázó 
háziasszonyok. Zsebekben markolásztak, ráncigáltak, vetkőztettek, de 
az incifinci kis ellenségek milliárd helyen gubbasztva csak lapultak. 
Estére minden butor tüzifa lett, a házak vakolata lehullott, mint a 
nyúzott macskák úgy fintorogtak. De a zsákmány mégis sovány 
maradt. Prücsök kapitány morgott: Kemikáliák! Kemikáliák. 

Éjszaka lett, mire a sereg visszatapogatódzott. A koromsötétség« 
ben csupán a hangszóró bőgött vigasztalást szüntelenül: Csak 2000 
kolera, csak 600 pestis, csak 20000 influenza, halálos kimenetel már 
csak 50 százalék. 

Másnap Prücsök kapitány újabb működésbe fogott. Az autóbuszok 
tetvesek lettek. Az uri közönség közlekedési eszközét mégis megmen
tendő, félni kezdtek s a műkedvelő soffőrök megindultak az iszonyú 
rendetlenség közepette. A nagy kocsik vaskosan humorizáltak. Be
szottyantak a kávéházak ablakívein, csörömpöltek és felfordultak. 
A nemzeti előtt mint a hátukra fordult svábbogarak kalimpáltak égnek 
álló kerekekkel. 

A munkásnegyedben rágcsálást ellenőrző osztagok jártak-keltek. 
A sztrájk 68. napján Prücsök kapitány rosszul lett. Egy taxi sár¬ 

hányójára támaszkodott és hányt. A nemzet nagy fiát megtámadta a 
nyavalya. Prücsök kapitány jelt adott. Lovat vezettek elé és rásegítet
ték. A kapitány kiballagott a negyedbe. Ismét megállt egy ablak előtt, 
hogy rágcsálási szemlét tartson. Valaki felállt és beszélt: 20 mtr 
vászon = egy kabáttal. 

A kapitány felordított: Örültek! 
A város fölött a hangszóró bőgni kezdett: Csak 12.000 kolerás, 

csak 40.000 influenza, csak 70 százalék halál. Prücsök kapitány a ló 
nyakára csuklatta fejét. 

A munkások a házakból kivonultak. 
— A dalárdát megtiltottam, — ordított Prücsök kapitány. De a 

munkások azt felelték neki, hogy 20 mtr vászon = 1 kabáttal. 
Prücsök kapitány lehanyatlott, majd így suttogott: Meghalni jobb. 

És ennek konzekvenciáját rögtön le is vonta. 

Hajnalra pedig a hangszóró beszüntette a statisztikát s a harsogó 
tölcsérből zene szólt. A város járművei csilingeltek, töföltek, boldog 
arcok, tátott szájak meredtek a tölcsér felé és tele torokkal ordították 
vele a mámoros melódiát. 



A MŰVÉSZET ÉS A TÁRSADALMI ÉLET 
Ir ta: G. PLECHANOV 

Alább közöljük G. Plechanov 1912—13-ban megjelent 
klasszikus értékű, s a magyar nyelvű irodalomban kellő
képpen még ma sem méltányolt dolgozatát. Plechanov jegy
zeteit, miután ezek főleg az idézetek forrására utalnak, s elvi 
utalásokat nem tartalmaznak, elhagyta a fordító. (Szerk.) 

Az a probléma, hogy a művészet a társadalmi élettel szemben mi
lyen helyet foglal el, még minden irodalomban, mely a fejlődés bizo
nyos fokát elérte, fontos szerepet játszott. Megoldását, ma is és a mult
ban is, többnyire két, egymással szemben homlokegyenest ellenkező 
szemlélet fejezte ki. 

Az egyik azt mondta és mondja ma is: nem az ember van az ün
nepért, hanem az ünnep az emberért, nem a társadalom a művészért, 
hanem a művész a társadalomért. A művészet az emberi tudat fejlődé
sét, a társadalmi rendszer tökéletesedését szorgalmazza! 

A másik ezt a felfogást határozottan visszautasítja. Eszerint a 
művészet c é l j a és s z á n d é k a saját maga: a művészetet valamely 
külső, legyen bár az a legnemesebb, cél elérésére e s z k ö z ü l felhasz
nálni a művészi alkotás méltóságának a leértékelését jelenti. 

E két egymással homlokegyenest ellenkező felfogás közül melyik 
tekinthető helyesnek? 

Mielőtt e kérdés megoldásába fognánk, szükséges mindenekelőtt 
hangsulyoznunk, hogy a kérdés feltevése helytelen. Ez a kérdés, vala
mint minden ehhez hasonló kérdés, nem tekinthető a „kell", a „mu
száj" szempontjából. Ha valamely ország művészei számára bizonyos 
korban „az élet örömei és fájdalmai" idegenek s egy más korszak fáj
dalmaival és örömeivel éreznek szoros közösséget, úgy ez nem azért 
történik, mert valami kivülálló a különböző korok különböző köteles
ségeit (a „muszájt") nékik előirta, hanem mert azonos szociális viszo
nyok mellett egy bizonyos érzülettel, más viszonyok mellett viszont 
más érzülettel itatódnak át. Kérdésünk helyes beállítása megköveteli 
tőlünk, hogy ne abból induljunk ki, aminek lennie kell, hanem abból, 
ami volt és van. Ezért a kérdést a következőkép' tesszük fel: 

Melyek azok a legfontosabb társadalmi tünetek, amelyek mellett 
úgy a művészek, mint a művészi alkotásokért élénken érdeklődő sze
mélyek hajlama a művészetért történő művészet irányába szól és ölt 
szilárd alakot? 

Ha e kérdés megoldásához közeledünk, úgy nem okoz nehézséget 
egy másik, vele szorosan összefüggő, nem kevésbé érdekes kérdés meg
oldása. És pedig: 

Melyek azok a legfontosabb társadalmi tünetek, amelyek mellett 
úgy a művészek, mint a művészi alkotásokért élénken érdeklődő sze
mélyek a művészet u. n. hasznossági felfogását vallják vagyis hajla
muk abba az irányba szól és ölt szilárd alakot, hogy a művészi alkotá
sok „az élet jelenségei fölött való itélet sulyával" lépjenek fel? 

A francia romantikusok kevés kivétellel a művészetért történő 
művészet buzgó hivei voltak. A legkövetkezetesebb közülük T h e o ¬ 
p h i l e G a u t i e r a hasznossági művészetfelfogás védelmezőit a kö
vetkezőképpen intézte el: „Nem, ti ostobák, nem, ti nyakas kretinek, 
könyvekből nem lehet kocsonyáit csinálni, regényből lehetetlen varrat 
nélküli csizmát fabrikálni... Esküszöm a jövő, a mult és a jelen ösz¬ 
szes pápáinak zsigereire, nem és kétszázezerszer nem.. . Azok közé tar¬ 



tozom, akik szükségesnek tartják a feleslegeset; az emberek és dolgok 
iránti szeretetem fordított viszonyban áll azokkal a szolgálatokkal, 
amiket azok tehetnek." 

Ugyanez a Gautior a Fluers du Mal szerzőjét, B a u d e l a i r e t egy 
életrajzi jegyzetben nagyon dicsérte, mert az az „abszolut autonóm 
művészet" álláspontját vallotta és „nem engedte meg, hogy a költészet
nek saját magán kivül más célja legyen s más feladatot töltsön be 
azonkivül, hogy az olvasó lelkében a szép érzését a szó abszolut értel
mében felidézze." 

Hogy Gautier gondolkodásában milyen összeegyezhetetlen volt a 
„szép eszméje" a társadalmi és politikai eszmékkel, kiderül a következő 
nyilatkozatából: „Nagy örömmel lemondok francia és polgári jogaim
ról, hogy egy igazi Rafael képet vagy egy meztelen szépséget lát
hassak." 

Tovább nem lehet már menni s Gautiernek valószínüleg minden 
Parnassien helyeselt volna, még ha közülük páran talán bizonyos kor
látozásokat is tettek volna arra a paradox formára, amelyben Gautier, 
különösen fiatal éveiben, amikor a művészet abszolut autonómiájának 
követelését felállította, kifejezte magát. 

Hogyan keletkezett a francia romantikusok és Parnassienek kö
zött ez a felfogás? Környező társadalmukkal együtt ők is meghason¬ 
lottak voltak? 

Th. Gautier de V i g n y „Chatterton" cimű darabjának reprize al
kalmával 1857-ben a darab 1835 febr. 12-én történt Theatre Francais¬ 
beli bemutatójáról megemlékezve a következőket mondja: „A nézőtér, 
amely előtt Chatterton fellépett, zsufolva volt sápadt, hosszú haju 
ifjakkal, akik szilárdan hittek abban, hogy a költésen ós a festészeten 
kivül nincs más méltó foglalkozás... Ezek oly megvetéssel néztek le a 
„bourgeois"-ra, ami össze sem hasonlítható a Heidelberg-i és Jena-i 
„Burschok" filiszter megvetésével." 

Nos, kik voltak ezek a megvetett „bourgeois"-k? 
„Közéjük tartoztak — válaszol Gautier a bankárok, az üzérek, 

az ügyvédek, a kereskedők, a boltosok stb., szóval mindenki, aki nem 
tartozott a titokzatos „Cenacle"-hoz (a romantikusok köréhez) s az élet
fenntartásához szükségeseket prózai eszközökkel szerezte meg." 

Még egy bizonyíték. Az „Odes funambulesques" egyik kommen
tárjában T h e o d o r e de B a n v i l l e bevallja, hogy ő szintén ezzel a 
gyűlölettel viseltetett a burzsoákkal szemben. Egyszersmind megma
gyarázza azt is, hogy a romantikusok kit értettek tulajdonképpen ez
alatt a megnevezés alatt. A romantikusok nyelvén a „bourgeois" szó 
azt az embert jelentette, „aki csak az öt frankos pénzdarab előtt hajolt 
meg s a maga bőrének védelmén kivül nem volt semmi más ideálja, a 
költészetben csak a szentimentalis regényt, a képzőművészetben pedig 
a — litografiát szerette." Erre emlékeztetve kéri Banville az olvasót, 
hogy ne csodálkozzék amiért ódáiban — amelyek, jegyezzük meg jól, 
a romantika legkésőbbi periódusában jelentek meg — a személyeket, 
akiknek csak egyetlenegy vétkük van, t. i. hogy polgári életet visznek 
s a romantikus zsenik előtt nem hajlanak meg, a legszánalmasabb fic
kókként kezeli. 

Ezek az idézetek világosan igazolják, hogy a romantikusok tény
leg meghasonlottak környező polgári társadalmukkal. Persze ez egy
általán nem jelentett veszélyt a polgárság társadalmi viszonyaira. A 
romantikus körökhöz fiatal burzsoák tartoztak, akiknek nem volt semmi 
kifogásuk az említett viszonyok ellen, bár egyidejűleg megbotránkoz
tak a polgári lét hazugsága, unalma és szennye fölött. Az új művé¬ 



szet, amire oly erővel vetették magukat, számukra menekülés volt e 
hazugság, unalom és szenny elől. A restauráció periódusának utolsó 
éveiben s Louis Philippe uralkodásának első felében, vagyis a roman
tika legjobb idejében annál nehezebb volt a francia ifjuság számára a 
polgári szennyhez, unalomhoz és prózához hozzászokni, mert Francia
ország nemsokkal azelőtt a napoleoni korszak forradalmának nagy vi
harán ment keresztül, amely minden emberi szenvedélyt felkavart. 
Amidőn a burzsoázia a társadalomban elfoglalta az uralkodó helyet, s 
amikor életét már nem melegítette a szabadságért való harc tüze, az 
új művészet számára csak egy maradt hátra: a polgári életforma visz¬ 
szautasításának idealizálása. Ez az idealizálás épp a romantikus mű
vészet. A romantikusok a polgári középszerűséggel és kicsinyességgel 
szemben való visszautasító magatartásukat nemcsak műalkotásaikban, 
hanem kifelé is kifejezésre juttatni törekedtek. Az előbb láttuk Gau¬ 
tiernál, hogy a fiatalok, akik Chatterton premierjén a színházat meg
töltötték, hosszu hajat viseltek. Ki ne hallott volna ugyanezen Gautier 
piros mellényéről, amely a „rendes embereket" iszonyattal töltötte el? 
A fantasztikus öltözet ugyanugy, mint a hosszu haj, eszközül szolgált 
a fiatal romantikusoknak arra, hogy szembeállítsák magukat a gyü
lölt burzsoákkal. A sápadt arc hasonlókép eszköz volt: tiltakozás a bur
zsoá jóllakottságával szemben. Gautier mondja: ,,A romatikus iskolá
ban akkoriban a lehetőleg sápadt, sőt zöld, ha nem hulla színű arc di
vata uralkodott. Ez az arc az illetőnek végzetszerű, Byronos kifejezést 
kölcsönzött, s annak a bizonyítéka volt, hogy a szenvedélyek dulják a 
a lelkiismeret marcangolja s ez az asszonyok szemében nagyon érde¬ 
kessé tette." Ugyancsak Gautiernél olvassuk, hogy a romantikusok 
csak nagy nehezen bocsájtották meg Viktor Hugónak a rendes külsőt 
s intim beszélgetéseikben többször kifejezték sajnálkozásukat a zse
niális költő e gyengéje fölött, „amely őt a tömeg, sőt a burzsoázia kö
zelébe vitte". Általában meg kell állapítani, hogy az embereknek ilyen 
vagy amolyan külsőre való törekvésében mindig a megfelelő korszak 
társadalmi viszonyai tükröződnek. Nagyon érdekes szociológiai vizsgá
lódást lehetne erről a témáról írni. 

A fiatal romantikusoknak ebből a burzsoáziával szemben elfog
lalt beállítódásából következik, hogy „a hasznos művészet" gondolata 
fel kellett hogy lázítsa őket. A művészet hasznossá tevése azt jelen
tette; kényszeríteni a művészetet annak a burzsoáziának a szolgálatára, 
amit ők oly mélyen megvetettek. Ez magyarázza meg Gautíernek 
soraink elején felhozott heves kitöréseit a hasznos művészet hirde
tőire, akiket ostobáknak és nyakas kretineknek stb. titulált. Ebből kö
vetkezik az a paradoxona is, hogy szemében a dolgok és emberek ér
téke fordított arányban áll az általuk hozott haszonnal. 

A Parnassienek s az első francia reálisták (Goncourt, Flaubert és 
mások) a környező polgári társadalmat ugyancsak a legmélyebben 
megvetették. Ezek is szakadatlanul szapulták a gyűlölt burzsoáziát. 
Hogy a műveiket kinyomatták, ez állításuk szerint egyáltalán nem a 
széles publikum, hanem a kevés kiválasztottak, „az ismeretlen bará
tok" kedvéért történt, ahogy Flaubert egyik levelében irja. Az volt a 
véleményük, hogy csak minden nagyobb talentum nélküli író tud tet
szeni a széles tömegnek. L e c o n t e de L i s l e szerint a nagy siker an
nak a jele, hogy az író alacsony szellemi nivón áll. Alig kell még hoz
zátennünk, hogy a Parnassienek ugyanugy mint a romantikusok feltét
len hivei voltak a l'art pour l'art elméletének. 

Nagyon sok ilyen példát hozhatnónk fel, de nem szükséges. Már 
is elegendő világossággal látjuk, hogy a művész vonzódása a l'art 



pour l'art álláspont felé természetszerűen akkor áll elő, ha meghason
lik környező társadalmával. Ez azonban nem akadályozza meg, hogy 
ezt a meghasonlottságát pontosabban ne jellemezzük. 

A 18. század végén, abban az időszakban, mely a nagy forradal
mat közvetlenül megelőzte, a vezető francia szellemek ugyancsak meg¬ 
hasonlottak az akkor uralkodó „társadalom"-mal. D a v i d és barátja 
a „régi rend" ellenfelei voltak. Ez a társadalommal szemben való meg
hasonlottság természetesen reménytelen volt, mert köztük és a régi 
rend között teljesen ki volt zárva a kibékülés. Sőt, David és barátai
nak a régi renddel szemben való ellentéte összehasonlíthatatlanul 
mélyebb volt, mint a romantikusok ellentéte a polgári társadalommal: 
David és barátai a régi rend eltávolítására törekedtek, mig Th. Gautier-
nak és a hasonló felfogásúaknak, amint már többször emiitettem, nem 
volt semmiféle kifogásuk a polgári-társadalmi viszonyok ellen, csak 
azt kivánták, hogy a polgári rendszer szüntesse be a hazug polgári 
szokások termelését. David és barátai a régi rend ellen való lázadásuk
ban tudták nagyon jól, hogy mögöttük sűrű oszlopokban az a harma
dik rend menetel, amely Sieyes abbé ismert mondása szerint mindent 
rendbehoz. Davidnál és barátainál tehát a fennálló renddel szemben 
való meghasonlottság érzése azzal az új társadalom iránti rokonszenv
vel egészült ki, amely a régi méhében fogant s készült annak helyére 
lépni. A romantikusoknál és a Parnassieknél egyáltalán nem látjuk 
ezt: korabeli Franciaországuk társadalmi szerkezetének semmiféle 
változását nem várják ós nem kivánják. Ezért azután a környező tár
sadalmukkal szemben való meghasonlottságuk is teljesen reménytelen. 

Előbbi következtetésemet tehát már kiegészíthetem s a következő
ket mondhatom: a művészek és a művészi alkotásokért élénken érdek
lődő személyek vonzalma a l'art pour l'art irányába az őket környező 
társadalommal való reménytelen meghasonlottságuk bázisán keletkezik. 

Ez azonban még nem minden. David és barátai, akik nem kevesebb 
erőteljességgel hitték ugyanezt, példája igazolja, hogy a művészet u. n. 
hasznossági felfogása, vagyis az a szándék, hogy a művészi alkotások 
az életjelenségek fölötti itélet sulyával lépjenek föl s az azokat kisérő 
lelkes készség az élet harcaiban való részvételre, ott keletkezik és erő
södik meg, ahol kölcsönös a rokonszenv, a társadalom egy jelentős 
része és azok között a személyek között, akik többé-kevésbé aktive 
érdeklődnek a műalkotásokért. 

Hogy milyen fokban helyes ez, véglegesen igazolja a következő 
tény. 

Amikor 1848-ban a februári forradalom mindent felfrissítő vihara 
közeledett, nagyon sok olyan francia művész, aki a l'art pour l'art elmé
letét vallotta, ezt az elméletet határozottan visszautasította. Még 
Baudelaire is, akit Gautier később a feltétlen autonóm művészet szük
ségességéről tántoríthatatlanul meggyőződött művész példaképéül 
emlit, haladéktalanul kiadta a „Le salut public" cimű forradalmi 
folyóiratot. Ez a folyóirat csakhamar beszüntette ugyan a megjelené
sét, Baudelaire azonban még 1852-ben a Chansonok előszavában 
P i e r r e D u p o n t l'art pour l'art elméletét gyerekesnek nevezi és 
kijelenti, hogy a művészetnek társadalmi célokat kell szolgálnia. Csak 
az ellenforradalom győzelme vitte Baudelaire-t és más, érzületben 
hozzá közelálló művészt a l'art pour l'art „gyerekes" elméletéhez 
vissza. A Parnassienek későbbi fáklyája. Leconte de Lisle rendkívül 
világossággal fedte fel ennek a visszatérésnek a lélektani értelmét a 
„Poemes Antiques" előszavában, amelynek első kiadása 1852-ben jelent 
meg. Itt olvassuk, hogy a költészet már nem szül heroikus akciókat s 



nem befolyásolja a nyilvánosság jótevőit, mert most, mint az irodalmi 
hanyatlás minden szakaszában, szent nyelvén csak szánalmas személyi 
benyomásokat juttathat kifejezésre... s már nincs abban a helyzet
ben, hogy az embereket tanítsa. Leconte de Lisle a költők felé fordul 
és azt mondja, hogy most az emberi nemet, amelynek egykor tanítói 
voltak, meghaladták. A későbbi Parnassien szavai szerint most a köl
tészet feladata abban áll, hogy „ideális életet kölcsönözzön annak, ami
nek nincs reális élete." Ezekben a mély szavakban nyílik fel előttünk a 
l'art pour l'art iránti vonzalom egész lélektani titka. Később még 
gyakran lesz alkalmunk Leconte de Lisle most idézett előszavára 
visszatérni. 

Hogy a problémának ezzel az oldalával elkészüljünk, hozzá
teszem, hogy minden politikai hatalom még mindig előnyben részesí
tette a hasznossági művészetfelfogást, természetesen amennyire általá
ban ennek a tárgynak figyelmet szentelt. Ez különben teljesen érthető, 
miután érdeke, hogy az egész ideológiát annak a szolgálatába állitsa, 
amit ő maga szolgál. Mivel pedig a politikai hatalom néha forradalmi, 
gyakrabban viszont konzervativ avagy épenséggel reakciós szokott 
lenni, úgy már ebből is következik, hogy nem lehet feltételezni, hogy 
a hasznossági művészet felfogást főleg a forradalmi avagy általában 
a haladó gondolkodás hivei osztják. 

Az abszolutizmusnak egy olyan tipikus képviselője, mint amilyen 
Franciaországban XIV. Lajos volt, nem kevésbé szilárdan meg volt 
győződve afelől, hogy a művészet célja nem lehet önmaga, hanem az 
emberek erkölcsi nevelését tartozik elősegíteni. XIV. Lajos hires korá
nak egész irodalma és művészete át meg át volt hatva ettől a meggyőző
déstől. Hasonlóképpen I. Napoleon is a l'art pour l'art elméletét az 
ellenséges „ideológusok" egyik káros produktumának tekintette. Ö is 
azt kívánta, hogy az irodalom és a művészét erkölcsi célokat szolgál
jon s ez néki jórészt sikerült is, mert pl. a Szalonban az akkoriban ki
állított festmények nagy része a konzulátus és a császárság hadi 
sikereit ábrázolta. Kis unokája III. Napoleon ebben a vonatkozásban 
a nyomait követte, ha jóval csekélyebb sikerrel is. Ö is kényszeríteni 
akarta a művészetet és az irodalmat, hogy azt szolgálja, amit ő nevez 
erkölcsösnek. 1852-ben a Lyon-i professzor, L a p r a d e ezt a nevelő 
művészeteket célzó bonapartisztikus törekvéseket rendkívül élesen ki
gunyolta a „Les muses d'Etat" című szatírájában. Megjósolja ebben a 
szatírában, hogy nemsokára olyan idő jön, amikor az állami muzsák 
az emberi észt katonai fegyelemnek vetik alá és olyan rend lesz ural
mon, amikor egy író sem merészel valamely elégedetlenséget kifeje
zésre juttatni: 

Légy boldog, ha nap süt, légy az, ha eső vert, 
Friss arcod ne hervassza tél hava, nyár heve. 
Mert gyülölöm a vén, a vézna, sápadt embert, 
És aki nem nevet, csak karóra vele. 

Mellékesen jegyzem meg, hogy Lapradet emiatt az éles szatíra 
miatt elcsapták tanári állásából. HI. Napoleon kormánya nem tűrte 
„az állam-muzsák" kicsúfolását. 

Hagyjuk azonban a kormány-„szférákat." A második császárság 
francia írói között találunk olyanokat, akik a l'art pour l'art elméletét 
egyáltalában nem valami haladó meggondolásból kifolyólag utasítot
ták vissza. Igy pl. az ifj. D u m a s kategórikusan kijelentette, hogy a 
l'art pour l'art kifejezésnek nincs semmi értelme. A „Le Fils naturel" 
és a „Le Pere prodigue" cimű színdarabjaival bizonyos szociális célo¬ 



kat követett. Szükségesnek tartotta műveivel a „régi társadalmat" 
támogatni, amely szavai szerint minden oldalról repedezett. 

1857-ben L a m a r t i n e abban az áttekintésében, amit az épp el
halt A l f r e d M u s s e t irodalmi tevékenységéről adott, sajnálkozását 
fejezte ki, hogy Musset tevékenysége nem a vallási, társadalmi, poli
tikai vagy hazafias hit kifejezésére szolgált s kora költőinek felrójja, 
hogy a versmérték és a ritmus mellett megfeledkeznek műveik értel
méről. Végül, hogy egy jóval kisebb jelentőségű irodalmi nagyságot 
említsünk — M a x i m e D u c a m p — amidőn a kizárólagos forma-
kultuszt elitéli, így kiált föl: 

Nem az alak a fontos, a lényeg fontos mégis, 
Mit ér a fej, ha szép is, de nincs benn' agyvelő. 

A festészeti romantikus iskola fejét azért támadja meg, mert 
„M. D e l a c r o i x hasonlóan bizonyos irodalmárokhoz, akik a művé
szetet önmagáért űzik, a szint önönmagáért találta föl. A történelem 
és az emberiség ezeknek csak alkalom, jól kiválogatott árnyalatok 
összeállítására." Ennek az írónak a véleménye szerint a l'art pour l'art 
iskolája egyszersmindenkorra idejét multa. 

Lamartinet és Maxime Ducampot ép'oly kevéssé lehet valamely 
destruktiv törekvéssel gyanusítani, mint az ifj. Dumast. Ezt a művé
szetelméletet nem azért utasították vissza, mert a polgári rendet 
valami új társadalmi rendszerrel kívánták helyettesíteni, hanem azért, 
mert a polgári viszonyokat, amelyek a negyedik rend szabadságmoz
galma révén jelentősen megrendültek, meg akarták erősíteni. Ebben 
a vonatkozásban a romantikusoktól, illetve a Parnassienektől és első 
realistáktól csak azáltal különböznek, hogy összehasonlíthatatlanul 
jobban megbékéltek a polgári életformákkal. Ök konzervatív optimis
ták voltak ott, ahol amazok ugyanolyan konzervatív pesszimisták 
voltak. 

Mindezekből teljes bizonyossággal kitűnik, hogy a hasznossági 
művészet felfogás éppen úgy összeegyeztethető a konzervatív, mint a 
forradalmi érzülettel. Az ebben a felfogásban való állásfoglalás csak 
egyetlenegy valamit tételez föl: az élő, aktiv érdeklődést valami hatá
rozott, teljesen közömbös, hogy milyen társadalmi rend vagy társa
dalmi eszmény irányában s hogy ez az állásfoglalás mindig akkor 
szűnik meg, ha az érdek ebből vagy abból az okból kifolyólag eltűnik. 

Menjünk most tovább és nézzük, hogy a két egymással ellentétes 
művészet szemlélet közül melyiknek kedvezőbbek a következményei. 

Ahogy a társadalmi élet és gondolkodás többi kérdései, úgy ez a 
kérdés sem ismer abszolut megoldást. Az egész probléma az idő és a 
tér viszonyaitól függ. 

Tegyük föl, hogy Th. Gautier, Theodore de Banville, Leconte de 
Lisle, Baudelaire, a Goncourt testvérek, Flaubert, röviden valamennyi 
romantikus, Parnassien és az első francia realisták kibékültek környe
zetük polgári világával és muzsájukat azoknak az uraknak a szolgá
latába állították, akik Baunville kijelentése szerint mindenekelőtt és 
fölött az öt frankos pénzdarabot becsülték. Mi következett volna ebből? 

A válasz nem nehéz. A romantikusok, a Parnassienek és az első 
francia reálisták nagyon mélyre sülyedtek volna, műveik jóval gyön
gébbek volnának, jóval kevésbé igazak és jelentősen kevesebb vonzó
erővel rendelkeznének. 

Művészi értéke tekintetében melyik áll magasabban: Flaubert 
„Madame Bovary"-ja, vagy A u g i e r „Le Gendre de M. P o i r i e r ? " 
Úgy vélem, teljesen fölösleges ez a kérdés. It t a különbség nem csupán 



a talentumon mulik. Augier drámai üressége, amely valódi apotheozisa 
a polgári középszerűségnek és kicsinyességnek szükségszerűen a mű
vészi alkotás egész más módszereit tételezi föl, mint amilyeneket 
Flaubert, Goncourt s a többi reálisták használtak, akik megvetéssel 
fordultak el ettől a középszerűségtől és kicsinyességtől. Végül annak 
is meg van az oka, amiért bizonyos irodalmi áramlat jóval több tehet
séget sziv föl, mint egy másik. 

Mit igazol ez? 
Azt, amivel a Th. Gautier tipusú romantikusok sohasem azonosí

tották magukat, t. i. hogy valamely irodalmi munka értékét végered
ményében tartalmának a sulya határozza meg. Th. Gautier mondotta, 
hogy a költészet nemcsak hogy nem igazol semmit, de nem is mesél 
semmit s hogy valamely költemény szépségét muzsikája, ritmusa 
határozza meg. Ez viszont óriási tévedés. Épp ellenkezőleg: a költői, 
általában az irodalmi művek mindig e l m e s é l n e k valamit, mert 
mindig k i f e j e z n e k valamit. Természetesen a saját modorukban 
„mesélnek." A művész eszméit képekben juttatja kifejezésre, míg a 
publicista gondolatait l o g i k a i k ö v e t k e z t e t é s e k segítségével 
adja elő. S ha az író képek helyett logikai következtetésekkel operál, 
vagy pedig bizonyos tétel igazolására képekhez menekül, akkor mái-
nem művész, hanem publicista, még ha nem is értekezéseket vagy cik
keket, hanem regényeket, novellákat, vagy színdarabokat ír. Igy van 
ez mindenképpen. Ebből azonban egyáltalán nem következik, hogy 
valamely költői műben az eszmének nincs jelentősége. Továbbmegyek: 
nincs költői mű valamely eszmei tartalom nélkül. Még azok a művek 
is, melyeknek a szerzői csak a formát kultiválják s a tartalommal nem 
törődnek, így vagy úgy bizonyos eszméket fejeznek ki. Gautier, aki nem 
törődött költeményei eszmei tartalmával, mint tudjuk, megnyugtatott 
afelől, hogy képes francia polgári, politikai jogaiért cserébe adni azt 
az élvezetet, amit valamely igazi Rafael kép vagy meztelen szépség 
látványa nyujt. Egyik a másikkal szorosan összefügg. A formáért való 
rendkívüli gondosságot a társadalmi és politikai semlegesség határozza 
meg. Azok a művek, amelyeknek a szerzői csak a formát becsülik, 
— mint előbb emlitettük — mindig a szerzők bizonyos r e m é n y t e l e 
n ü l n e g a t i v álláspontját fejezik ki társadalmi környezetükkel 
szemben. I t t van az az eszme eltemetve, amely valamennyiükben közös 
s amit mindegyikük a maga modorában kifejez. Ha tehát nincsen 
olyan műalkotás, amely teljesen ment volna az eszmei tartalomtól, úgy  
mégsem juthat minden eszme a műalkotásban kifejezésre. Nagyon jól 
mondja Buskin: Egy leány énekelhet az elvesztett szarelemről, egy 
zsugori azonban még sem énekelhet az elvesztett pénzről. Nagyon 
helyesen jegyzi meg, hogy valamely műalkotás értékét a benne kifeje
zésre jutott érzület mértéke határozza meg. „Nézzétek meg — írja 
Ruskin — azokat az érzelmeket, amik erősen töltik be kebleteket, hogy 
megénekelhetik-e a költők s hogy pozitiv és valóságos értelemben 
lelkesithetnek-e? Ha igen, úgy az érzelem jó. Ha nem énekelhető meg 
avagy csak a nevetségességre indít, úgy alacsony érzelem." Nem is 
lehet máskép'. A művészet a szellemi közösség egyik eszköze az embe
rek között. S minél magasabbrendű a műalkotás által kifejezésre jut
tatott érzelem, annál inkább játszhatja a műalkotás emiitett eszköz 
szerepét a különben hasonló feltételek mellett. Miért nem énekelhet a 
zsugori az elvesztett pénzről? Nagyon egyszerű: Mert ha a veszteségé
ről énekel, éneke senkit sem indít meg s éneke nem szerepelhet a 
közösség eszközeként közte és a többi emberek között. 

A harci dalokra utalhat valaki és kérdezheti tőlem: vajjon a 



háború a közösség eszköze az emberek között? Azt felelem erre, hogy 
a háborús költészet, amely az ellenség gyűlöletét juttatja kifejezésre, 
egyuttal a katonák hazájukért, államukért stb. való önfeláldozását 
énekli meg. Épp abban a mértékben, amely' mértékben ez a készség 
kifejezésre jut, szerepel a közösség eszközeként az emberek között azo
kon a határokon belül (törzs, község, állam), amelynek szélességét a 
kulturális fejlődés ama mérve határoz meg, amit az emberiség, ill. 
annak bizonyos része elért. 

I. S. T u r g e n j e v , aki egyáltalán nem szerette a hasznossági 
művészet felfogás hiveit, mondotta: A milói Venus állandóbb, „két
ségbevonhatatlanabb" mint 1789 elvei. Tökéletesen igaza van, de mi 
következik ebből? Egyáltalában nem az, amit Turgenjev mondani akart. 

Nagyon sok ember van a világon, aki nemcsak 1789 elveit „vonja 
kétségbe", hanem egyáltalán fogalma sincs arról. Kérdezzünk meg egy 
hotentottát, aki nem járt európai iskolákba, hogy mit tart ezekről az 
elvekről s meggyőződhetünk róla, hogy nem is hallotta azokat életében 
soha. A hotentotta azonban nemcsak hogy semmit sem tud az 1789-es 
elvekről, de nem tud semmit sem a milói Venusról sem. S araint meg¬ 
látja, úgy feltétlenül „kétségbevonja." Megvan a maga szépség
eszménye, amivel az anthropológiai művekben gyakorta találkozunk 
a „hotentotta Vénus" megnevezés alatt. A milói Vénus csak a fehér-
fajú emberek bizonyos része előtt „kétségbevonhatatlan" hatású s 
ennek a fajnak erre a részére tényleg kétségbevonhatatlanabb, mint 
1789 elvei. Igen ám, de miért? Csak azért, mert ezek az elvek azokat a 
viszonyokat juttatják kifejezésre, amelyek a fehér faj egy bizonyos 
fejlődési szakaszának felelnek meg, — az időnek, amikor a polgári 
rend felvette harcát a feudálizmussal, — a milói Vénus viszont annak 
a női alaknak az eszméje, amely e fejlődés sok szakaszának felel meg. 
Soknak, de nem valamennyinek. A keresztényeknek megvan a maguk 
női alak eszményük, amit megtalálhatunk a bizánci ikonokon. Köztudo
mású, hogy ezeknek az ikonoknak a tisztelői nagyon erősen „kétségbe
vonták" a Vénus eszményeket. Némber-ördögnek nevezték Vénust s 
mindenütt megsemmisítették, ahol csak tudták. Ezután jött egy idő, 
amikor az antik némber-ördögök a fehér faj embereinek ismét tetszeni 
kezdtek. Ezt az időt a nyugateurópai városok szabadságmozgalmai, 
illetve, pontosan azok a mozgalmak készitették elő, amelyek legerősebb 
kifejezésüket épp 1789 elveiben nyerték. Ezért mondhatjuk Turgenjev¬ 
vel ellentétben, hogy a milói Vénus annál „kétségbevonhatatlanabb" 
lett az új Európában, minél inkább megérett Európa lakossága 1789 
elveinek a kinyilatkoztatására. Ez nem paradoxon, hanem meztelen 
történeti tény. A renaissance művészettörténelem egész értelme — a 
szépségfogalom álláspontjáról nézve — abban áll, hogy az emberi alak 
keresztényi-szerzetesi eszményét az a földi eszmény tolta lassan a hát
térbe, amelynek a keletkezését a városok szabadságmozgalma határozta 
meg, s amelynek kiformálódását az antik némber Ördögökre való 
emlékezés tette lehetővé. Már Bjelinszkij teljes pontossággal állapította 
meg irodalmi tevékenysége utolsó szakaszában, hogy a „tiszta", min
dentől megszabadított, feltétel nélküli, illetve ahogy a filozófusok 
nevezik, „abszolut" művészet soha és seholsem létezett. Mindenesetre 
megengedi, hogy „a 16. század olasz festészetének a művei bizonyos 
fokig megközelítették egy abszolut művészet eszméjét, miután olyan 
korszak munkái, amelynek folyamán a művészet a főérdeklődés tárgya 
volt, amivel a lakosság művelt része kizárólagos érvénnyel foglal
kozott." Példaképpen Rafeal Madonnáját hozza fel: „a XVI. 
század olasz festészetének e fő művét." Am a XVI. század olasz 



iskolája egy hosszú folyamat lezárulása, amelyben a földi esz
mény a keresztényi-szerzetesi eszménnyel harcolt. S amilyen rend¬ 
kivülien érdeklődött a XVI. század társadalmának művelt része a 
művészetért, ugyanolyan kétségbevonhatatlan, hogy a Rafael-féle 
Madonna egyik legjellemzőbb művészi kifejezése annak a győzelem
nek, amit a földi eszmény a keresztényi-szerzetesi eszményen aratott. 
Minden túlzás nélkül mondható ez azokról a képekről is, amelyeket 
még abban az időben festett, amikor mesterének, Peruginonak a be
folyása alatt állott, akinek a festményei szemlátomást tiszta vallásos 
hangulatot juttatnak kifejezésre. Perugino vallásos arcai mögött azon
ban a tisztára földi életnek olyan nagy ereje és olyan egészséges 
öröme huzódik meg, hogy Perugino már semmiféle közös elemet nem 
mutat föl a bizánci mesterek felettébb tisztességes Isten anya képeivel. 
A XVI. század olasz mestereinek művei épp oly kevéssé az „abszolut 
művészet" alkotásai, mint minden korábbi mesteré, Cimabuetól egész 
Duccio di Buoninsegna-ig. Abszolut művészet valójában sohasem volt 
s ha Turgenjev a milói Vénusra, mint az abszolut művészet egyik ter
mékére hivatkozik, úgy ez kizárólag azért történt, mert mint minden 
ideálista, úgy ő is az emberiség esztétikai fejlődésének valóságos 
folyamatát tévesen látta. 

Az a szépségideál, amely bizonyos időben bizonyos társadalom, 
vagy a társadalom egy bizonyos osztálya körében uralkodik, részben 
az emberi nem biológiai fejlődés viszonyaiban, ami különben a faji 
jegyeket is megteremti, részben pedig a szóban forgó osztályok, vagy 
társadalom keletkezésének és létének történeti feltételeiben birja alap
ját. Ezért olyan gazdag és ezért nem abszolut, s ezért nincs semmiféle 
feltétlen tartalma. Aki meghajol a „tiszta szépség" előtt, ezáltal egy
általán nem függetleníti magát azoktól a biológiai és társadalom-tör
téneti viszonyoktól, amelyek esztétikai érzékét meghatározzák, hanem 
többé-kevésbé becsukja a szemét ezek előtt a feltételek előtt. Igy tör
tént ez többek közt a romantikusokkal, mint ahogy Th. Gautierrel is 
ez az eset. Már emlitettem, hogy a költészet formáiért való rendkívüli 
érdeklődése szoros oksági kapcsolatban állt társadalmi és politikai kö
zömbösségével. 

Ez a közömbösség költői műveinek az értékét annyiban emelte, 
hogy megóvta őt a polgári képmutatás, középszerűség és kicsinyesség 
ellen. Ezt az értéket mindenesetre azáltal kisebbítette, hogy leszükí
tette Gautier láthatárát és megakadályozta, hogy magáévá tegye kora 
vezető eszméit. Vegyük csak a „Mademoiselle de Maupin" már előt
tünk ismert előszavát, amely annyi szinte gyerekesen ostoba kiroha
nást tartalmaz a hasznossági művészetfelfogás védői ellen. Gautier fel
kiált itt: „Szent Isten! Mily ostoba az emberi nem öntökéletesítésének 
az a látszólagos képessége, amit állandóan a fülünkbe dudálnak! Azt 
gondolná az ember, hogy az emberi gép képes a tökéletesedésre s hogy 
ha valamely kerekét megjavítottuk vagy egyik részét jobban beigazí
tottuk, mi kényszerithetjük, hogy nagyobb sebességgel tegye meg fu
tását." 

Annak az igazolására, hogy ez nem áll Gautier Bassompierre Ma¬ 
rechalra hivatkozik, aki ágyui egészségére egy egész csizma bort ürí
tett. Gautier megjegyzi, hogy ugyanolyan nehéz volna ezt a Marechalt 
ivás tekintetében tökéletesíteni, mint egy modern embernek krotosi Mi¬ 
lont, aki egyszerre egy egész ökröt fogyasztott el, az evésben felül
mulni. Jellemzőek ezek a teljesen helytálló megjegyzések, — mint 
ahogy nem is lehet máskép', — a l'art pour l'art elméletére abban a 
formában, ahogy ezt a következetes romantikusok vallották. 



Felmerül a kérdés: ki dudálta tele Gautier fülét az emberi nem 
öntökéletesítésének képességével? A szocialisták, különösen Saint-Si¬ 
mon hivei, akiknek Franciaországban nem sokkal „Mademoiselle de 
Maupin" megjelenése előtt nagy sikerük volt. Saint-Simon hivei ellen 
irányulnak azok az önmagukban véve igaz ellenvetések, amiket a Ma¬ 
rechal szomját s Milon étvágyát illetőleg fölhoz. Ezek a magukban 
véve helyes ellenvetések azonban teljesen jogosulatlanok, ha Saint-Si¬ 
mon hivei ellen irányulnak. Az emberi nem amaz öntökéletesítésének, 
amiről Saint-Simon hivei beszélnek, semmi köze nincs a gyomor befogadó
képességének a növeléséhez. Saint-Simon hivei a társadalmi szervezet meg
javítását a lakosság legszámosabb rétegének, a dolgozó, produkáló résznek 
az érdekében tartották szem előtt. Ezt a feladatot ostobának nevezni 
és azt kérdezni, hogy megoldása a borivás és a husevés megnagyobbí
tásához vezet-e, épp annak a polgári korlátoltságnak a megnyilvánu
lását jelenti, amiért az ifjú romantikusok annyi vért megrontottak. 
Hogyan lehetséges ez? A polgári korlátoltság hogyan rejtőzhetett épp 
azoknak az íróknak az ítélete mélyén, akik lételük egész értelmét a 
polgári korlátoltság elleni élet-halál harcban látták? 

Ha futólag is, de más összefüggésben már többször válaszoltam 
erre a kérdésre, amidőn a romantikusok érzületét David és barátai ér
zületével hasonlítottam össze. Azt mondtam ott, hogy a romantikusok, 
akik a polgári izlés s a polgári szokások ellen lázadoztak, nem találtak 
semmi kivetni valót a polgári társadalmi rendben. Most ezt közelebb
ről meg kell vizsgálnunk. 

Egyes romantikusok, (mint pl. G e o r g e S a n d , azokban az évek
ben, amikor Pierre Leroux-hoz állott közel,) rokonszenveztek a szo
ciálizmussal. Ez azonban kivétel volt. Általában az volt a helyzet, 
hogy a romantikusok, akik a polgári hazugságok ellen lázadoztak, 
visszautasító magatartást tanusítottak azzal a szociálista rendszerrel 
szemben, mely a szociális reform szükségességére utalt. A romantiku
sok a társadalmi erkölcsöket a társadalmi rendszer átalakítása nélkül 
akarták megváltoztatni. Magától értetődik, hogy ez teljesen lehetetlen. 
A romantikusok lázadásának a „bourgois", ellen ezért van ugyanolyan 
kevés gyakorlati következménye, mint a göttingai, vagy jénai Bur¬ 
schok lázadásának a filiszterek ellen. A „bourgois" elleni romantikus 
lázadás gyakorlati vonatkozásában teljesen eredménytelen volt, ám en
nek a gyakorlati eredménytelenségnek nem jelentéktelenek az irodalmi 
Következményeit ez adta a romantikus hősök ama kiagyalt és fonák 
jellemét, mely végső soron ennek az iskolának az összeomlásához veze
tett. A hősök fonák és kiagyalt karaktere egyáltalán nem tekinthető 
művészi értéknek s azért kell a fentemlített plusz mellé most egy bizo
nyos mínuszt állítani: ha a romantikus műalkotások szerzőik „bour
gois" elleni lázadásával sokat nyertek, ugy másrészről ennek a láza
dásnak gyakorlati tartalomnélkülisége következtében ugyanannyit ve
szítettek. 

Már az első francia reálisták minden törekvése arra irányult, 
hogy a romantikus művek fő hiányát, a hősök kiagyalt és fonák ka
rakterét mellőzzék. Flaubert regényeiben már semmi nyoma a roman
tikus fonákságoknak. (Kivéve talán Salambot). Az első reálisták foly
tatták a „bourgois" elleni lázadást, de már más módon. Ők a polgári 
képmutatóval már nem a sohasem létező hősöket állították szembe, ha
nem arra törekedtek, hogy a képmutatót valódi művészi ábrázolás tár
gyává tegyék. Flaubert kötelességének tartotta, hogy magatartása 
ugyanolyan objektív legyen az általa ábrázolt társadalmi jelenséggel 
szemben mint a természettudósé a természettel. „Az emberekkel úgy 



kell bánni, mint a masztodonokkal" — mondja Flaubert. „Lehet talán 
mások szarvai és állkapcsai miatt bosszankodni? Mutasd meg, tömd ki, 
tedd spirituszos üvegbe s ezzel kész. Csak ne mondj felette semmiféle 
erkölcsi itéletet, mert te béka, hát ki vagy te?!" Abban a mértékben, 
amily mértékben sikerült Flaubertnek az objektivitás, emelkedtek a 
műveiben ábrázolt személyek olyan „dokumentumok" jelentőségére, 
amelyeknek a tanulmányozása mindenkinek szükséges, aki a társadal
mi-lélektani jelenségek tudományos kutatásával foglalkozik. Flaubert 
módszerének az objektivitás volt a legerősebb oldala. Ennek ellenére 
Flaubert jóllehet művészi teremtése folyamán objektiv maradt, soha
sem szűnt meg a korában történő mozgalmak megítélésekor nagyon is 
szubjektív lenni. Mint Th. Gautier esetében úgy az ő kegyetlen „bour¬ 
gois" megvetését is a legerősebb ellenszenv egészítette ki mindazokkal 
szemben, akik egyik vagy másik módon a polgári társadalmi viszo
nyok megváltoztatására törekedtek. Sőt, az ő visszautasítása még erő¬ 
sebb volt. Elszánt ellenfele volt az általános választójognak, amit ,,az 
emberi elme szégyenének" nevezett. „Az általános választójog esetében 
— irta George Sand-nak — a szám uralkodik az ész, a műveltség, a faj, 
sőt a pénz fölött, amely sulyosabban nyom a latban, mint a szám." 
Egy másik levélben úgy véli, hogy az általános választójog ostobább 
valami, mint az isteni kegyelem joga. A szociálista társadalom szemé
ben úgy jelenik meg, mint valami „rettentő csodaszörny", amely min
den egyéni cselekvést, minden személyiséget, gondolatot lenyel, min
dent dirigál és mindent tesz." Látjuk ezekből, hogy a burzsoának ez a 
gyűlölője a burzsoáziának azokkal a sokkal erősebben korlátolt ideoló
gusaival, akik tagadták a demokráciát és tagadták a szociálizmust, tö¬ 
kéletesen megegyezett. Ugyanezt a jellemvonást észlelhetjük azoknál a 
kortársainál, akik a l'art pour l'art hivei voltak. Az E d g a r P o e éle
téről írt vázlatban mondja Baudelaire, aki akkoriban „Salut public"-ét 
már rég elfedejtette: „Egy arisztokrácia nélküli népnél a szép kultusza 
elfajul, elcsenevészedik és kipusztul." Más helyen azt állapítja meg, 
hogy csak három tiszteletre méltó rend létezik: a papi, a katonai és a 
költői. Ez már nem is konzervatív, hanem reakciós érzület. Ugyanilyen 
reakciós B a r b e y d ' A u r e v i l l y . „A költő" cimű könyvében, aki 
Lorant Piche költői munkájáról azt mondja, hogy ez nagy költő lehe
tett volna „ha törekedett volna eltaposni gondolkodása két illetlensé
gét: a demokráciát és az atheizmust." 

Az idő, amikor Th. Gautier (1835 májusában) a „Mademoiselle de 
Maupin" előszavát írta, már nagyon rég elmult. Saint-Simon hívei, 
akik Gautier fülét teledudálták az emberi nem öntökéletesítésének ké
pességével, a társadalmi reform szükségességét már hangosan hirdet
ték. Mint az utópikus szociálisták többsége, ők is a társadalmi fejlődés 
hivei voltak s ezért nem kevésbé elszánt ellenfelei az osztályharcnak. 
Az utopikus szociálisták többnyire azok felé fordultak, akiknek va
gyonuk volt. Nem hittek a negyedik rend saját cselekvésében. Az 
1848-as év eseményei azonban 'igazolták, hogy a negyedik rend saját 
cselekvése nagyon veszélyes lehet. 1848 után már nem volt arról szó, 
hogy a javakkal birók a semmivel sem birók sorsát megjavítsák, ha
nem arról van szó, vajjon sikerül-e a dolgozókat gazdasági igába tar
tani. Ez a tudomás beférkőzött a l'art pour l'art híveinek elméjébe is. 
Egyik közülük, a tudományos fontossága miatt a legfigyelemremél
tóbb, E r n e s t R e n a n „Reforme intellektuelle et morale" cimű irá
sában az erős kormány követelését állította föl, „amelyik a jó parasz
tokat kényszerítené a mi munkarészünk elvégzésére, mialatt mi a böl
cseleti spekulációnak szenteljük magunkat." 



Ez a polgári ideológusok részéről felülmulhatatlanul tiszta érzék 
a burzsoázia és a negyedik rend közti harc megértésére természetesen 
a legerősebb befolyást kellett, bogy gyakorolja arra a ,,spekulációra", 
amelynek odaadták magukat. E c c l e s i a s t mondja egész találóan: „a 
bölcs ostoba lesz, amikor másokat elnyom." A polgári ideológusok ré
széről felfedezett osztályuk és negyedik rend közti harc titkainak fel
fedése odavezetett, hogy lassan elveszítették a társadalmi jelenségek 
nyugodt tudományos vizsgálatának képességét. Ez többé-kevésbé tudomá
nyos munkáik belső értékét erősen alászállította. Míg azelőtt a polgári poli
tikai közgazdaságtan a tudományos gondolkodásnak olyan óriását ter
melte ki, mint D a v i d R i c a r d o , úgy soraikban most olyan esetlen törpe, 
mint F. B a s t i a t viszi a szót. Az ideálista reakció filozófiája, amely
nek lényege abban áll, hogy az új természettudomány eredményeit a 
régi vallási hagyománnyal összhangba hozza, ill. pontosabban kife
jezve: az imádságot a laboratóriummal kibékítse, egyre szilárdabban 
megveti a lábát. A művészet sem kerülheti el ezt az általános sorsot. 
Látni fogjuk, hogy ennek az ideálista reakciónak a befolyása milyen 
ostobaságokhoz vezetett pár akkori festőnél. Most csak a következőket 
akarom még mondani. 

Az első realisták konzervatív, sőt részben reakciós gondolkodása 
nem akadályozta meg őket abban, hogy a környező világot tanulmá
nyozzák és művészi vonatkozásban nagyon értékes műveket teremtse
nek. Nem kétséges azonban, hogy látókörük nagyon leszükült. Azáltal, 
hogy koruk nagy szabadságmozgalmától ellenségesen elfordultak, ők 
maguk zárták ki a részükről megfigyelt mastodonok és krokodilusok 
sorából azokat a legérdekesebb példányokat, amelyek a leggazdagabb 
belső élettel rendelkeztek. Az általuk vizsgált környezettel szembeni ob
jektív beállítódás lényegében a rokonszenv hiányát jelentette. Termé
szetesen nem is rendelkezhettek rokonszenvvel, hisz konzervatív beál
lítódásuk mellett megfigyelésük csak „a kicsinyes gondolkodást", a 
,,kicsinyes szenvedélyeket" közelítette meg, amelyek a kispolgári lét 
„tisztátalan, mindennapos iszapjában" keletkeztek. A megfigyelt és áb
rázolt tárgyakkal szembeni rokonszenvnek ez a hiánya azonban csak
hamar az érdeklődés eltűnéséhez kellett hogy vezessen. A naturaliz
mus, amit legjelentősebb műveikkel megalapítottak, csakhamar mint 
H u y s m a n s mondotta „zsákuccában, lezárt kijáratú alagutban" ve
szett el. A naturalizmus, Huysmans szerint mindent, beleértve a syphi¬ 
list is, tárgyává tett. A modern munkásmozgalmat viszont nem köze
litette meg. Természetesen tudom, hogy Zola a Germinal-t irta. Ha el 
is mellőzzük ennek a regénynek a rossz vonásait, úgy még sem szabad 
elfelejtenünk, hogy ha Zola, mint ő maga mondta, kezdett is a szo
ciálizmus felé fordulni, u. n. kísérleti módszere a nagy társadalmi 
mozgalmak művészi felkutatására és ábrázolására nagyon kevéssé 
volt alkalmas. Ez a módszer a legszorosabban össze volt kötve annak 
a materiálizmusnak az álláspontjával, amit Marx természettudományi
nak nevezett s amely nem értette meg, hogy valamely politikus ember 
gondolkodásában a cselekvések, hajlamok és szokások semmiféle elég
séges magyarázatot nem találhatnak a fizolófiában vagy a patológiá
ban, mert azokat a társadalmi viszonyok határozzák meg. A művész, 
aki ehhez a módszerhez hű marad, ábrázolhat masztodonokat és kroko
dilusokat egyénenként, de nem mint egy nagy egész tagjait. Ezt érezte 
Huysmans is, amikor azt mondja, hogy a naturalizmus zsákuccába ke
rült, s nem marad más hátra számára, mint az első jobb borkereskedő 
szerelmi viszonyát az első jobb kalmárlánnyal mégegyszer megírni. Az 
ilyen viszonyokról szóló elbeszélések csak akkor találhatnak érdeklő¬ 



désre, ha a társadalmi viszonyok bizonyos oldalára fényt vetnek, mint 
ahogy ez az orosz realizmus esetében történt. A francia realistákból 
mindenesetre hiányzott a társadalmi érdeklődés, ezért lett „az első 
jobb borkereskedő szerelmi viszonyának ábrázolása az első jobb kal
márlánnyal" végső soron érdektelen, unalmas, sőt egyszerűen vissza
tetsző. Első műveiben, mint pl. a „Les soerus Vatard" cimű regényében 
Huysmans maga is tiszta naturalista. Viszont untatta ,.a hét főbűn" 
(az ő saját szavai) és elfordult teljesen a naturalizmustól: azaz a für
dővel együtt kiöntötte a gyereket. Különös, helyenként felettébb unal
mas, minden elégtelensége ellenére azonban nagyon tanulságos regé
nyében (A rebours) Huysmans Desessent figurájában egy sajátos Über¬ 
menschet (egy teljesen degenerált arisztokratát) ad illetve jobban 
mondva teremt, akinek egész életfolyása a borkereskedő és a kalmár
lány életének teljes tagadását kellett, hogy ábrázolja. Az ilyen tipusok 
ábrázolása igazolta Leconte de Lisle ama másalkalommal tett kije
lentésének a helyességét, hogy ott, ahol nincs reális élet, ott a költő 
feladata az ideális élet teremtéséből áll. Dessent ideális élete viszont 
annyira nélkülöz minden emberi tartalmat, hogy alakítása a legcse
kélyebb kiutat sem jelenti a zsákuccából. Huysmans erre a miszticiz
musba menekült, ami „ideális" kiutul szolgált abból a helyzetből, 
amelyből „reális" kivezetőt nem találhatott. Az említett körülmények 
között ez nagyon is természetes. Nézzük azonban, mi következik ebből? 

Az a művész, aki misztikussá lesz, nem hagyja figyelmen kivül 
az eszmei tartalmat, hanem annak csupán sajátos karaktert kölcsönöz. 
A miszticizmus szintén eszme, de olyan homályosan formátlan, mint a 
köd, s halálos ellenkezésben áll az ésszel. A misztikus nem tartózkodik 
a meséléstől, hanem meg akar győzni. Csak éppen valami „kivihetet
lent" mesél el s a bizonyítékaiban az egészséges gondolkodás megtaga
dásából indul ki. Huysmans példája igazolja előttünk ismét, hogy a 
műalkotások nem kerülhetik meg az eszmei tartalmat. Ha viszont a 
művész kora legfontosabb társadalmi áramlataival szemben vak, úgy 
a műveiben kifejezett eszmék természetének belső értéke nagyon alá¬ 
száll s ebben a hibában kikerülhetetlenül szenvednek maguk a mű
vek is. 

Ez a körülmény annyira fontos a művészet és az irodalom törté
netére nézve, hogy ezt a mozzanatot minden oldalról szükségesnek 
tartjuk figyelmesen vizsgálat alá venni. Mielőtt azonban ezt a felada
tot megkezdenőnk, állítsuk össze azokat a következtetéseket, amelyek 
eddigi vizsgálódásaink eredményei. 

A l'art pour l'art állásfoglalása ott lép föl és ott veti meg lábát, 
ahol reménytelen a meghasonlás a művészetért érdeklődő személyek s 
az őket környező társadalom között. Ez a meghasonlás előnyösen nyil
vánul a. művészi teremtésre vonatkozólag oly mértékben, amennyire 
megsegíti a művészt, hogy környezete fölé emelkedjék. Ez volt az eset 
Puskinnal I. Miklós alatt s a francia romantikusok, Parnassienek és 
első reálisták esetében. Ha a példák számát szaporítanónk, úgy bebi
zonyíthatnónk, hogy ez volt mindigaz eset, ahol ez a meghasonlás jelent
kezett. A romantikusok, Parnassienek és reálisták azonban a környező 
társadalom hazug erkölcseivel szembeni lázadásukban nem találtak 
semmi kivetni valót azok ellen a társadalmi viszonyok ellen, amelyek
ben ezek a hazug erkölcsök gyökereztek. Ellenkezőleg, amidőn a bur¬ 
zsoát átkozták, védték a polgári rendszert, kezdetben ösztönösen, ké
sőbb teljes tudattal. Az új Európában minél inkább erősödött a pol¬ 
gári rendszer ellen irányított felszabadítási mozgalom a l'art pour l'art 

francia híveiben annál tudatosabbá lett ehhez a rendszerhez való kö¬ 



töttség. S ez a kötöttség annál tudatosabb lett előttük, minél kevésbé 
maradhattak műveik tartalmával szemben közömbösek. Az egész tár
sadalmi élet megujítására irányuló mozgalommal szemben való vak
ságuk szemléleteiket hamissá, szűkkörűvé és egyoldalúvá tette s a mű
veikben kifejezésre juttatott eszmék értékét leszállította. A természe
tes következménye volt ennek a francia reálizmus kivezető út nélküli 
helyzete, amely életre hivta a dekadencia és a miszticizmus szeretetét 
azoknál az íróknál, akik a realizmus (naturalizmus) iskoláját egyszer 
már végig csinálták. 

Ezt a következményt egy következő cikkben vesszük alaposan 
szemügyre. 

JÓZSEF ATTILA VERSEIBŐL 
ELÉGIA 

Mint ólmos ég alatt lecsapódva, 
telten, 

füst száll a szomorú táj felett, 
úgy leng a lelkem, 
alacsonyan. 
Leng, nem suhan . . . 

Te kemény lélek! Te lágy képzelet! 
A valóság nehéz nyomait követve, 
önnönmagadra, eredetedre 
tekints alá itt! . 
I t t hol a máskor oly híg ég alatt 
szikárló tűzfalak 
magányán a nyomor egykedvű 

csendje 
fenyegetően és esengve, 
föloldja lassan a tömény 
bánatot a. tűnődők szivén 
s elkeveri 
milliókéval. . . 

Az egész emberi 
világ itt készül. Itt minden 

csupa rom. 
Ernyőt nyit a kemény kutyatej 
az elhagyott gyárudvaron. 
Töredezett apró ablakok 
fakó lépcsőin szállnak a napok 
alá a nyirkos homályba. 
Felelj, — 
innen vagy? 
Innen-e, hogy el soha nem hagy 
a komor vágyakozás, 
hogy olyan légy, mint a lobbi 

nyomorult, 
kikbe e nagy kor beleszorult 
s arcukon eltorzul minden vonás? 

Itt pihensz: itt, hol e falánk 
erkölcsi rendet sánta palánk 
rikácsolva 
őrzi, óvja! 
Magadra ismersz? Itt a lelkek 
egy megszerkesztett, szép, szilárd 

jövőt 
oly üresen várnak, mint ahogy 

a telkek 
köröskörül mélán és komorlón 
álmodoznak víg zsibongást szövő 
magas házakról. 
Kínlódó gyepüket 
sárba száradt üvegcserepek 
nézik fénytelen, merev szemmel. 
A buckákról néha gyűszűnyi homok 
pereg alá; s olykor átcikkan, donog 
egy-egy kék, zöld, vagy fekete légy, 
melyet az emberi hulladék 
meg a rongy 
rakottabb tájakról idevont. 
A maga módján itt is megterít 
a kamatra gyötört 
áldott anyaföld. 
Egy vaslábasban sárga fű virit. 

Tudod-e, 
milyen öntudat kopár öröme 
húz-vonz, hogy e táj nem enged és 
miféle gazdag szenvedés 
taszit ide? 
Anyjához tér így az a gyermek, 
kit idegenben löknek, vernek, — 
igazán 
csak itt mosolyoghatsz, itt sírhatsz, 
magaddal is csak itt bírhatsz, 
óh lélek!. . . Ez a hazám. 



Ó D A 

A város peremén, ahol élek, 
beomló alkonyokon, 
mint pici denevérek, puha 
szárnyakon száll a korom, 
s lerakódik, mint a g u a n ó , 
lassúdan, vastagon. 

Lelkünkre így ül ez a kor. 
És mint nehéz esők 
vastag rongyai mosogatják 
a csorba pléhtetőt, — 
hiába törli a bú szivünkről 
a rákövesedőt. 

Moshatja vér is: Ilyenek vagyunk. 
Uj nép, másfajta raj . 
Másként ejtjük a szót, fejünkön 
másként tapad a haj. 
Nem isten, nem is az Ész, hanem 
a szén, vas és olaj, 

a Való Anyag teremtett minket, 
e szörnyű társadalom 
öntőformáiba löttyintve 
forrón és szilajon, 
hogy helyt álljunk az emberiségért 
az örök talajon. 

Papok, katonák, polgárok után 
így lettünk végre mi hű 
meghallói a törvényeknek; 
minden emberi mű 
értelme ezért búg mibennünk, 
mint a mélyhegedű. 

Elpusztithatatlant annyian, 
mióta kialakult. 
Naprendszerünk, nem pusztítottak 
eddig, bár sok a mult, — 
szállásainkon éhinség, fegyver, 
vakhit és kolera dult. 

Győzni fogó még annyira 
meg nem aláztatott, 
amennyire a csillagok alatt 
ti megaláztatok. 
A földre sütöttük szemünk s ki

nyílt nekünk 
a földbe zárt titok. 

Csak nézzétek — a drága jószág 
hogy elvadult! — a gép. 
Törékeny falvak reccsennek össze, 

mint tócsán gyönge jég, 
városok vakolata omlik, 
ha szökken; s döng az ég. 

Ki inti le, talán a földesur, 
a juhász vad ebét? 
Gyermekkora gyermekkorunk. 

Velünk 
nevelkedett a gép; 
kezes állat. Na, szóljatok rá! 
M i tudjuk a nevét. 

Mi tudjuk a törvényt! Nemsoká 
mind térdre omlotok 
s imádkoztok hozzá, ki pusztán 
a tulajdonotok! 
De ő csak ahhoz húz, ki néki 
enni maga adot t . . . 

Im itt vagyunk, gyanakvón s 
együtt, 

az Anyag gyermekei! 
Emeljétek föl szivünket — azé. 
aki fölemeli! 
Ilyen erős csak az lehet, 
ki velünk van teli. 

Föl a szívvel a gyárak fölé! 
Ily kormos, nagy szivet 
az látott, hallott, ki napot látott 
füstjében fulladni meg, 
ki lüktetését hallotta a Föld 
sok tárnás mélyeinek! 

Föl! Föl! A fölosztott Föld körül 
már szédül és dülöng 
a léckerítés leheletünktől, 
mint ha vihar dühöng. 
Fujjunk rá! Föl a szívvel! 
Füstöljön odafönt! 

Míg megvilágosul gyönyörü 
képességünk, a rend, 
mellyel az elme tudomásul veszi 
a véges végtelent, 
a termelési erőket odakint s az 
ösztönöket idebent. . . 
A város peremén sivít e dal. 
A költő, a rokon, 
nézi. csak nézi: hull, csak hull a 
kövér, puha korom 
s lerakódik, mint a g u a n ó , 
keményen, vastagon. 

A költő, — ajkán csörömpöl a szó;: 



de ő, az adott világ 
varázsainak mérnöke 
tudatos jövőbe lát 
s megszerkeszti magában, mint ti 
majd kint, a harmóniát. 

EGY KISGYEREK SIR 
A sötét szoba sarkában zokog 
egy tehetetlen, guggoló gyerek. 
Sír, mint a cipő alatt a homok, 
vergődik, mint a nehéz tengerek. 
Könnyes, miként északra nyiló 

völgy. 
Könnyes, mint könnyes a szem 

ürege. 
Könnyes, miként a kő alatt a föld. 
Könnyes, miként az ablak üvege. 

Sír, mint ahogy a vizben sír a mész. 
Sír, mint a viz sír a fedő alatt. 
Sír, mint a holt fa, melyet tűz 

emészt. 
Sír, mint csarnokban a futószalag. 

Melybe az ember, állat és növény 
belehelt minden élő meleget 

s jegesen porlik sziklák peremén,— 
sír, mint a szél az Érchegység felett. 
Síkolt, mint ölben újév malaca. 
Síkolt, mint kés-él, ha köszörülik. 
Síkolt, mint rozs, ha szeli a kasza. 
A tepsiben a hús nyöszörög így. 
Mint könyvelő, ki csendben hazatér, 
ruháját rendben székére teszi, 
ágy szélén mereng, morog, utrakél 
— puffannak apró, gyors lépései  

egy síkra havat kóstolva üget 
a zöld holdfényben, merev éjszakán, 
kotor vakog, nyalná a sós eget, — 
így vonit ő; a pusztán a magány. 

Vinnyog, mint hántott kukoricacső. 
Vinnyog, mint szalma az alvó alatt. 
Vinnyog, mint hülye, kit nyom 

az idő. 
Vinnyog, mint eb, mely ostorba 

harap. 
A sötét szoba sarkában zokog 
egy tehetetlen, guggoló gyerek, 
szaporáz, mint a könnyű motorok, 
ellustul, mint a nehéz tengerek. 

AZ E L L E N T E T E K A Z O N O S S Á G A (II.) 
Ir ta: JESZENSZKY ERIK (Budapest) 

Tekintsünk át néhány fontos kérdést, amelyeknél a helyes meg
oldás előfeltétele az ellentéteknek, mint ilyeneknek, de egyben azonos
ságuknak is a felismerése. 

Objektiv világ és szubjektív tudat. Az objektiv világ és a szubjek
tív tudat, — vagyis az a kép, amelyet a rajtunk kivül álló objektiv 
világról magunknak alkottunk, — ellentétek. „Az emberi tudat a ter
mészetre van vonatkoztatva", szemben áll vele és elismer „tudatunktól 
függetlenül létező és attól visszatükrözött valóságot." És ha a tudat, 
a tudomány vissza is tükrözi a valóságot, „nem esik vele azonnal, egy
szerűen össze", a visszatükrözés nem közvetlen, nem egységes, nem 
fejezi ki „a természet lényegét, szubstanciáját", hanem „absztrakciókból, 
formulákból, fogalom- és törvényalkotásokból álló folyamat." A való
ság állandó mozgásban van, róla alkotott fogalmaink azonban 
mozdulatlanok. 

„A mozgást nem foghatjuk fel, nem mérhetjük, nem ábrázolhat
juk anélkül, hogy a folytonosat meg ne szakítsuk, le ne egyszerűsítsük, 
el ne durvitsuk. szét ne szaggassuk, anélkül, hogy az élőt meg ne öljük. 
A mozgás ábrázolása a gondolat által mindig eldurvitás, megölés és 
nemcsak a gondolat, hanem az érzet által is és nemcsak a mozgásnál, 
hanem egyáltalában minden fogalomnál." 

„Ezért a fogalmak és törvények csak feltételesen és nagyjában 



ölelik fel az örök mozgásban és fejlődésben lévő természetet..." „és 
ezért a törvény, minden törvény szűk, tökéletlen, megközelítő." 
E mellett a megismerés folyamata „bonyolult, ellenmondó, cikk-cakk
ban mozgó aktus, m a g á b a n f o g l a l j a annak a lehetőségét, hogy 
a képzelet tulszárnyalja az életet; de ez nem minden; adva van annak 
a lehetősége, hogy az elvont fogalom, az eszme átváltozzék (és e mellett 
észrevétlenül, az ember által fel nem ismerve) k é p z e l ő d é s s é . " 

Az objektív és a szubjektív tudat tehát ellentétek: a szubjektív 
tudat szemben áll az objektiv világgal, azt csupán a maga különleges, 
tökéletlen módján tükrözi vissza és a visszatükrözési a képzelet meg
hamisíthatja. De azért az objektiv világ és a szubjektív tudat nem 
meghaladhatatlan, merev ellentétek, mint amilyenekké például Kant 
filozófiájában változnak át, amelyben a szubjektív tudat egy teljesen 
szubjektív, a saját megismerési formái által kizárólagosan meghatáro
zott világot foglal magában, amellyel szemben az objektív világ meg
ismerhetetlen ,,Ding an sich" jellegét ölti fel. „Az eszmei és az anyagi 
között fentálló különbség nem feltétlen, nem mértéktelen." A szubjek
tív tudat az objektiv világ visszatükrözése: „Az ember agyában a ter
mészet tükröződik és amikor az ember ennek a visszatükrözésnek a 
helyességét gyakorlatában és technikájában ellenőrzi és alkalmazza, 
az objektív igazsághoz jut el." S ha ez a visszatükrözés tökéletlen is, 
„a világnak, a tárgynak mindig több oldalát, kapcsolatát fogja fel", a 
véges ismeret végnélküli folyamatának a része, amelyben a szubjektív 
tudat mind tökéletesebben tükrözi vissza az objektiv világot. 

Igy az objektiv világ és a szubjektív tudat ugyan ellentétek, de 
nem merev, hanem kölcsönös viszonyukban mozgásban lévő azonos 
ellentétek. És viszonylagos azonosságuk azon alapszik, hogy ellentétes
ségükben is csupán az egyetemes valóság magasabb egységének az 
ellentétes oldalai, amelynek a szempontjából a szubjektív emberi tudat 
maga is csak része az objektiv világnak, amelynek a szempontjából a 
szubjektív maga is objektiv. 

Ok és okozat. Az oksági viszonyban az az esemény, mely egy más 
eseményt előidéz, ok, az általa előidézett esemény okozat. Ok és okozat 
ellentétek, az egyik előidézi a másikat, szembenállanak egymással. 
A társadalom termelőviszonyai előidézik, meghatározzák politikai rend
jét, ideológiáját. A társadalom termelőviszonyai ok, a társadalom 
politikai rendje, ideológiája okozat, a társadalmi termelőviszonyok és 
a társadalmi politikai rend, ideológia, mint ok és okozat, ellentétek. 
Azonban: „A k ö l c s ö n h a t á s az első, ami a szemünkbe ötlik, ha a 
mozgásban lévő anyagot nagyjában a mai természettudomány állás
pontjáról szemléljük. Látjuk a mozgási formák egész sorát, mechanikai 
mozgást, hőt, fényt, villamosságot, mágnességet, vegyi összetételt és 
feloldódást, a halmazállapotok átmeneteit, szerves életet, amelyek 
valamennyien, ha m o s t m é g a szerves életet külön vesszük, átmen
nek egymásba, egymást kölcsönösen meghatározzák, itt okot, ott okoza
tot képeznek. A természettudomány így bebizonyítja azt, amit Hegel 
mond, hogy a dolgok valódi végoka a kölcsönhatás... „Csak ebből az 
egyetemes kölcsönhatásból kiindulva jutunk el a valódi okviszonyig. 
Hogy az egyes jelenségeket megérthessük, ki kell őket szakitanunk az 
általános összefüggésből, elszigetelve kell tekintenünk őket és a k k o r 
a változó mozgások közül az egyik, mint ok, a másik, mint okozat 
jelenik meg." (Engels: „Dialektika és természettudomány." „Ok és 
okozat e szerint csak mozzanatai az általános, kölcsönös függőségnek, 
az egyetemes összefüggésnek, az események kölcsönös összefüződésé¬ 
nek, csak szemek az anyag fejlődési láncában." És ezért: „Az oksági 



viszony a világ-összefüggés mindenoldaluságát és mindent átölelő jel
legét csak egyoldalúan, töredékesen fejezi ki." 

Tehát ok és okozat csak viszonylagos ellentétek. A maguk ellen
tétességében szükséges támpontok a jelenségek megismerésénél, de az 
általános összefüggéstől el vannak szigetelve és ezért a teljes össze
függést „csak egyoldalúan, töredékesen fejezik ki" és „mihelyt az egyes 
esetet a világegésszel való összefüggésében tekintjük, összeesnek, fel
oldódnak az egyetemes kölcsönhatás szemléletében" (Engels: „Anti-
Dühring") és a korábbi ok okozat gyanánt, a korábbi okozat ok gyanánt 
jelenik meg. Ok és okozat, ezek az ellentétek csak különböző mozzanatai 
a kölcsönhatás őket átfogó egységének, amelyben azonosoknak mutat
koznak: az ok okozat, az okozat ok. A társadalom termelőviszonyai, a 
társadalmi lét, amelyek, mint ok, meghatározzák a társadalom politikai 
rendjét és ideológiáját, a társadalom tudatát, másrészről maguk is a 
társadalom politikai rendjének és ideológiájának, a társadalmi tudat
nak a befolyása alatt állanak, okból átváltoznak okozattá az egyetemes 
kölcsönhatás szemléletében. De ha ok és okozat csak viszonylagos ellen
tétek, ha az egyetemes kölcsönhatásban azonosoknak mutatkoznak is, 
ugyanakkor megmaradnak ellentéteknek. A társadalmi jelenségek 
egyetemes oksági összefüggésében „a gazdasági viszonyok... végső 
fokon a döntők, amelyek a mindenen áthatoló, a megértéshez egyedül 
vezető vörösfonalat alkotják." (Engels levele a „Sozialistischer 
Akademiker"-ben, 1894). Amikor polgári oldalról a marxizmust azzal 
„cáfolták meg", hogy rámutattak arra a hatásra, amelyet politikai 
rend és ideológia gyakorolnak a gazdasági viszonyokra s amikor a 
vulgärmarxisták a marxizmust azzal „védelmezték meg", hogy letagad
ták a politikai rend és az ideológia befolyását a gazdasági viszonyok 
alakulására, polgári „kritikusok" és vulgärmarxisták egyaránt azt a 
dialektikus kölcsönhatást tévesztették szem elől, amelyben az ok és az 
okozat ellentétjei azonosoknak mutatkoznak, ugyanakkor, amikor meg
maradnak ellentéteknek. A polgári kritikusok teljesen feloldották az 
ellentéteket azonosságukban, a vulgärmarxisták csak merev ellentéte
ket láttak és nem ismerték fel az ellentétek viszonylagos azonosságát. 

Szükségszerű és véletlen. A metafizika, „a kutatás és a gondolkodás 
régi módszere" az események szükségszerűségében és véletlenségében 
mereven ellentétes meghatározásokat lát. A metafizika szerint egy 
esemény szükségszerű, ha okszerűen meghatározott (determinált), 
véletlen, ha okszerű magyarázatra egyáltalában nem alkalmas (amikor 
is a metafizika a kérdéses eseményt például az isteni akaratra vezeti 
vissza). Az esemény vagy okszerűen meghatározott, vagy véletlen, a 
kettő egyszerre nem lehet. A metafizika így a jelenségeknek két, egy
mástól élesen elhatárolt birodalmát különbözteti meg: az egyikben az 
okszerűség törvénye uralkodik, a másikban a véletlen. Ezzel szemben 
az elvont, mechanikus vulgärmaterializmus egyáltalában nem lát ellen
tétet a szükségszerű és a véletlen között. Szerinte minden esemény 
szükségszerű, mert minden esemény okszerűleg van meghatározva. És 
véletlennek csupán azt az egyébként okszerűen meghatározott eseményt 
nevezzük, amelynek okát egyelőre még nem ismerjük. A metafizika le
mond a jelenségek egyrészének tudományos megmagyarázásáról, tehát 
tagadja a tudományt, amelynek feladata a még nem tisztázott jelen
ségek megmagyarázása. A vulgärmaterializmus ugyanazt a jelentősé
get tulajdonítja minden jelenségnek, legyen az lényeges, vagy lényeg
telen. Ezáltal tényleg a vulgärmaterializmus is tagadja a tudományt. 
Mert a tudománynak nem az a feladata, hogy minden lényegtelen 
jelenséget okszerűen megmagyarázzon. Ez lehetetlenség is, mert min-



den jelenségnek számtalan vonása van, számtalan vonatkozása más 
jelenségekkel, amelyeket lehetetlen kimeríteni. A tudomány feladata 
az, hogy a jelenségek l é n y e g e s vonatkozásait magyarázza meg ok
szerűen, t ö r v é n y s z e r ű e n . Igy a szükségszerű és a véletlen ellen
tétjének metafizikailag merev felfogása épp úgy a tudomány tagadá
sához, a jelenségek tudományos feldolgozásának a megakadályozásához 
vezet, mint a szükségszerű és a véletlen ellentétjét az okszerű meg
határozottság azonosságában teljesen feloldó vulgärmaterializmus. 
Idealista metafizika és vulgärmaterializmus, ezek az ellentétek, hatá
sukban azonosoknak bizonyulnak. „Hegel mindkét felfogással szembe 
helyezkedett azokkal az eddig egészen hallatlan tételekkel, hogy a 
véletlennek oka van, mert véletlen és épp úgy nincs oka, mert véletlen, 
hogy a véletlen szükségszerű; hogy a szükségszerűség önmagát, mint 
véletlent határozza meg és hogy másrészt ez a véletlen maga az 
abszolut szükségszerűség. („Logik"). (Engels: Jegyzetek). 

Hegel dialektikus felfogása nem tekinti a szükségszerűt és a 
véletlent merev ellentéteknek, mert felismeri, hogy a szükségszerű és 
a véletlen egyaránt okszerűleg meghatározott és ennyiben azonos. De 
másrészt ellentéteknek tekinti őket, mert s z ü k s é g s z e r ű oksági 
kapcsolatnak azt az oksági kapcsolatot tartja, amely a jelenség 
l é n y e g é h e z tartozik és v é l e t l e n okszerű kapcsolatnak azt, amely 
a jelenség l é n y e g t e l e n , mellékes tulajdonságait határozza meg. 
A dialektika, azáltal, hogy megkülönbözteti egymástól a szükségszerűt 
és a véletlent, mint ellentéteket, de ugyanakkor az oksági meghatáro
zottságban azonosaknak minősiti őket, a l é n y e g e s vonatkozásokra 
k o r l á t o z v a l e h e t ő v é teszi minden jelenség tudományos feldol
gozását. A tudomány feladata most már az, hogy a jelenségek szükség
szerű, vagyis lényeges okszerű vonatkozásait, törvényszerűségeit 
feltárja. 

Hogy a negyedik rend osztályelméletét éppen Marx állitotta fel, 
ez a t á r s a d a l o m t u d o m á n y szempontjából véletlen és a társa
dalomtudománynak nem lehet az feladata, hogy ezt a tényt meg
magyarázza: „Hogy egy ilyen ember és éppen ez az ember, ebben a 
meghatározott időben, ebben a meghatározott országban megjelenik, 
természetesen tiszta véletlen. De, ha nem jelent volna meg, akkor is 
van kereslet a pótlására, megjelenik, rosszabb, vagy jobb kiadásban, 
de végül is megjelenik." (Engels levele). 

Az v é l e t l e n a társadalomtudomány szempontjából, hogy Marx 
állitotta fel a negyedik rend osztályelméletét. De hogy valaki a 19. 
század dereka körül ezt az elméletet egyáltalában felállította, az 
s z ü k s é g s z e r ű volt a társadalomtudomány szempontjából. Mert a 
19. század derekán a társadalom gazdasági, politikai, ideológiai fejlő
dése felhalmozta már a negyedik rend osztályelméletének az elemeit, 
szükségszerű volt tehát, a társadalom l é n y e g e s , t ö r v é n y s z e r ű 
fejlődésének az eredménye, hogy valaki ezekből az elemekből kidol
gozza a negyedik rend osztályelméletét. Igy azonban az a s z ü k s é g 
s z e r ű tény, hogy valaki kidolgozta a negyedik rend osztályelméletét, 
azokból a v é l e t l e n tényekből tévődik össze, amelyeknél fogva éppen 
Marx és nem más dolgozta ki ezt az elméletet. És ennélfogva ez az 
elmélet s z ü k s é g s z e r ű s é g e mellett magában foglalja a Marx 
személyétől függő v é l e t l e n e k e t is. De másrészt az a társadalom
tudományilag v é l e t l e n , hogy éppen Marx dolgozta ki a negyedik 
rend osztályelméletét, a lélektan szempontjából s z ü s é g s z e r ű volt. 
A Marx személyével foglalkozó lélektan kimutatja azokat a lélektan 
szempontjából szükségszerű, törvényszerű oksági kapcsolatokat, amelyek 



Marxot a negyedik rend osztályelméletének a kidolgozására indították. 
Igy a társadalomtudományilag v é l e t l e n tény, hogy éppen Marx 
dolgozta ki a negyedik rend osztályelméletét, a lélektan szempontjából 
azokból a s z ü k s é g s z e r ű tényekből ered, amelyek Marxot ennek az 
elméletnek a kidolgozására indították. Ami a társadalomtudomány 
számára véletlen, az a lélektan számára szükségszerű. És így: „A szük
ségszerű csupa véletlenből van összetéve é s . . . a vélt véletlen csak 
forma, amely megett szükségszerűség rejlik." (Engels: „Feuerbach" 
41. oldal). 

A szükségszerű véletlen és a véletlen szükségszerű. A szükség
szerű és a véletlen, ezek az ellentétek, az oksági kapcsolat egyetemes 
szemléletében azonosak gyanánt hatják át egymást, oldódnak fel 
egymásban. 

Akaratszabadság és akaratkötöttség. „A materialisztikus tanítás, 
hogy az emberek a körülmények és a nevelés termékei s ennélfogva 
a megváltozott nevelés termékei, elfelejti, hogy a körülményeket maguk 
az emberek változtatják meg és hogy a nevelőt magát is nevelni kell." 
(Marx 3. Feuerbach-tétele). 

Az ember a körülmények hatása alatt megfontoltan cselekszik és 
megfontolt cselekvéssel visszahat a körülményekre. A megfontolt 
emberi cselekvés pedig különleges láncszeme az általános oksági kap
csolatnak. Igy az ember a körülmények terméke és a körülmények az 
ember termékei. És a körülmények — ember-körülmények vonalon egy
ségesen végigfut az oksági meghatározottság, a determinizmus lánco
lata, amelyben a körülmények és az emberek dialektikus kölcsön
hatásban állva egymással, egyaránt okok és okozatok is, a körülmé
nyek, a lét által meghatározott ember, emberi tudat döntő oksági kap
csolata alapján. De az emberi cselekvésben az oksági meghatározottság 
magasabb egysége két, egymást kizáró és egymástól mégis elválaszt
hatatlan ellentétre hasad. A megfontolt ember cselekedhetik a körül
mények hatása alatt „vakon", a körülmények szükségszerüségeit fel 
nem ismerve és cselekedhetik „belátón", a körülmények szükségszerű
ségeinek az ismeretében. A „vak" emberi cselekvés és a „belátó" emberi 
cselekvés ellentétek, amelyek, egymást kiegészítve, egymást kölcsönö¬ 
sen áthatva, azonosak az emberi cselekvés általános oksági meg
határozottságában. 

A mechanisztikus vulgärmaterializmus itt, épp úgy, mint a szük
ségszerűség és a véletlen kérdésénél, csak az oksági meghatározottság 
egységét látja. Elfelejti azt a különbséget, amely a „vak és a „be
látó" emberi cselekvés között fennáll ós nem tulajdonit jelentőséget a 
megfontolásnak sem, mint az emberi tudaton átfutó oksági kapcsolat 
különleges láncszemének. A körülmények és az ember dialektikus 
kölcsönhatását merev oksági viszonnyá alakítja át, amelyben a körül
mények mindig az ok, az ember mindig az okozat; szerepét játszák. 
A vulgärmaterializmus eltünteti a determinizmus egységében a „vak" 
és a „belátó" emberi cselekvés ellentétjeit. A maga elvontságában az 
ellentéteket teljesen feloldja az azonosságban. 

A metafizikai idealizmus viszont csak a megfontolt emberi cselek
vést tartja szem előtt és ezt kiszakítja az oksági meghatározottság 
egyetemes láncolatából. Nem veszi figyelembe a körülmények hatását 
az emberre, azt, hogy bár „az emberek maguk csinálják történetüket, 
de adott, azt meghatározó környezetben, készen talált, tényleges viszo
nyok alapján." (Engels levele a „Sozialistischer Akademiker"-ben). 
A megfontolt emberi cselekvést a szabad akarat tényének minősiti, 
amellyel az ember a körülményekre hat. 



Igy a vulgärmaterializmus d e t e r m i n i s t a elve, amely, el
tekintve a megfontolás alapján „belátó" emberi cselekvéstől, tagadja az 
a k a r a t s z a b a d s á g o t , merev ellentétként helyezkedik szembe a 
metafizikai idealizmus i n d e t e r m i n i s t a elvével, amely, eltekintve 
a megfontolt emberi cselekvés okszerű meghatározottságától, tagadja 
az emberi cselekvés d e t e r m i n á l t s á g á t . A vulgärmaterializmus 
determinizmusa és a metafizikai idealizmus indeterminizmusa ketté
szakítják a körülmények és az ember dialektikus kölcsönhatását. Az 
első c s a k a körülmények hatását az emberre, a második c s a k az 
ember hatását a körülményekre tartja szem előtt. 

A dialektikus felfogás visszaállítja az ellentétet a megfontolt 
emberi cselekvés, mint az általános oksági kapcsolat különleges lánc
szeme és az általános oksági kapcsolat között, visszaállítja a meg
fontolt emberi cselekvésben a „vak" és a „belátó" emberi cselekvés 
ellentétjét, helyreállítja a körülmények és az ember kölcsönhatásának 
az egységét a körülmények, a lét, „az emberi akarattól független, 
szükségszerű viszonyok" (Marx) döntő jelentőségének a hangsulyozásá
val. De ugyanakkor a megfontolt emberi cselekvés és az általános ter
mészeti okszerűség ellentétjét épp úgy, mint a „vak" és a „belátó" 
emberi cselekvés ellentétjét csak viszonylagosaknak tekinti, mert fel
ismeri az oksági meghatározottság, a determináltság egységében való 
azonosságukat. És ezen az alapon az akaratszabadság és az akarat
kötöttség ellentétes fogalmait újraértelmezi. A dialektikus felfogás 
szerint: „A szabadság a szükségszerűség belátása. A szükségszerűség 
csak akkor vak, ha nem értik meg." (Hegel). És: „Az akaratszabadság 
semmi mást nem jelent, mint azt a képességet, hogy a tárgy ismereté
ben határozhassunk". (Engels). 

A tárgyat, a körülményeket, ezek szükségszerűségeit, lényeges 
oksági meghatározottságait „belátó" és az ebben a belátásban meg
fontoltan határozó és cselekvő ember akarata s z a b a d . A körülmények 
szükségszerűségeit be nem látó, a körülmények hatása alatt „vakon" 
— bár megfontoltan — cselekvő ember akarata k ö t ö t t . Ebben az 
ellentétben nyeri el dialektikus értelmét a metafizikai idealizmus 
indeterminizmusának és a vulgärmaterializmus determinizmusának 
az ellentéte. És ez az ellentét dialektikusan feloldódik a determináltság, 
okszerű meghatározottság magasabb általános elvének az egységében, 
amelynek a szemléletében a szabad akarat és a kötött akarat azonosak, 
mert egyaránt okszerűleg meghatározottak, determináltak. Ebben az 
egységben az akaratszabadság és az akaratkötöttség poláris ellentétek
nek bizonyulnak, amelyek a valóságban soha sincsenek tisztán adva, 
hanem állandóan áthatják egymást. Az ember sohasem cselekszik 
c s a k szabadon, mert sohasem ismerheti teljesen a tárgyat, cselekvése 
egy bizonyos mértékig mindig „vak." És sohasem cselekszik c s a k 
kötötten, mert cselekvését bizonyos mértékben mindig meghatározza a 
tárgy „belátása;" Az ember akaratszabadsága végnélküli fejlődésben 
lévő folyamat, amely összeesik a szükségszerűségek belátásának, az 
ismeretek fejlődésének végnélküli folyamatával. Igy: „Minél szaba
dabb az ember itélete egy meghatározott kérdésben, annál nagyobb 
s z ü k s é g s z e r ű s é g g e l van meghatározva ennek az itéletnek a 
tartalma." (Engels: „Anti-Dühring" 1. rész, 11. fejezet.) 

A szabadság növekedése nem a szükségszerűség fokozatos háttérbe 
szorításában áll, hanem a szükségszerűség fokozatos felismerésében. 
Ebben a dialektikus tételben oldódik fel a szabadságnak és a szükség
szerűségnek a köznapi felfogás szerint kibékíthetetlen ellentéte. A 
szocializmus azért „ugrás a szükségszerűség birodalmából a szabadság 
birodalmába" (Engels), mert a szocializmus a szükségszerűségek fel¬ 



ismerése és a felismert szükségszerűségek alapján való „szabad", be
látó cselekvés. 

A körülmények hatása alatt „vakon", kötötten cselekvő ember 
cselekvése anélkül hat vissza a körülményekre, hogy azokat megvál
toztatná. A vulgärmaterializmus, a maga történeti korlátoltságában, 
az emberi cselekvésnek csak ezt az alakját ismerte fel és ezért fogta 
fel mereven a körülmények és az ember viszonyát. A körülmények 
hatása alatt, a szükségszerűségeket „belátón", szabadon cselekvő ember 
cselekvése úgy hat vissza a körülményekre, hogy megváltoztatja azo
kat. A körülmények az ember szabad, a szükségszerűségeket belátó 
cselekvése által változnak meg. De a körülmények objektiv természeti, 
társadalmi törvényszerűségek uralma alatt állanak, amelyek szükség
szerűségeit éppen megszabják. Igy a szabad akarat és a szükségszerű 
körülmények megváltozásának a viszonya összeesik a s z u b j e k t i v 
a k a r a t , cselekvés, az ember célkitűző tevékenysége és a körülmények 
o b j e k t i v t ö r v é n y s z e r ű s é g e i , szükségszerűségei, az objektív 
törvényszerűségek által meghatározott objektív világ ellentétjének a 
viszonyával. 

„Az ember, gyakorlati tevékenységében, szemben áll az objektiv 
világgal, függ tőle és tevékenységét ez határozza meg. Erről az oldal
ról, az ember gyakorlati ((célkitűző) tevékenységének az oldaláról, a 
v i l á g . . . okszerű meghatározottsága valami külső, alárendelt dolognak 
tűnik fel. Az objektiv folyamat két formája: a . . .természet és az 
ember célkitűző tevékenysége. Ezeknek a formáknak a kölcsönhatásai: 
az emberi célok előbb a természettel szemben idegennek (másnak) 
tűnnek fel." 

Az ember szubjektiv, gyakorlati célkitűző tevékenysége és a világ, 
a természet, a társadalom objektiv okszerű, törvényszerű meghatáro
zottsága ellentétek. Az ember szubjektiv tevékenységében szemben áll 
a világ objektiv okszerű törvényszerűségével, függ tőle, tevékenységét 
ez határozza meg és céljai az objektiv törvényszerűséggel szemben 
idegeneknek, másoknak tűnnek fel, céljainak a megvalósulását az 
objektiv törvényszerűség megakadályozhatja. De ezek az ellentétek 
csak ellentétes formái az objektiv törvényszerű világfolyamat maga
sabb egységének, amelyben az ember célkitűző tevékenységét, akaratát 
épp úgy objektív törvényszerüségek határozzák meg, mint a vele 
szemben álló objektiv világot, természetet, társadalmat. „Az emberi 
tevékenység céljai el nem érésének oka az, hogy a világot semmibe 
veszi, objektiv valóságát nem ismeri el." 

Az objektiv társadalmi világgal szemben álló ember célkitűzései 
nem valósulnak meg, ha beleütköznek a társadalmi világ objektív 
törvényszerűségeibe. A metafizikai idealizmus alapján álló ember nem 
ismeri fel a társadalom objektiv szükségszerűségeit, „vakon" cselek
szik, amikor szabadnak hiszi magát, a teremtő akaratot, a teremtő erőt 
hirdeti és akarata, ereje megtörik a társadalom objektiv szükség
szerűségein. Cselekvése anélkül hat a körülményekre, hogy megváltoz
tatná őket. Ez például az anarkista cselekvés sorsa. A mechanikus 
vulgärmaterializmus alapján álló ember semmibe veszi az ember cél
kitűző, gyakorlati tevékenységét, a körülmények megváltozását objektiv 
törvényszerűségek működésétől várja, passziv fatalizmussal áll szem
ben az objektiv társadalommal. Cselekvése szintén anélkül hat a körül
ményekre, hogy megváltoztatná őket. Ez viszont a szociáldemokrata 
cselekvés sorsa. A két filozófiai ellentét, a metafizikai idealizmus és 
a vulgärmaterializmus, a két politikai ellentét, anarkizmus és szociál
demokrácia, amelyekben egymástól elválasztott merev ellentétek 
gyanánt kerülnek egymással szembe szubjektiv akarat és objektiv tör¬ 



vényszerűség, hatásaikban azonosnak bizonyulnak. 
Az objektív társadalommal szemben álló ember szubjektív céljai 

csak akkor valósulhatnak meg, cselekvése csak akkor vezethet a körül
mények, az objektiv társadalom megváltoztatására, ha általában fel
ismeri a társadalom, a társadalmi fejlődés objektiv szükségszerűségeit, 
törvényszerűségeit és elismerve őket, működésük irányában belátón, 
„szabadon" tűzi ki céljait és cselekszik. „Akkor nem lépünk szembe 
a világgal doktrinermódra egy új elvvel: Itt az igazság, itt vesd magad 
térdre! Uj elveket fejtünk ki a világnak a világ elveiből." (Marx levele 
Rugehez. 1843.) 

Az eredményes szubjektiv cselekvésnek és az objektiv társadalom 
megváltoztatásának az előbbi feltételben bennfoglalt különös feltétele 
pedig annak a felismerése, hogy a társadalom objektiv törvényszerű
égei szükségszerűleg csak az ember szubjektiv célkitűző cselekvése 
által valósulnak meg és nem önműködésük erejénél fogva. Igy az 
objektív társadalmat megváltoztató, eredményes szubjektiv cselekvés 
elméleti feltétele végeredményben a szubjektiv cselekvés, a szubjektiv 
célkitűző tevékenység és az objektiv társadalmi törvényszerűség ellen
tétjei dialektikus azonosságának a felismerése az objektív társadalmi 
folyamat egységében, amelynek a társadalmi tudat és a társadalmi 
lét, valamint az ember és a körülmények ellentétjei is csak az előbbiek
nek megfelelő ellentétes, de ugyanakkor egymástól elválaszthatatlan, 
egymással kölcsönhatásban lévő oldalai. Mert az objektív társadalmi 
folyamat egységében a szubjektiv cselekvés, a szubjektiv célkitűző 
tevékenység és az objektív társadalmi törvényszerűségek ellentétjei 
azonosak, kölcsönösen függenek egymástól, áthatják egymást az 
objektiv társadalmi törvényszerűségek végső fokon meghatározó alap
ján. És az objektív törvényszerű társadalmi folyamat egysége egyrészt 
és az ember szubjektiv célkitűző tevékenysége másrészt, egymással az 
általános és a különös ellentétjeinek az azonossági viszonyában álla
nak: az objektiv társadalmi törvényszerűségek csak az ember szubjek
tív célkitűző tevékenységében léteznek és működnek és az ember szub
jektiv célkitűző tevékenysége csupán az objektiv társadalmi törvény
szerűségek működésének a megnyilvánulása. A szubjektiv emberi célok 
csak az objektiv társadalmi törvényszerűségek által, az objektiv tár
sadalmi törvényszerűségek csak a szubjektiv emberi célkitűzések, a 
szubjektiv emberi cselekvés által valósulnak meg, a szabad emberi cél
kitűzés a szükségszerű társadalmi törvényszerűség által, a szükség
szerű társadalmi törvényszerűség a szabad emberi cselekvés által. 
A társadalom objektiv életfolyamatában a társadalmi szükségszerűség 
kibontakozása csupa szabad emberi cselekvésből van összetéve, a szabad 
emberi cselekvés csupa társadalmi szükségszerűségből áll. Az objektív 
társadalom szükségszerű megváltozása összeesik az ember szabad, az 
objektiv társadalmat megváltoztató szubjektiv tevékenységével. 

A kapitalizmus objektív társadalmi törvényszerűségeknél fogva 
fejlődik a szocializmus felé. De ezek az objektiv társadalmi törvény
szerűségek c s a k a társadalom objektív törvényszerűségeit belátó, ön
tudatos negyedik rendnek a szocializmust szubjektiv célként kitűző 
szabad tevékenysége által valósulnak meg. És az öntudatos negyedik 
rendnek a szocializmust szubjektiv célként kitűző szabad tevékenysége 
c s u p á n a kapitalizmus objektiv törvényszerűségei működésének a 
szükségszerű megnyilvánulása. Az az ellentét, amely a kapitalista 
társadalom objektív törvényszerűségei és a szocializmust szubjektiv 
célként kitűző negyedik rend szabad tevékenysége között fennáll, így 
oldódik fel az objektiv társadalmi törvényszerűségek működésének és 
a szubjektiv emberi célkitűző tevékenységnek az azonosságában. 



KULTURKRÓNIKA 
AZ OLASZ KORPORÁCIÓS ÁLLAM 

Ir ta: NEMES LAJOS (Milano) 

Olaszország mindég klasszikus hazája volt a szindikalista szellem
nek. Sehol sem élt meg a szindikalizmus annyi változást, formát, böl
cseleti tartalmat és gyakorlati alkalmazást, mint Olaszországban. A 
Sorel-fé le szindikalizmus is ezért talált nagyobb visszhangra Olasz
országban, mint másutt. Ehhez azonban más is hozzájárult. Benedetto 
C r o c e , — aki majd három évtizeden keresztül az olasz szellemi élet 
irányítója volt, — folyóiratában, a C r i t i c a - b a n cikksorozattal tette 
népszerűvé a liberális értelmiség körében Sorel elveit, könyvkiadó-
vállalata a L a t e r z a - c é g pedig kiadta olasz nyelven Sorel könyveit. 
Sorel zavaros eszméit a munkásság és a szocialista értelmiség körében 
viszont a D i v e n i r e S o c i a l e cimű szocialista folyóirat terjesztette, 
sőt cikksorozatot kért s kapott Soreltől. Ezek a cikkek 1910-ben könyv
alakban is megjelentek Lo s c i o p e r o g e n e r a l e e l a v i o l e n z a 
címen. Természetesen hamar akadtak olyanok is, akik a Sorel-féle ál-
szocializmust felismerték. Ezek közé tartozott a szocialista Arturo 
S a l u c c i , aki felismerve pártja fasizálását, kilépett abból s egy kitünő 
munkában vette elemzés alá az olaszországi szocializmust és Sorel 
„szocializmus"-át, kimutatva Sorel ellenmondásait, tisztázatlanságát, 
iránynélküliségét és opportunizmusát, akit nem szabad és nem lehet 
követni, hiszen Sorel, — mondja Salucci, — falaz az uralkodó rendszer
nek. Megállapítja, hogy amennyiben a Sorel-féle irányzat megerősödik 
Olaszországban, úgy a marxizmus elnyomása is bekövetkezik. M u s s o 
l i n i 1921 julius 8-án írja a P o p o l o d ' I t a l i a - b a n : „Arturo Salucci 
könyvének csak egy bűne volt: meglátta a szocializmus katasztrófáját... 
illetőleg figyelmeztetett arra, hogy ne sikerüljön a civilizációnk elleni 
támadás.. . arról volt szó, hogy eloroszosítsák Európát. . ." 

Németországban ezt a munkát az ott kevésbé ismert Sorel helyett 
B e r n s t e i n végzi el, aki 1898 junius 14-én Sorelhez intézett levelében 
mondja: „Nem hiszem, hogy a marxizmus elméletének és gyakorlatá
nak minden pontjában egyetértünk, de azt hiszem, hogy ezeket a kérdé
seket egyenlő lelkiállapotban közelítjük meg." És később: „Egyébként 
azt hiszem, hogy sokban egyetértünk." 

A teljesség kedvéért nem érdektelen megemlíteni, hogy egy 
orthodox fasiszta folyóirat: az E d u c a z i o n e F a s c i s t a ezévi 
márciusi számában közli Sorel néhány levelét H u b e r t L a g a r d e l l e 
előszavával abból a célból, hogy adalékul szolgáljanak a fasiszta szindi¬ 
kalizmus tanulmányozásához. Lagardelle, Sorel egyik neves tanítványa 
és fanatikus követője ezt mondja Sorelről: „Sorel egy lázadó és heroikus 
világszemlélethez tért vissza." (Educazione Fascista 231. o.) Hogy Sorel
nek igaza volt, azt „a valóság ime, bebizonyította." (E. F. 233. o.) „Műve 
nem egy elmélkedő élet türelmes konstrukciója. A soreli mű tervek és 
szabályok nélkül jött létre, a körülmények követelése szerint." 
(E. F. 228. o.) 

Egy másik szerző: „elveinek ellentmondásaival a Duce sok csele
kedetében és nyilatkozatóban lehet találkozni." (E. S c h r e i b e r : Rome 
aprés Moscou, 95. o.) 



Sorel gyakran idézi L é o n B o u r g e o i s következő, a fasizmus 
szociálpolitikáját tökéletesen fedő mondását: „az osztályharc tény, sőt 
kegyetlen tény. Nem hiszem, hogy ennek folytatásával elérkezünk a 
problémák megoldásáig; azt hiszem, hogy ez úgy érhető el, ha az osz
tályharcot elnyomjuk ós úgy tekintjük a dolgot, mintha minden ember 
egy és ugyanazon munkáért egyesülne." 

Sorel maga mondta, hogy forradalmi „tanaiban" P r o u d h o n be
folyása alatt állott B e r g s o n - t ó l viszont azt tanulta, hogy az intuíció 
felsőbbrendű a logikánál. Talán ebben is rejlik Sorel népszerűségének 
egyik titka a latin államokban, mert a latin inkább intuitiv, mint logi¬ 
kus. (A fasiszta politika sem a logikán, vagy a rendszeren alapszik.) 

Bernstein ugyanugy, mint Sorel (a mult század végén és századunk 
első éveiben) előszeretettel beszélnek a marxizmus kríziséről. Ezek az 
első jelei a fasizálódásnak. 

A fasiszta publicisták antimarxista kampányának igazolásai 
nagyon is átlátszóak: „A tőke és munka, a termelés és a gazdaság el
oszlása s végül az osztályok és az állam közt fennálló probléma: reális 
probléma, amelyet nem lehet elnyomni, hanem új kritériumokkal kell 
megközeliteni, nem demagógiával és szofisztikával. A fasizmus példát 
mutatott, hogyan veszi figyelembe ezeket a problémákat az új demagó
giától mentes forradalmi rezsim.. . A marxizmust belső ellentmondásai 
győzték le." Viszont, mert ezzel mitsem érnek el, azon vannak, hogy a 
tömegek elégedetlenségét a „mithosz" és a „heroizmus" kábulataival 
vezessék le, majd pedig, hogy olyan mód megszervezzék a dolgozó töme
geket, hogy azok teljesen tehetetlenek legyenek munkaadóikkal szem. 
ben. Igy alakult meg a korporációs állam. A korporációs állam szociá
lis szempontból: rendszeresített megtestesítőja a kapitalista rendszer 
radikális „formájának": a fasizmusnak. 

Mielőtt a korporációs (államszervezetet érintenőnk, helyes lesz talán 
pár sort ideiktatnunk a korporációk kialakulásáról. 

A korporációk nemcsak filológiai, de filozófiai szempontból sem 
jelentenek újat. Már Caesar és Augustus idejében a kereskedők és 
iparosok szervezetekben tömörültek, melyeket az állam ellenőrzött. 
A középkori Olaszországban a céheket korporációnak nevezik. Ezek 
magukba zárták a mestereket (a munkaadókat) és segédeiket (a dolgo
zókat). Meg voltak ezek a korporációk más néven egyebütt is. Angliá
ban „guilds", Németországban „Innungen" és „Zünfte" a megnevezésük. 
Franciaországban a kereskedők és iparosok „Confréries"-je a megfelelő 
alakulat. A XII. század elején a kereskedők Génuában, Páduában, 
Rómában és Milánóban tökéletes szervezeteket létesítettek alapszabá
lyokkal, közös kasszával s a korporációk székházával. A XIV. század
ban a korporációk sulya igen nagy; résztvesznek a politikai életben s 
a feudalizmus megbuktatására törekednek. A XVI. és XVII században 
már nem felelnek meg a kor követelményeinek s megkezdődik a 
hanyatlásuk. Agóniájukhoz a francia forradalom adja meg a kegyelem
döfést. 

A mai korporációk az előbbiek szerint csupán felfrissített, a modern 
bürokráciával átszőtt formái a régi római és középkori, majd a 
renaissance korabeli korporációknak. A világosság kedvéért viszont 
szükséges megemlíteni, hogy az olasz munkásszervezés egyes állomásain 
keresztül hogyan alakultak ki a „szocialista" szindikátusokból a fasiszta 
szindikátusok és korporációk. 

Az első olasz munkásszervezet neve: A m u n k a á l t a l á n o s 
s z ö v e t s é g e ; politikai-bölcseleti iránya: reformista. Vezére R i n a l d o 
R i g o l a , 



A szindikalisták alapítják meg később az O l a s z S z i n d i k á t u 
s o k U n i ó j á t . Ennek politikai-bölcseleti iránya: szociálforradalmi 
(Sorel mintájára). 

Közvetlenül a világháború előtt alakul meg: A M u n k a O l a s z 
S z ö v e t s é g e . Iránya: hazafias. Ez már hirnöke a fasiszta szindikátu
soknak. Ennek a szervezetnek vezére a világháborúban elesett Filippo  
C o r r i d o n i . 

Mussolini, aki sosem volt szindikalista, szimpatizált ezzel a moz
galommal, mely a végén egy síkon találkozott a fasizmussal. A talál
kozás órája: Mussolini hires beszéde D a l m i n a (nagy lombárd vas
ipari centrum) munkásaihoz 1919. Mussolini ebben a beszédében a 
proletáriátus bosszujáról beszélt, ami csak úgy érhető el, ha a prole
táriátus a hazafias ideálokkal kibékül. 

Ezután keletkeznek az első: N e m z e t i M u n k á s s z i n d i k á t u ¬ 
s o k (melyeket kezdetben, de csak igen rövid ideig korporációknak 
neveztek; a korporációk azonban ma egészen mást jelentenek.) Ennek 
a megszervezését E d m o n d o R o s s o n i vezeti. 

Ezek a szindikátusok nagy egységet képeztek, mely még látszólag 
(kifelé) a szervezett dolgozók tömegét egyesíti a munkaadókkal, a kapi
talistákkal szemben. Ekkor még rajta van a marxizmus máza: az osz
tályharc bélyege. Mussolini ezért tördelte szét. Az eredmény: külön-
külön kerültek az egyes iparágak, külön szervezetekkel és külön szék
helyekkel. Ezzel a folyamattal párhuzamban azonban iparágak szerint 
szövetségekbe egyesülnék a kapitalisták is: ennek ellenére azonban a 
dolgozók és a kapitalisták még mindig szemben állnak egymással. 
Érdekeik különbözők. Ezért tehát, nehogy a dolgozók érdekei érvénye
sülhessenek s hogy az osztályellentétek lepleződhessenek, „a fasiszta 
állam a nemzet egyetemessége érdekében föléjük helyezkedik" s hidat 
épít a két szervezet fölött s e hidat elnevezi korporációnak az 1926 
április 3-i törvényben. Minden nagyobb ipar vagy foglalkozási ág 
dolgozóinak és munkaadóinak szindikátusát egy-egy korporáció köti 
össze. A törvény maga a következőkép definiálja a korporációkat: „A 
korporációk képviselik azt a legfelsőbb gyüjtőpontot, mely a m u n k a 
a d ó k a t (datori di lavoro) a d o l g o z ó k k a l (prestatori d'opera) azzal 
a céllal köti össze, hogy minél többet teljesíthessenek a nemzet érdeké
ben." A korporációk összessége a szervezett munkaadók és dolgozók 
összessége, az az maga a korporációs állam. ,,A korporációs államban 
az individuum nem annyiban fontos, hogy individuum vagy állampolgár 
vagy választó, hanem mint a nemzeti gazdaság alkotója."1 

Milyen tehát a dolgozó helyzete a mai korporációs Olaszországban? 
— Kezdjük ott, hogy a munkanélküliek (a beszervezettek) napi 3.75 lira 
segélyt kapnak három hónapon keresztül. (A legolcsóbb kenyér kilója: 

1.85 lira.) A három hónap leteltével kéthetenkint természetbeni segély 
jár és pedig: negyed liter olaj, egy kiló rizs, két kiló burgonya, fél kiló 
makaroni és egy kiló kenyér. Ez a segélyezés hat hónapig tart, termé
szetesen csak azok számára, akik fel tudják mutatni pártigazolványu
kat. — A sztrájk tilos. — A dolgozók sérelmeiket a szindikátus vezetői
vel tartoznak közölni (ezek állami tisztviselők, kispolgárok); onnan az 
ügyeket a korporációs minisztériumba teszik át, mely tovább közvetíti 
a vállalkozók megfelelő szindikátusához s ily módon „létre hozzák a 
megegyezést mindkét fél teljes megelégedésére." 

A munkabér szabályozásáról szóló törvényt 1927 április 21-én iktat
ták be Rómában C a r t a d e l L a v o r o néven. Ezzel a törvénnyel a 
fasiszta rezsim be akarta bizonyítani, „hogy a termelő erők ki tudnak 
egymással békülni s csak ilyenmódon termékenyek." A Carta del 



Lavoro „a forradalom fundamentális dokumentuma, mely meghatározza 
a termelők kötelességét és jogait." 

1933 április 21-én, a „munka ünnepén", a fasiszta sajtó így ír: „hat 
év elmultával derűsen és tárgyilagosan megállapíthatjuk, hogy a Carta 
del Lavoro-t és annak elveit az egész világon, ahol szociális problémák
kal foglalkoznak, figyelemmel kisérik." Mert (s a következőkben 
A r n a l d o M u s s o l i n i t idézik): „a fasizmus, miután győzött a 
politika területén, nem erősíthette meg győzelmét anélkül, hogy meg 
ne nyugtassa a termelők világát, hogy a sokaságnak ne biztosítsa az 
állam gyámkodását, hogy meg ne állapítsa, hogy az élet, a gyermekek, 
az egyesek és társulatok vagyona felett egy megszakíthatatlan egység 
áll: az olasz nemzet, nevével, érdekeivel, sorsával." 

Mint fentebb láttuk, a fasizmus tisztában van azzal, hogy a szociá
lis problémák megoldása elsőrendű kérdés, megoldás helyett azonban 
csupán „törvényeket alkot", látszatot ke l t . . . A Carta del Lavoro is 
— és ezt le kell írnunk — papíron egészen kielégítő arányban állapítja 
meg a munkadijak nagyságát. Azonban ez édeskeveset ér, mert az 
olasz helyzet a maga valóságában ugyanaz, mint bármelyik más tőkés 
államban. A munkaadó úgy használja ki itt is dolgozóit, ahogy akarja. 
A vállalkozó, ha az alkalmazott a megállapított fizetést követeli, itt is 
egyszerűen, leépítés cimén, felmond. Ebben semmiféle törvény nem 
akadályozhatja meg. Az új jelentkezőnek viszont annyi bért ajánl fel, 
amennyit akar. Ha a munkanélküli a felajánlott bért keveseli, talál a 
vállalkozó épp eleget, aki az alacsony bérért is örömmel vállalja a 
munkát. 

A fasizmusnak meg kellett nyugtatni a „termelők világát." — írják 
a fasiszta közgazdászok. — Ezt a misztifikációt felesleges kommentálni, 
hisz' világosan látjuk, hogy kit értenek termelők alatt. A fasiszta 
frazeológia különben „Sokaság"-uak nevezi a dolgozó tömegeket és elő
szeretettel kontaminálja ezt a „nemzet" elnevezéssel, annak minden 
érzelmi momentumát kihasználva. 

*Hat hivatás csoport van. És pedig: az ipar, a mezőgazdaság, a 
kereskedelem, a szárazföldi és a tengeri szállítás s a pénzügyi hivatás 
csoport, ez utóbbihoz tartoznak a szabadfoglalkozásúak. 



A fasizmus el akarja hitetni, hogy a korporációs rendszer és a 
Carta del Lavoro megoldja a szociális problémákat s az osztályok és 
a rétegek viszonyát. . . „és azt, hogy a fasiszta rezsim eredeti példát 
statuál a világ számára, hogy hogyan kell korunk társadalmi krízisét 
legyőzni..." 

Ugyanazon a napon, amikor a Corriere della Sera első oldalán az 
előbbi idézeteket olvassuk, a második oldalon a következő adatok állnak: 
„1933 j a n u á r v é g é n Angliában 2,422.808, Franciaországban 352.001, 
Németországban 6,013.613, Olaszországban 1,225.470 a munkanélküliek 
száma." 

1932 március végén (a hivatalos kimutatás szerint) 1,053.016 volt a 
munkanélküliek száma Olaszországban, 1933 január végén viszont már 
1,225.470. A Carta del Lavoro, illetve a fasizmus így oldja meg a szociális 
problémát. 

P E N - K L U B 
(Két idézet) 

Az egyik idézet az a beszéd, amit E r n s t T o l l e r május 
29-én a Pen-klub idei raguzai kongresszusán tartott. A beszé
det a német kiküldöttek nem hallgatták végig s akik meg
hallgatták, azok sem foglaltak hivatalosan állást a beszéddel 
szemben. A másik idézet Hitler egyik íródeákjának a tollá
ból ered. 

„Szándékosan álltam el a szólástól tegnap, mert a hivatalos német 
delegátusoknak alkalmat akartam adni ahhoz, hogy felelősségre vonja
nak s állításaimat, amennyiben képesek rá, megcáfolják. De mert 
ellenére a súlyos vádaknak, jobbnak látták — formai okokból — az 
üléstől távolmaradni, kénytelen vagyok távollétükben beszélni. Vála¬ 
szoljanak majd más helyen. 

Nagyon sok oldalról tanácsolták, hogy ne beszéljek s a hasznos
ságra hivatkoztak, hogy miért jobb, ha hallgatok. 

Az író egyedül a szellemmel szemben van elkötelezve. Aki azt 
hiszi, hogy az erőszak mellett erkölcsi törvények is kormányozzák az 
életet, az nem hallgathat. 

Csak a szerencsének köszönhetem, hogy itt állok. A német biro
dalmi gyülési palota égése utáni éjszaka le akartak tartóztatni. Vélet
lenül Svájcban voltam. A szabadságnak ez az ajándéka kötelez mind. 
azokkal a bajtársakkal szemben, akik Németországban börtönben élnek. 

Tegnap a német delegátusok elfogadtak egy határozatot, amely
ben a következő szavak fordulnak elő: „A művész kötelessége a szellem 
szabadságának a megőrzése, nehogy az emberiség a tudatlanság, a 
rosszaság és a félelem zsákmánya legyen. Az irodalom nem ismer 
semmiféle határt s kell hogy egyetemes szabad jó maradjon, ellenére 
a politikai és nemzetközi események váltakozásának." 

Nagyon elcsodálkoztam azon, hogy a német Pen-klub urai hozzá
járultak ehhez a határozathoz s meg akartam kérdezni tőlük: — hogy 
egyeztethető össze ez a hozzájárulás a valósággal? 

Pár héttel ezelőtt a német Pen-klub 10 tagja arról értesült, hogy 
a Pen-klubból kizárták őket, mert baloldali szervezetekhez állanak 
közel. Nem akarok ezeknek a szavaknak a bizonytalan jelentésével 
foglalkozni. Ezeknek az uraknak baloldali mindenki, aki nem tartozik 
a soraikba. A német Pen-klub urai tegnap tiltakoztak az ellen, hogy 
a Pen-klubban politikai kérdéseket érintsenek. Ha a német Pen.klub 



világnézeti okokból zár ki kebeléből írókat, akkor ők azok, akik politi
kát visznek be a Pen-klubba. 

A mult évben Budapesten S c h m i d t P a u l i és E l s t e r , akik 
ma a hivatalos delegációhoz tartoznak, elfogadtak egy határozatot, 
amely az ellen tiltakozott, hogy írókat és műveket világnézetük miatt 
üldözőbe vegyenek. Mit tettek ezek az urak akkor, amikor Ludwig 
Renn, Ossietzky, Mühsam, Duncker, Wittfogel német írókat és a német 
munkások tízezreit börtönbe vetették? (Közbeszólások: „Nem csinál
tak semmit!") 

Május 10-én a következő német írók müveit égették el: Thomas 
Mann, Heinrich Mann, Stefan Zweig, Arnold Zweig, Jakob Wasser
mann, Lion Feuchtwanger, Kurt Tucholsky, Emil Ludwig, Theodor 
Wolff, Alfred Kerr, Bert Brecht, von Ossietzky, Helmuth von Gerlach, 
Lehmann-Russbüldt, Rudolf Olden, Friedrich Wolff, Anna Seghers, 
Martin Buber, Jürgen Kuczinski, Erich Maria Remarque, Josef Roth, 
Hans Marchwitza, Alfred Döblin, Werner Hagemann, Bruno von 
Salamon, Ernst Bloch, Walter Mehring, Arthur Holitscher, Professor 
Gumbel, Professor Grossmann, Krakauer, Hermann Wendel, K. A. 
Wittfogel, Egon Erwin Kisch, F. C. Weiskopf, Johannes R. Becher, 
Regler, Bruno Frei, Paul Friedländer, Heinz Pol, Otto Heller, Erich 
Weinert, Ludwig Renn, Hermann Duncker, Bernhard Kellermann, 
Leonhard Frank, Franz Werfel, Ludwig Fulda, Vicki Baum, Adrienne 
Thoma, Ferdinand Bruckner, Carl Sternheim, Georg Kaiser, Carl 
Zuckmayer, Georg Bernhard, Heinrich Simon, Arthur Eloesser, Erich 
Baron. H E. Jacob, Ernst Toller. 

Mit tett a német Pen-klub ez ellen az akció ellen? Nos az urak 
azt hozzák föl, hogy a könyvégetés éretlen fiatalemberek müve volt. 
Ezt az elégetést védelmébe vette Goebbels miniszter és azoknak a 
férfiaknak az elégetett munkáit, akik egy nálánál nemesebb Német
országot reprezentálnak, „szellemi mocsok"-nak nevezte. 

Mit tett a német Pen-klub a legjelentékenyebb német egyetemi 
professzorok és tudósok mint Einstein, Zondek, Heller, Lederer, Bonn, 
Schücking, Goldstein és mind a többi férfiak elűzése ellen az orvosi, 
a jogi és a nyelvtudományok köréből? Mindezek a külföldön élnek, 
számüzetésben, elszakitva munkáiktól, műveiktől, képtelenül arra, hogy 
Németország és az emberiség ügyét szolgálják. 

Mit tett a német Pen-klub az ellen, hogy olyan művészek, mint 
Bruno Walter, Klemperer, Weill, Busch, Eisler nem működhetnek 
Németországban? 

Mit tett a német Pen-klub az ellen, hogy olyan jelentős festők, 
mint Käte Kollwitz, Otto Dix, Hofe, Klee ma már nem taníthatnak a 
német akadémiákon s hogy Liebermann kénytelen volt otthagyni az 
akadémiát, mert nem kivánt méltatlan körülmények között dolgozni? 

Mit tett a német Pen-klub a német színpadok nagy színészeinek 
elűzetése ellen? 

Mit tett a német Pen-klub a német íróknak a német írók gazda¬ 
sági szövetségéből való kizárása ellen? 

Mit tett azon írók műveinek fekete listája ellen, akiknek az írásait 
ma már nem nyomják Németországban s akiknek a könyveit német 
könyvkereskedésekben tilos árulni? 

A német Pen-klub jegyzője ma egy bizonyos L e e r nevű úr. Ez 
„Zsidók néznek le rád" cimű könyvében a zsidókat emberalakba öltö
zött ördögöknek ábrázolja. Einstein. Ludwig, Lessing képei alá azt 
írta, hogy „még nem akasztották föl"; Erzberger képe alá pedig, aki 
különben nem is zsidó, ezeket a szavakat: „véglegesen elintézve." 



Vajjon az őrületnek és a barbarizmusnak ezt a kitörését elitélik-e 
és kizárják-e Leer urat a német Pen-klubból? Vajjon az urak beszédeit 
és határozatait követik majd tettek? 

Nem beszélek a magam privát sorsáról s nem beszélek mindazok
nak a privát sorsáról, akik ma számüzetésben kénytelenek élni, bár 
épp elég kemény ez a sors. Az országot, amelyben születtek, nem szabad 
viszontlátniok, elűzték, kikergették, kilökték őket. Mások még sulyo
sabban szenvedtek. 

Az őrjöngő nacionalizmus és a brutális faji gyűlölet idejében 
élünk. A szellem embereit az erőszak hatalmasai izolálják, üldözik és 
megfélemlítik, megvetik az észt, lekicsinylik a szellemet. (Közbe
kiáltások: „Miért beszél csak Németországról?") Ha én itt csak a 
Németországban történtekről beszélek, ez azért történik, mert Német
ország érdekel a legelevenebben, elvárom azonban Önöktől, hogy 
Önök országaikban hasonló bátorságot mutatnak az erőszak elleni 
küzdelemben. 

Németországban majd azt hozzák fel ellenem, hogy Németország 
ellen beszéltem. Ez nem igaz. Én csak azoknak a férfiaknak a mód
szerei ellen fordulok, akik ma Németországot kormányozzák, akiknek 
azonban semmi jogosultságuk sincs ahhoz, hogy magukat Német. 
országgal azonosítsák. Németországban az emberek milliói nem beszél
hetnek és nem írhatnak szabadon. Amikor én itt beszélek, azoknak a 
millióknak az érdekében beszélek, akiknek ma nem lehet egyetlenegy 
szavuk sem. Az urak a nagy német szellemekre hivatkoznak. Hogy 
egyeztethetők össze Goethe. Schiller, Kleist, Herder, Wieland, Lessing 
szellemi követelései emberek millióinak az üldözésével? 

Az őrület karmai közt van az idő, a barbarizmus kormányozza 
az emberiséget. A levegő egyre ritkább és ritkább körülöttünk. Ne 
ámítsuk magunkat: a szellem szavait, a humánizmus szavait csak 
akkor veszik figyelembe a hatalmasok, ha azok politikai céljaik 
homlokzatául szolgálhatnak. Ne ámitsuk magunkat: a politikusok csak 
megtűrnek bennünket és tüstént üldözőbe vesznek, ha kényelmetlenné 
válunk számukra. Az igazság szava viszont sohasem kényelmes. 

Minden évszázadban, tekintet nélkül arra, hogy Sokrates, Giordano 
Bruno, vagy Spinoza évszázadára gondolunk a szellem és az igazság 
embereit üldözték és megölték, mert nem hajtották meg a fejüket és 
inkább a halált választották, mint a hazugságokat, miután a szabad
ság, az igazságosság és az emberiesség világában hittek. 

Kételkedem, hogy a mai Európában még gyakran lesz lehetősé
günk összegyűlni és beszélgetni. Aki ma tiltakozik, az veszélyben 
forog. De nem ez a baj. — Győzzük le a félelmet, amely lealáz és le¬ 
alacsonyít, bennünket. Mi nagyon sokféle utakon harcolunk s lehet
ségesek olyan utak, ahol egymással leszünk kénytelenek szembeállni: 
mindannyiunkban azonban él egy olyan emberiségnek a hite, amely 
szabad a barbarizmustól, a hazugságtól s a. szociális igazságtalan
ságtól." 

• 
Ezeket mondta Ernst Toller. v. H a r t l i e b viszont — Hitler 

íródeákja — a „gleichschaltolf" Literarische Weltben Toller beszédé
vel kapcsolatban a következőket írja: „10 percig tartott az én, a sors 
által rámruházott történelmi szereplésem. Ezt a délelőtti ülést az én 
jelenlétem avatta viharrá, amikor páholyunkból folyton beleszóltam 
Toller ur beszédébe. Beszéde, amelyet ő legázoló vádnak hisz, engem 
mélységesen kiábrándított. Ilyen szegényes, sőt szinte nevetséges 
beszédet már rég nem hallottam. Semmisem lett volna könnyebb, mint 



állításait ad absurdum vezetni. Ennek dacára természetesen sok tapsot 
kapott, de az olasz Marinetti nem tapsolt, csak a fejét vakarta . . . Én 
az egész beszéd alatt arra gondoltam: nézd csak: ezek az irodalmárok 
mennyire túlbecsülik magukat. Pedig kis senkik, akik sohasem lépték 
túl a zsurnalizmus kereteit; de egy az igazság: minél kisebb a szellem, 
annál pökhendibben veri a mellét." 

HITLER MINIATÜRÖK 
A B e r l i n e r I l l u s t r i e r t e kiadott egy Hitler emlékszámot, 

mely képekben tekinti át Hitler eddigi pályafutását. 
Egy gyermekkori képen Hitler iskolatársai között áll, a felsősor

ban, összefont karokkal s gőgösen néz a jövőbe. Anyja — akihez a 
megszólalásig hasonlít, — és apja. Ferenc József pofaszakállal, a pol
gári szelídség mintaképei. Említett lap hozza Hitler „művészi" rajzait 
is a frontról, cáfolatául annak, hogy Hitler csak mázolósegéd volt. A 
rajzok lövészárkokat és düledező épületeket ábrázolnak. Majd ismét 
fényképek következnek. Hitler mint katona: különböző pózokban. Va
lamennyi kép azt igazolja, hogy Hitler a vidék egyszerű gyermeke, aki 
a „bünös város" megbüntetésére hivatott. Katona korában Hitler még 
nem visel bajuszt. Híressé és divatossá bált bajusza későbbi kreáció, 
mely, — ahogy egy párizsi lap éles szemű rajzolója felfedezte, — tulaj
donképpen a német sas: bajuszban kifejezve. Érthető ha ez a hadijel
vény alkalmassá tette arra, hogy a katonai szimbólumok iránt igen 
fejlett érzékű német középosztály kíméletes megbecsülésében része
süljön. Ez az igen erősen tönkrement középosztály, amelyik Vilmos 
császár alatt tömegbázisa volt a német kapitalizmusnak, elképzelhető, 
hogy Hitler bajuszából messzemenő következtetéseket vont le. A tizen
négyéves uralmú szociáldemokrata polgárságban olyan antipólust lá
tott, amelynek a konkurrenciáját nem volt hajlandó eltűrni. Annál is 
inkább, mert e középosztály nézetei inkább hasonlítanak a német kö
zépkor maradványaihoz, mint a felfelé huzódó szociáldemokrata pol
gárság városi felvilágosultságához. A német polgárság tönkrement tö
megeinek szemében szálka lett W e l s és L o e b e elretusálhatatlan 
korpulenciája és vagyonkája. A romlott városi polgárt látják bennük, 
akik szívósan táncolnak a husosfazék körül, amikor ők éheznek. És bár 
ennek a középosztálynak nagy része a városban lakik, mégis a falú 
régi „romlatlan" konzervativizmusát lesi s attól várja a megváltást is. 
Hitler puritán, nagy bölcselőre korántsem valló ábrázatán a bajusz 
Vilmos császár elbájoló idejére emlékezteti e réteget. — s így ha más
kép nem. hát külsőségeiben úgy véli, hogy megindulhat azon az uton, 
amelynek végén reményei szerint minden ipari város gyűlölt demok
rata lakossága átadja neki a város kulcsait. Igy érkezhetett meg Hit
ler is a négymilliós Berlinbe. A Brandenburgi Thor legujabb képes
levelező lapjain a diadal szekér felett glóriában ragyog a felkelő sas, 
illetve ami ezzel most egyenértékűnek felel meg: a Hitler bajusz a 
császári palota felé döfve nyírott tüskéivel. 

Nápolyt látni és meghalni, — sóhajtották a régi polgárok: Hit
lert hallani és meghalni: sóhajtozzák most a berliniek, vagy legalább 
is egy részük. S így én is elmentem. Nehéz az ilyesminek ellenállni... 

Azokban a napokban hallottam, amikor járványszerű volt Hitler 
meghallgatása. Persze ennek a járványnak a terjedéséről a birodalmi 
kormány erőteljesen gondoskodott. A város minden fontosabb útke¬ 
resztezésénél, a nagyobb tereken hangszorókkal továbbittatta Hitler 



beszédét. Akkor volt ez, mikor Hitler először beszélt a „néphez", mint 
kancellár. 

A S p o r t - P a l a s t terme persze zsufolásig megtelt. A zenekar 
Hitler megérkezéséig szakadatlanul játszott. A hangulatot, az indula
tokat ezenkívül még jelszavak kiáltozása s az S. A. és S. S. alakulatok 
felvonulása fokozták. A nemzeti szocializmus bámulatosan ért a „cir
kusz" csináláshoz. Mielőtt Hitler a pódiumra lép, a hallgatóságot már 
„megdolgozták". Az üvöltés, ami Hitlert fogadja, az a kritikátlanság 
és önfeledtség, amire a Vezér logikájának és okfejtésének feltétlenül 
szüksége van. Bódító mákony ez a sok csinadratta, a defilirung, zászló 
lobogás és hadijel zörgés, aminek az egész idegekbe szívatott „mit¬ 
hosza" militarista. Kürtjelek és sipok zengedezése csap fel azután. 
amikor a Vezér a pódiumra lép. Ódon csataképfestők hadilármás színei 
elszürkülnek ebben a pillanatban. Az üvöltés átver a falakon, az égig 
ér, legalább is olyan lelkesedéssel, ami egy nyert hadjárat feletti dia
dalzaj métereivel fölér. A hadigőz és diadalzaj e pléh csörgésében az
után Hitler percekig áll, mozdulatlanul, komor arca, mely maga a ger
mán gond, meg se rezzen. Bajusza minden sündisznó tüskénél éleseb
ben mered előre. A krampuszok mithosza elevenedik meg. A félelem és 
a csodálat hullámai gördülnek előre, vissza a termen. Örvény ez, amely
nek tetején Hitler á l l . . . Áll . . . És nem mozdul,,, De ime, szent Isten. 
felemeli a kezét. A terem 25.000 mámorosának int. S a 25.000 visszaint. 
És ujra dörög e szó-hadijáték, de most már olyan extázisban, mely 
szétvetni készül a falakat. Hangorkán ez és „Heil"-lavina. Mester le
gyen, akinek a szava e tombolásból kihallik. És Hitlerét hallani. Hal
lani, amint a Vezér megszólítja a népét. „S. A. und S. S. Männer! 
Partei- und Volksgenossen!" A 25.000 lent a terem mélyén, mint a lili¬ 
putiak tombolnak örömükben. A Vezér megszólította őket. Erre a meg
szólításra azonban Hitlernek szüksége volt. A zaj elkábította, a hang
nak ereje van s ez az erő mind hozzávágodott. Arckifejezése fájdal¬ 
mas, ide-oda forgatja a fejét. Talán görcsei is vannak. Erőlködik. Meg 
kell találnia a kontaktust a tömeggel, a liliputiakkal. Az önfeledtség 
ez istenséget váró kábulatában tovább kell fokozni a hatást. Az ajka 
vonaglik, a haja a homlokába hull s bár arca annak a kispolgárnak a 
maszkjához hasonlít, akinek hétköznap is módjában áll a vasárnapi 
gunya, e tömeggel mégis el kell hitetni, hogy „numen adest". Az is
tenség van jelen. S ez az istenség csak nagyon nehezen nyilvánul meg. 
Első szavai egyenesen kinnal hördülnek elő. Valóságos toroktáncot 
jár. Beszéde egyre elakad. Ebből azonban ő stílust csinál.. . Tagonkint 
veti elő a szavakat, frázisokat, miközben a 25.000 egy-egy tagjára me
reven néz. A frázisok közti szüneteket a 25.000 ujabb üvöltözésre hasz
nálja fel. Biztatja a Vezért. Már jól ismeri a Vezér kezdeti nehézsé
geit. Mindig így van. Viszont a türelem megéri. A Vezér belejön s  
amikor már benne van, akkor túl az extázis határain át, korbácsolja 
őket... 

Már öt perce beszél. De még mindig nem tudni, hogy miről. A 
nyolcadik percben olyan viharos a 25.000 biztatása, hogy a Vezér arcát 
lázrózsák öntik el. A torka felenged, gátlásai megszűntek. Most már 
ő is hiszi, hogy vele az istenség jelenik meg. A kezei kinyulnak Most 
már ő is megszállott. Mind a huszonötezret a tenyerébe markolja. Eb
ben a pillanatban már a német történelemnek érzi magát. Bekapcsolt 
S él és verekszik, parancsol és ingerel. A gőze már teljes, — vagy leg
alább is így mutatja. A szemei, melyek különben bambák, kitüzesed
nek. Egy villanással a tömeg mélyére lát, anyagot kerit magának s 
ezt formálja, forgatja. Valami erjesztő kanalat tart a kezében, mely¬ 



lyel a tömeget keleszti. A tömegben már semmi ellenállás. Tul a má¬ 
maron, a szédülés redőibe sikoltozza helyesléseit a Vezér felé, aki ösz¬ 
szezsugorodik a pódiumon s úgy hajigálja darabonkint mondanivaló
ját feléje, mintha látomásai volnának. A művészet minden ösztönös 
színjátszása meg van benne. A hisztériás embernek minden ideges re
megésével tapad az emberei agyához. Extázisban olvassa az egyszerű 
emberek érzéseit. S érzéseket, naivitásokat, gyöngéd butaságokat tol
mácsol vissza nekik. Ugyanolyanokat, amik azokban vannak. Nem is 
akar, nem is tud talán másokat. De ezek közösek bennük s ő kiha
lássza őket és visszaadja. Ezért szeretik a hivei. Ezért tudja őket elbű
völni. Ezért nagy az ő hatalma. Ezért tud a szívükön játszani. Elal
tatja őket. Pillanatokra, talán évekre is fog tudni ezzel hatni. A gyo
morhoz ő nem nyul. Ez hetedrangú kérdés számára. Ő a „gondolkodók 
és tudósok" népének a fia. Az egyszerű ember kenyeret is fog tőle kö
vetelni. De most egyelőre hisz neki, s hagyja magát vezetni tőle. A 
németek ép' oly primitívek, mint a beduinok. A sok sallang, a sok ci
vilizáció minden percben lehull róluk. S egyedül maradnak. Egyedül 
prófétájukkal, Hitlerrel, aki prédikál nekik. Prédikál a gonosz ellen¬ 
ség"rol, aki az ő népét meg akarja ölni. Aki ellen fegyverkezésre szólit. 
Elhisznek neki mindent. Meg vagyunk győződve róla, hogy még így 
sem tudott volna saját magától felvergődni a kancellári székbe. Azon
ban kár volt lebecsülni személyes befolyását. Kár volt lecsepülni, ahe
lyett, hogy nyakon ragadták volna. Most fenn ül, S egyedül nem fog 
onnan leszállni. Sem ma, sem holnap. Azt le kell onnan verni. Lehet, 
hogy saját mostani hivei is fognak ebben segíteni, de könnyű nem 
lesz. Mély gyökereket eresztett. 

* 
Hitler minden héten Münchenbe, illetve München közeli villájába 

repül. Rejtélyes, hogy miért. Állítólag a magányt szereti. Mellékes. 
Minden héten ott van. 

Egyik hétfői nap, mikor visszaérkezett, látok az uccán egy rend
őri osztagot, teljes hadi díszben, rohamsisakosan, de fegyvertelenül. 
Az osztag előtt rendőri zenekar. Szintén rohamsisakosan. Közvetlenül 
utánuk, feszesen, hogy az inuk csattog, egy feketeruhás rohamosatag, 
szintén sisakban, de fegyveresen, sőt három gépfegyverrel maguk után. 
Utánuk ismét egy osztag, fekete lovon, fegyverrel a vállakon és pikák¬ 
kal a kézben. És zászlók. 

Hitler nem látható. De ez a menet megy, mintha őt kisérné, lát
hatatlanul, e germán istent. 

Mert nem császárrá, hanem istenné, germán istenné fogja kikiál
tatni magát egy napon, fekete osztagaival és pikáival, — ha hagyják... 

(Berlin) Babos Antal 

RUSZINSZKÓ, 1933. 
Ruszinszkóban vagyunk, a nyomor ősi földjén. Itt még a kon

junktura virágzó idejében is málékenyeret evett a paraszt és a falusi 
kis zsidó többsége. Az emberek bocskorban járnak, amelyet csak lassan 
szorit ki a Bata-cipő. 

Ruszinkó az a nemzetiségi kaleidoszkop, amelyre alkalmazható 
a szociológus megjelölése: „ethnografikus nyersanyag." A nemzetiségi 
öntudat ugyan kialakulóban van, — kivált az új imperiummal együtt
járó gazdasági eltolódások következtében — viszont a nemzetiségi 
statisztikák feltűnő arányváltozásai a nemzetiségi öntudat ingadozásait 
mutatják. Vannak családok, ahol szinte valamennyi családtag más 



nemzetiséghez tartozónak vallja magát, de maga az egyes is kon
junkturálisan változtatja nemzetiségét. Az ideológiai maszk mögött 
vitálisabb mozgató erők huzódnak meg. Magyar urak, akik a cseh 
agrárpárt korifeusai, proletárzsidók a ruszin kommunista párt sorai
ban, ruszin intelligencia, amely egyik arcával a magyar multba, a 
másikkal a cseh jelenbe néz . . . Átlag 30—40 párt a választásokon, a 
politikai fejletlenség tipikus példája. Hatalmi politika, a „divide et 
impera" sablonja s a fizikai erőkön tul a papi eszmék lelki kényszer
zubbonya. Látni falvakat hatalmas, ékes templomokkal; messziről azt 
hinné az ember, hogy város tárul eléje. De a közelség beléje döbben, 
égbenyuló, pöffeszkedő templom s a falu szalmafedeles viskók girbe
görbe uccáival. Sötét nyomor ugyanakkor, amidőn a templom restaurált 
freskóira 150 ezer cseh koronát izzadtak ki a hivők. . . De orvosra, 
gyógyszerre nem jut. A törvény parancsolja, hogy a beteg gyermekhez 
orvost kell hivni. Az emberek engedelmeskednek, de a recepteknek csak 
egy csekély töredékét viszik a gyógyszertárba. Hogy jusson pénz a 
drága gyógyszerre, hét, sőt öt koronás napszámnál, napi 14—16 órai 
munkaidő mellett?! Igy aztán virágzik a népi medicina. . . Rákos 
daganatra vizelettel áztatott borogatást raknak, sárgaságnál, maláriá
nál a vizelet legkülönbözőbb belebelezési módjaival gyógyitanak. Ez 
errefelé tömegpraxis, bármennyire is valószínűtlennek hangzik. 
Tuberkulózis, szifilisz, angolkór — a tömegbetegségek — a városokban 
lassanként csak fogyóban vannak, itt, a nyomor és szegénység földjén 
változatlanul virágzanak. Ebben a milieuban eszméli az ember az egész
ség és betegség relativitását s azok szociológiai jellegét. Minden 
technikai-, tudományos-haladás meddőségét, amely a társadalmi 
struktura konkrét adottságaiból következik. 

,,A mi urunk a Pénz" . . . Ezért élnek, ezért halnak, ezért ölnek itt 
az emberek. Epizód, de kordokumentum, amit elmondok. Az éhség 
tragédiája. Nincsen munka, nincsen kereset. Munkaképes emberek tíz
ezrei lézengenek s beszimatolnak mindenfelé, ahol átmenő munkát sej
tenek. A falvakból beszállingóznak az éhes, lerongyolt ruszin parasz
tok, házról-házra járnak a városokban s favágásra ajánlkoznak. Egy 
helyütt két ilyen nincstelen akadt össze s megindult a versengés, hogy 
ki vágja fel az öl fát? A bérlenyomásban egyik túllicitálta a másikat, 
szó-szót követett s a két balta lesujtott. A két rongyos favágónak nincs 
gondja többé, mindketten a föld alá kerültek. De nemcsak a ruszinok, — 
sáskarajokban ereszkednek le Jaszinától kezdve a városokba az el¬ 
proletárosodott zsidók is. Koldusok országa ez itt. A kérők száma nap
ról-napra gyarapszik, de egyre apad az alamizsnát adóké. A jótékony
ságnak nemcsak lelki határai, de elsőben gazdasági előfeltételei is 
vannak. S itt útban van mindenki a nyomor felé!. . . A krizis egyetemes 
jelenség, de itt sajátos local couleur-je van. Intenzitásában páratlan 
s a szenvedők lelki passzivitásában is megkülönböztetett. I t t szinte 
lázadás nélkül hullanak el az emberek, valami tompa állati van ennek 
a földrésznek egész életében. A kenyér nagy drámája ma minden nép 
és nemzetre kiterjed. A civilizált és jólétére büszke európai-amerikai 
kulturkör primitiv, barbár mélyekbe zuhant vissza. A technika és a 
termelési lehetőségek gigászi fejlődöttségével, a javak roppant arányu 
gyarapodásával párhuzamosan halad a tömegek elszegényedése és le-
züllése. Marx profétikus előrelátása (valójában nem prófécia, hanem 
objektív, tudományosan alapozott előrelátás) teljes erejű igazságnak 
bizonyult. A világ elpusztul a bőségben. A nyomor és a szenvedés 
tudatosit s az értelem tisztánlátása az élmények zűrjéből szűrődik le. 
Egyre többen tudják, hogy a nyomor és a betegség nem emberfeletti 



végzet, hanem az adott társadalmi lét embertelen következménye. De 
a felismerés nyomán még nem mutatkozik a megfelelő magatartás. És 
félő, hogy a krónikus nyomor állapota tehetetlen fásultságba zsibbasztja 
a lelkeket. Ennek az Infernónak a kreaturái belül tán lázonganak, de 
kifelé elkinzott tekintettel merednek a semmibe. Az éhség kétélű fegy
ver — s ez a jóllakottak szerencséje. 

(Nagyszőllős) Neufeld Béla. 

A ROMÁNIAI JOBBOLDALI 
MOZGALMAK. A jobboldali 

mozgalmak osztályhátterét mint 
mindenütt, úgy Komániában is a 
nemzeti kispolgárság adja. A ro
mán kispolgárság (kisiparosok, 
kiskereskedők, kishivatalnokok, 
tanítók, papok, tanárok, diákok 
stb.) tőkés gazdálkodási viszo
nyokba beépített poziciói a Ro
mániába is eljutott válság folya
mán sulyosan leromlottak. Mig 
'a nagyipar kíméletlen törekvései 
a kisipart s a kisipari foglalko
zásuakat szorítják ki, addig a 
szükségszerűen horibilis adóter
hekkel dolgozó államgazdálkodás 
a kispolgárság tömegei előtt az 
államgazdaságba vetett bizalmat 
s ezzel együtt az államideológiát 
ássa alá . Ilyen összefüggések 
között a kispolgárság széles réte
gei minden vonalon új, az eddigi 
pontokat meghaladó orientáció
kat keres. Zavarában a telhetet
len finánc-tőkét, az üzletes zsidó
ságot s a leromlott közerkölcsö
ket támadja, másrészt élesen 
szembefordul a munkássággal, 
„mely a még meglevőjéből is ki
akarja forgatni". Jelszavai ebből 
a sajátos helyzetből következnek. 
Ezért antikapitalista és szocializ
mus ellenes. 

A román jobboldali mozgal
mak szervezeti káderei: a L. A. 
N. C. (Liga Apărării Nationale 
Creştine — Keresztény nemzetvé
delmi liga) vezére A. C. C u z a : ; 
a v a s g á r d a vezére C o r n e ¬ 
l i u Z. C o d r e a n u ; a s z ö v e t 
k e z e t i c s o p o r t az élen M. 
M a n o i l e s c u ; a Dreapta és az 
Idea Naţionala. 

A román jobboldali mozgal
mak ideológiáját és programját 
elsősorban azok a tanulmányok 

és cikkek tartalmazzák, melyek a 
jobboldali sajtóban látnak nap
világot. (Ilyen sajtótermékek az 
.Apărarea Naţionala" (cuzista); 
az „Axa" (vasgárdista); a „Lu
mea Nouă" (corporatista); a szö
vetkezeti lapok, mint a „Calenda
rul", a „Dreapta" és az „Idea Na
ţionala"; — s az előkelő „Gândi
rea" cimű folyóirat.) Említett 
közleményekből a következő 
irányelvek olvashatók ki: 

Gazdasági téren a korporativ 
állam eszméje dominál. A kor
porativ állam hivei Romániát 
számtalan céh és testület békés, 
államkapitalizmusba szervezett 
egységének képzelik el, amely
ben épp úgy kiküszöbölést nyer 
az osztályharc, mint a magánka
pitalizmus. Testületi állam, tes
tületi parlament, központilag 
irányított termelő szindikátusok. 
Természetesen megrendszabályo¬ 
zódna a nagyipar, a monopol és 
finánctőke; a kisipar konzervá
lódna. Cél a „nemzeti munka vé
delme". Arravonatkozólag, hogy 
a mai államot a korporativ esz
mének megfelelően miként alaki-
tané át a jobboldal, a publiká
ciók nem nyujtanak felvilágosí
tást, illetve: valószínűleg ideutal
nak azok a tanulmányok, melyek 
az „államcsínyek technikáját" il
letően a jobboldali organumok
ban megjelentek. 

Az agrárprogramot illetőleg a 
Hitler-féle nemzeti szocialista 
agrárprogram a népszerű. A me
zőgazdaság bázisa az önálló kis
birtokos (a zsirós paraszt). Az 
ipari munkanélkülieket a romá
niai jobboldal is a mezőgazda
ságba szándékozik visszatelepí
teni: igy próbálván megoldani a 
munkanélküliség Romániában 



is adott problémáját. Az agrár
programot illetően különben a 
román jobboldali mozgalmak cél
kitűzései nem haladják meg az 
Egyesülés óta végrehajtott ag
rárreform célkitűzéseit. Arravo¬ 
natkozóan, hogy a mezőgazda
ságba visszatelepítendő ipari 
munkanélkülieket hogyan és hol 
használja fel majd a válságba 
került mezőgazdaságban, erről a 
programok közelebbről nem nyi
latkoznak. 

Politikai téren elkerülhetetlen 
a fasiszta és hitlerista vonások 
leszögezése. A román jobboldali 
mozgalom is antiparlamentáris 
és antidemokratikus s ezzel együtt 
szabadverseny- és liberalizmus
ellenes. Antiszemitizmusa, anti¬ 
marxizmusa természetesen magá
tól értetödő. 

Világnézeti téren a hőskultusz, 
a háború tisztelete, a nemzeti 
tradíciók és a törzsszellem ápolá
sa, aktivista nacional-rasszizmus 
és misztikus nacionalizmus jel
lemzi. 

„A jobboldal nem ideológia, 
hanem elsősorban: h i t. A nacio
nalizmus nem gondolkodik vala
milyen időben vagy valamiféle 
manchesteri iskolában szabadal
mazott rendszer szerint, hanem 
belső erőfölöslegéből kifolyólag 
h i s z . Ez az erő köti a mult ha
lottaihoz. . . és oly szentségekhez, 
mint a nemzet, egyház, uralkodó, 
amelyek... utalások a középkori 
időkre, amikor az ember egész 
egyszerűen feláldozta magát ér
tük háborúkban és keresztes had
járatokban. Volt szó akkoriban 
valamiféle proletariátusról? „A 
csorda terorjáról?" „A középkori 
misztikából származik minden 
őszinte jobboldali mozgalom..." 
„Az egyik (a baloldal) azt mutat
ja, hogy hogyan élhetünk job
ban, — a másik (a jobboldal) 
hogy hogyan halhatunk meg. 
szebben!" — mondja a jobboldal 
egyik vezető ideológusa, Dra¬ 
   P r o t o p o p e s c u „Jobb
oldali heroizmus és baloldali 

heroizmus" cimű cikkében (Calen
darul 1933. V. 26.). Ugyancsak D. 
Protopopescu mondja „Naciona
lizmus ós rasszizmus" cimű irá
sában (Calendarul 1933. V. 28.): 
„A nemzet a tudata, a faj pedig 
a tudatalattija a népnek. Egyik 
a másikon alapul. A nacionaliz
mus a rasszizmus érve, a rassziz
mus pedig a nacionalizmus misz
tikája." 

A román jobboldali irányzatok 
ideológiája főleg nemzetiségi és 
faji meggondolásokból ered. 
Ezeknek a meggondolásoknak 
sajátos rendszerét már fél évszá
zada hirdeti A. C. Cuza profesz¬ 
szor úgy a Iasi-i egyetem kated
rájáról, mint széles publicisztikai 
tevékenységében. (Legutolsó na¬ 
gyobb munkája: S t u d i i Eco¬ 
n o m i c o - P o l i t i c e , 1930.) A 
romániai jobboldali mozgalmak 
sok rokonságot mutatnak fel a 
német nemzeti szociálizmussal. A 
román jobboldal is (különösen a 
Vasgárda légionárusai) a gyakor
lati cselekvést minden elmélet 
fölé helyezik. Ők is feltétlen hivei 
a tekintély elvének, a parlament 
intézményét alábecsülik és azt 
állitják, hogy ez törvényeit rajta 
kivül álló tények pressziója alatt 
hozza s a legutóbbi földbirtok 
kisajátítási törvényre hivatkozik, 
amit inkább a parasztfölkelések 
eredményének, mint a parlament 
művének tekint. 

Ugyanugy, mint a német nem
zeti szociálizmus, úgy a romá
niai jobboldali mozgalmak is for
radalmi jelleget tulajdonítanak 
maguknak. A munkássággal 
szembeni álláspontjukra vonat
kozólag M. S t e l e s c u Vasgár
dista képviselő „A román jobb
oldal és a proletáriátus" cim 
alatt a következőket irja (Axa): 
„A munkás nem ellensége egy 
jobboldali mozgalomnak mind
addig, amig az forradalmi, bur
zsoá ellenes és a mai kormány
zati rendszer megdöntéséért és 
annak az erős kéz rendszerével 
való helyettesítéséért küzd . . ." 



Természetesen ez nem jelenti azt, 
hogy a jobboldal a mai erkölcsi 
és társadalmi hierarchia meg
szüntetésére törne az államban. 
Ennek a hierarchiának csupán a 
privilégiumait akarja megszün
tetni s az egész hierarchiát igaz
ságosabb és morálisabb alapokra 
fektetni. „A legionárus állam — 
mondja Steleseu — egy új arisz
tokráciát fog teremteni: a mun
ka, a becsület, a zseniálitás arisz
tokráciáját, a vér és pénz és a 
lustaság arisztokráciája helyett." 
— A Dreaptaban viszont 0. 
N e a m t u a munkásság nemzeti 
mivoltának követelését hang
sulyozza. A román munkásság 
szervezésének felfogása szerint 
csak a nemzetiség lehet az alap
ja: „mindaddig, mig a román 
munkásság az általános nemzeti 
érdekektől különváltan harcol, 
törekvéseinek sikertelenség a 
sorsa. Mozgalmukból hiányozni 
fog a nemzeti ideálokat hordozó 
réteg, a parasztság . . . amely 
pedig nálunk egyedül határoz a 
győzelem vagy vereség felett." 

It t is, mint mindenütt Európá
ban, a jobboldali mozgalmak tak
tikájukat illetőleg a radikális 
baloldal tanitványai. 

A román jobboldali mozgalmak 
természetét egész sajátossá teszi 
Románia gazdasági-társadalmi 
strukturája: az a körülmény, 
hogy Románia eltérően azoktól a 
nyugati államoktól, ahol eddig a 
radikális jobboldal uralomra ke
rült (Olaszország és Németor
szág) paraszt állam. Ezt a körül
ményt még tovább fokozza, hogy 
ezeknek a jobboldali mozgalmak
nak a horgonyvetése azokra az 
esztendőkre esik, amikor a román 
középosztály kialakulása végle
gesen még nem fejeződött be. Az 
alakuló román középosztálynak 
még nyugvópontra nem jutott 
mozgása a parasztság és az ural
kodó rétegek között sokkal na
gyobb horderejűvé teszik a ro
mániai jobboldali mozgalmak 

jelentőségét, mint ahogy általá
ban felbecsülik. 

(K. S.) 

A NEMZETI SZOCIALIZMUS 
NEVELÉSI ESZMÉNYE el

méletileg a klasszikus polgári 
pedagógia liberális individualis
ta nevelési eszményének s az éh
hez csatlakozó kispolgári reform¬ 
pedagógusoknak a visszautasítá
sából indul ki. Ellentétben a kis
polgári-szociáldemokrata reform
pedagógusokkal, akik a nevelést 
mentesitik a politikától és az is
kola politikanélküliségét hangoz
tatják a nemzeti szocializmus 
nyiltan kiemeli nevelési törekvé
seink aktivizáló politikai karak
terét. Természetesen ezalatt nem 
azt érti, hogy olyan tömegeket 
politizáljon át, amelyek tudatá
ban vannak osztályérdekeiknek, 
hanem arra az állam és „nemzet" 
érdekében való nevelésre gondol, 
amelyben a politikai tartalom 
kizárólag az uralkodó kisebbség
re vonatkozik. Következetes cse
lekvés tehát, ha a német nemzeti 
szocializmus ma minden elkép
zelhető ellenfél politizálását be
tiltja s a politikát a maga céljai
ra monopolizálja. Bevallja azt is 
a nemzeti szocializmus, hogy a 
nevelésben ugyanugy diktátum 
szerűen kivánja elveit megvaló
sítani, mint ahogy politikáját 
megvalósítja. Lényegileg telje
sen fölösleges igy a nevelés e 
rendszerének célkitüzéseiről vi
tatkozni, miután maga az a tény, 
hogy a nevelés rendszerét nem 
az e g é s z , hanem egy kisebbség 
törekvéseinek a vonalán mozgat
ja, ezt a kritikát eleve fölösleges
sé teszi. Minden olyan nevelési 
rendszer, amely nem az egész 
természetével és valóságával 
számol, hogy érvényét valahogy 
megtarthassa, szükséges, hogy a 
valóságtól eltérő ideálokat tűz
zön maga elé s következetesen ne 
a valósághoz, hanem a valóság
tól elvezessen. Ezért várható és 
már mutatkoznak is a jelei, hogy 



a nemzeti szocialista nevelés, 
amint ezt a fasizmus is teszi, a 
metafizika elősegítője. Ezért mon
dotta P a p e n egyik legutóbbi 
beszédében, amit a bonni egyete
mi hallgatók előtt tartott, hogy 
olyan nevelést kivánnak, mely 
„a vallás erkölcsi alapjain fel
épült nemzeti" célkitűzéseknek 
megfelel. A nevelésnek „meg 
kell elevenítenie a népközösség 
és az állam élményét". S mert 
„egy magas kulturfokon álló 
néptől tartósan nem lehet meg
vonni a kritika jogát," — ezért 
Papen a nevelés feladatát abban 
látja „hogy egy ember szellemét 
úgy vezesse, hogy minden kriti
kával ő maga döntsön bármely 
váratlan esetben." Ezt a formu
lát ismerjük a klasszikus polgári 
pedagógiából s mert ismerjük, 
nyilvánvaló, hogy ellentmondás
ban áll a német nemzeti szociá
lista valósággal, magával Papen¬ 
nel is, mert hiszen Papen maga 
mondja emlitett beszédében: „A 
jövőben lehetetlenné kell tenni, 
hogy bármely politikai ellenfél a 
politikai tömegpropaganda segít
ségével ismét hatalomra kerül
jön." Hogy egyeztethető össze a 
cselekvés szabadságára való ne
velés gondolata az utóbbi sza
vakban kifejezett törekvéssel. 
Ezen a ponton tehát ellenmondás 
van abban az elképzelésben, 
amit Papen a nemzeti szocializ
mus nevelési eszményéről felvá
zol. Ellenmondásban az egész 
nemzeti szocialista rendszerrel, 
amelynek úgy politikai mint 
szellemi törekvése az egységesí
tés, a homogenizálás. Viszont 
épp ebből az egységesítési törek
vésből következik a nemzeti szo
cializmus minden belső ellent
mondása. Egységesíteni törek
szik a nemzeti szocializmus kí
vül-belül a németséget, valami 
olyasmire törekszik tehát, amire 
vonatkozólag elkerülhetetlen a 
kollektivizálás megjelölése. Az 
ellentmondások azután onnan 
származnak, hogy tényleg kol¬ 

lektivizálni óhajt, de nem a kol¬ 
lektivum, azaz a legszélesebb 
néptömegek, hanem egy elit ér
telmében és érdekében. A nem
zeti szocialista elitre vonatkozó
lag tényleg vallhatja Papen a 
régi liberális pedagógia eszmé
nyét a kritikával döntő szellem
ről. A nemzeti szocialista elit 
tényleg úgy fog dönteni, „szaba
don", ahogy Papen kivánja s a 
nem-elit ember szabad döntési 
jogát tényleg fel kell függeszte
nie. Viszont hogy függeszthető 
fel egy ilyen természetes törek
vés? A metafizikumok segítségé
vel: a vallás, az erkölcs és a na
cionalizmus mithoszainak a ká¬ 
bulataival, amikkel a nemzeti 
szocializmus pedagógiája tulaj
donképpen a szabadságától foszt
ja meg a személyiséget. A sza
badságtól való megfosztás e pe
dagógiai hadjáratát Papen igen 
ügyes fordulattal „a tömeg-ösz
tönök" kikapcsolásának nevezi, 
amivel egyszersmind „a szabad 
szó veszélyeit is" kiküszöböli, 
mint ahogy már eddig is kikü
szöbölték. A nemzeti szocialista 
eszmény ezek szerint korántsem 
az összesség érdeke, hanem egy 
elit érdekéhez igazodik, sőt lé
nyege az összesség érdekének a 
Freud-i értelemben való elfojtá
sa, s valóságos élmények helyett 
a látszat-élmények felé való tere
lése. Ezek a pedagógiai eszmé
nyek persze korántsem ujak. A 
régi félfeudális császárság is ezt 
a pedagógiai eszményt akarta 
megvalósítani népiskoláiban és 
kaszárnyáiban az u. n. Jung-
Deutschland-Bund mozgalommal. 
Az angol-amerikai imperializ
mus is több mint két évtizeddel 
ezelőtt a Boy-chout mozgalom
mal ezeket a célokat követte. A 
cél a legszélesebb rétegek türésé
nek és önfeláldozásának a neve
lése a legszűkebb rétegek, az elit 
érdekében. Hogy ez a nevelési 
ideál a gyakorlatban kénysze
rűen arra vezet, hogy a legszé
lesebb rétegek egy „nevelhető" 



kisebbségéből az elit állandó tar
talékát kapja s a „nevelhetetle¬ 
nek" többsége az állandó szociá
lis és ideológiai egyensulynélkü¬ 
liség tartalékhadserege, azt a 
történelem már egy csomószor 
igazolta. 

(Berlin) Szeremley László 

AZ „AGY-TRUST" ÉS AZ 
AMERIKAI VÁLTOZÁSOK. 

Amerikában kaleidoszkopszerű 
gyorsasággal váltakoznak az ese
mények. Annak a törvénynek az 
elfogadása, amely az ősi indivi
dualista mezőgazdaságok töme
gét részben állami ellenőrzés alá 
utalja, az egész amerikai ipar 
általában a munka ellenőrzés alá 
való vételét jelenti. A Roosevelt 
környezetében élő kispolgári fia
tal „baloldali" professzorok cso
portja, az u. n. ,,Agy-Trust" dia
dala tetőpontján áll. Ennek a 
trustnak az ideológiai produktu
mai, amiket a nagyipar konzer
vatív képviselői nem sokkal ez
előtt még veszélyes „sztratoszfe¬ 
rikus intellektuális abrobatiká¬ 
nak", s a száz-százalékos ameri
kaiság kihívásának neveztek má¬ 
ról-holnapra kézen-közön járó 
áruivá lettek az amerikai finánc
kapitalista köröknek. Mi okozta 
ezt a hirtelen fordulatot? Két
ségtelenül a „nemzeti ujjáépítés 
törvénye", amely olyan belenyu
lást enged meg az amerikai ál
lamnak az amerikai gazdasági 
élet alakításába, amely páratlan 
az Egyesült Államok történeté
ben. A törvény megadja az el
nöknek a jogot ahhoz, hogy meg
szervezze „az ipari tervelés" or
gánumát, amelynek a célja az 
ipar kartellirozásának és trustö¬ 
sítésének az elősegítése... Hogy 
ez a törvény a legkevésbé sem 
irott malaszt bizonyítja a petró
leum-ipar ujjászervezésére és az 
amerikai vasutak egységesítésére 
történt sürgős intézkedések. A 
harminc órás munkahétre vonat
kozó törvényjavaslat is arra utal, 
hogy a nemzeti ujjáépítés törvé

nyét tényleg végre akarják haj
tani. 

A törvény az első napokban 
meglehetős nyugtalanságot kel
tett s akadtak sajtóorgánumok, 
amelyek élénken tiltakoztak az 
Egyesült Államok gazdaságának 
lassu „szovjetizálása" ellen. A 
tiltakozás azonban csak rövid 
ideig tartott, mert az amerikai 
finánckapitalizmus észrevette, 
hogy tulajdonképpen érdekeinek 
a megvédéséről van szó. Az ál
lam aktív beleavatkozása a gaz
dasági életbe a nagy tőke részé
ről csak előnyös lehet. Hisz' 
élénk emlékezetben él még, hogy 
az amerikai állam mentette meg 
„beavatkozásával" az amerikai 
bankok egész sorát a „Finance 
Reconstruction Corporation" se
gítségével. S miért ne fogadja a 
nagy tőke az állam beavatkozá
sát szívesen, amikor a krízis 
megszüntetésére óriási megren
deléseket tervez, hogy azokkal 
egyszersmind az ipar koncentrá¬ 
lizálódási folyamatát is meg
gyorsítsa. Az amerikai nagypol
gárságnak az is az előnyére szol
gál, hogy a monopolisztikus 
trustképződést az állam szank
cionálja, sőt célul tűzi ki. Az 
amerikai nagypolgárság csak há
lás lehet az államnak azért, ha 
végre kiöli a köztudatból a trus¬ 
tösödési folyamatok ellen ural
kodó ellenszenvet. Végre belát
hatja az amerikai közvélemény, 
hogy a monopolisztikus trustök 
fontos szerepet játszanak az ipar 
szabályozásában. A kis- és kö
zépkapitalisták végleges lehenge¬ 
relése megteremti így annak a 
lehetőségét, hogy a termelés 
csökkentésével és az árak „racio
nális" emelésével az amerikai 
nagyipar felkészüljön azokra a 
jobb időkre, amire már rég vár. 
A munkahét korlátozása is csak 
hasznos a nagyipar szempontjá
ból. Némileg korlátozza ez a 
munkanélküliséget, azaz „organi¬ 
zálja" a nélkülözést és ezáltal a 
15 milliós amerikai munkanél¬ 



küli hadsereg jelentős derevolu¬ 
cionalizálását jelenti. 

Amilyen hasznos a nagypol
gárság szempontjából az említett 
törvény befelé, olyan hasznos ki
felé is. A törvény lehetővé teszi, 
hogy az egész amerikai ipar kül
földi konkurrenseivel szemben 
rövid időn belül a legegységeseb¬ 
ben lépjen föl. 

A mezőgazdaság „tervszerűsí¬ 
tése", amely a vetési felületek 
„szervezett" szükítéséből s a 
munkabérek ,,tervszerűsítéséből" 
áll, kétségtelenül használt a far
mereknek is; a pillanatnyi fe
szültségtől szabadította meg 
őket. Amerika ismét az illuziók 
napjait éli. Ezek közt az illu¬ 
ziónisták közt ma a legilluminál¬ 
tabbak az Agy-Trust tagjai. Rá
juk is fér az illumináció. A gaz
dasági válság csapása alatt el
vesztették minden bizalmukat a 
kapitalizmusban. Elveszett és re
ménytelen emberek voltak. Most 
azonban megtalálták a kapitaliz
mus és az orosz megoldás között 
az aranyközéputat, a békés átme
netet a tervgazdaságra a megre
formált kapitalizmus révén. A 
technokrácia és az Agy-Trust hí
vei ma Amerika új honfoglalói
ként szerepelnek s szervezeteikbe 
százezerszámra tódulnak az em
berek. A krízisből váló megme
nekülésnek a hite változtatta 
meg tehát a nagypolgárság véle
ményét az Agy-Trust tagjai fe
lől. 

Az Agy-Trust azonban és az 
„akadémiai kabinet" — valljuk 
be — csak neve valakinek, aki 
nem reflektál arra, hogy nyilvá
nosan megnevezzék. S ez a név: 
B e r n a r d B a r u c h . Azoknak 
a tervezeteknek a gyakorlati ki
vitele, amiket az Agy-Trust akadé
mikusai csinálnak, Bernard Ba¬ 
ruch ellenőrzése mellett történnek. 

Az Egyesült Államok pénztő
kéje óriási erőfeszítéseket tesz, 
hogy a régi, beteg kapitalizmus 
terheitől megszabaduljon. Kb. 
15000 életképtelen kis és közép

bankot, a gyenge ipari vállalko
zások ezreit, száz és száz félig 
tönkrement vasuttársaságot kell 
eltakarítania az utból, hogy a 
megmenekülés illuziójával — ta¬ 
pogatódzon tovább. Ennek a ta¬ 
pogatódzásnak a teoretikusai az 
Agy-Trust vezérkara. (B. I.) 

MUNKÁSFILM FASISZTA 
MÓDRA... A hangosfilm meg

jelenése forradalmat és mint 
ismeretes radikális változásokat 
és orientációkat jelentett a film
iparban. Amerika elveszti vezető
szerepét, mert nem áll módjában 
minden nyelvterület részére kü
lön filmet készíteni. Az előállí
tási költségek Holyvoodban túl
haladják azt az összeget, melyet 
a film egy nyelvterületen jöve
delmezhet. Európában tehát fel
lendül a filmipar. Mindenfelé 
forgatnak filmeket „nemzeti 
használatra." S mert az egyes 
vállalkozások nem rendelkeztek 
nagy tőkével, nivósülyedés állott 
be „művészi" (?) s főképpen 
technikai szempontból. Az a „fej
lődés", amit a polgári filmművé
szet elért, zuhanóban van. Ope
rettek, bohózatok, banális víg
játékok csalják a mozgóképszín
házakba a közönséget s ez csak 
azért nem hagyta el a helysége
ket teljes kiábrándulással és csa
lódással, mert a hangos és a be
szélőfilm újszerűsége ellensulyoz
za bennük a rossz, művészileg, 
témailag és technikailag is silány 
film hatását. Az első hangosfil
mek a „hazai" színészekkel min
denütt sikert jelentettek. A vál
lalkozók jó „üzletet" csináltak. 
Olaszországban is fellendül a 
filmgyártás. Kisebb' pénzcsopor
tok alakultak egy-egy film el
készítésére. Ezeket a filmeket 
nagy takarékossággal készítik. 
Bérelt studiókban, tehetségtelen 
rendezőkkel, felkészületlen opera
tőrökkel, olcsó és gyakran har
madrangú színpadi színészekkel. 
Az olasz mozilátogató nagyjában 
tisztában van azzal, hogy az olasz 



filmipar gyenge, viszont azt is 
látja, hogy a külföldről impor
tált hangosfilmek úgy a téma, 
mint a tárgy szempontjából nem 
sokkal állnak az olasz filmek 
fölött. A kevés nagyobb és fon¬ 
tosabb külföldi filmből pedig 
nem sokat kap. A „Lányok az 
intézetben" (Maedchen in Uni
form) cimű német hangosfilm 
pedagógiai kritikájából semmit 
sem lát meg, mert ez a film 
agyoncenzurázva került Olasz
országban előadásra. Mindazt, ami 
jó volt és kritikai erővel birt, 
kivágták belőle s mindazt, ami 
lényegtelen ós banális: meg
maradt. A fasizmus nem tűri 
még a legenyhébb bírálatot sem. 
A mult évben, a velencei film¬ 
kiállitáson a szakértők láttak 
orosz és becsületes próbálkozású 
német filmeket. S ezek a filmek 
tetszettek. Egy-két filmkritikus 
meg is írta „sorok közt" az el
ismerését s olyasmiket írtak, 
hogy Oroszországban mégsem 
egészen úgy állnak a dolgok, 
ahogy beállítják: az oroszok 
újjászervező munkájának s tár¬ 
sadalomátalakitásuknak hatása, 
konkrét eredménye a film terén 
is látszik. Érthető ha ezek után a 
fasizmus, mely szintén társada
lomátalakító mozgalomnak tün
teti fel magát, nekilátott egy 
fasiszta szellemű ,,szociális film" 
készítésének. Hogy mit értenek a 
fasiszták szociális film alatt, tüs
tént kiderül ha ide írjuk, hogy a 
film témáját a metafizikus 
L u i g i P i r a n d e l l o írta, a 
rendezést pedig W. R u t m a n n 
vállalta. A film cime A c c i a i o . 
(Acél). Hogy a film még „szociá
lisabb" legyen, felvételéhez nem 
csupán hivatásos színészeket al
kalmaztak, hanem „igazi mun
kást" is, ahogy ezt az oroszoknál 
látták. 

A film egy vasgyárban és a 
hozzátartozó faluban játszik. Me
séje: a M u n k á s szerelmes egy 

lányba. A M u n k á s bevonul a 
a kötelező katonai szolgálatra. Ez 
idő alatt a leányt az előmunkás 
fia kerülgeti. A leány hajlamos, 
mert udvarlója apja már 40 éve 
dolgozik a gyárban s van egy kis 
„vagyonkája", kispolgári lakása, 
s kispolgári és már nem proletár-
külsejű felesége s fia állása is 
biztos. A leánynak tetszik a kis
polgári kényelem s megtörténik 
az eljegyzés. A szegény legény 
rövidesen visszajön a katonáék¬ 
tól, s meglepetéssel látja, hogy 
a leány nem várta meg. A vőle
gény és a visszatért legény, — 
azelőtt jó barátok — összevere
kednek a leány miatt. Másnap a 
gyárban találkoznak régi munka¬ 
helyükön. (A filmen egész termé
szetes, hogy a katonaságtól visz¬ 
szatérő legény rögtön visszaáll
hat régi munkahelyére!) Munka
közben a legény elfelejti jelezni, 
hogy az izzó vassín elindult. Az 
izzó vassín, melynek érkezését 
a vőlegény nem várja, elüti. 
A vőlegény meghal. Mindenki 
azzal vádolja a legényt, hogy 
bosszút állt a vőlegényen. Boj
kottálják. Végül azonban elsimul 
ez a hangulat és vége a filmnek. 
Ez a tartalma a fasiszta módon 
készült munkásfilmnek. A néző 
különben a bemutatott gyárban 
példaszerű tisztaságot lát és azt, 
hogy mennyire előnyös Olaszor
szágban a gyári munkások hely
zete. Mindegyik munkásnak meg 
van a maga kerékpárja, (ezen 
járnak a faluból a gyárba) és 
munkája és jólétben él, a felesé
gük gondtalanul vigyázhat az 
uccán, a porban játszadozó gye
rekekre. 

Ez a film is jellemző bizonyí
téka annak, hogy a fasizmus 
hogyan másítja meg környező 
valóságát s mint igyekszik azt 
romantikus átöltöztetéssel úgy 
beállítani, mintha az törekvései 
tiszta eredménye volna. 

(Milano) Nemes Lajos 



TERMÉSZET ÉS TECHNIKA 
A RACIONALIZÁLÁS 

A racionalizálás egész röviden kifejezve az a rendszeres törekvés, 
hogy a munka problémáinál, az emberi aktivitás megnyilvánulásainál. 
az emberi ész, a gondolkodás alkalmazást nyerjen. Ez az igyekezet 
meg volt minden időben s így minden kornak, minden országnak meg 
van a maga racionalizáltsági foka s egy bizonyos szellemi irányzat, 
amely áthatja. Az 1914—1929-es racionalizálási szakasz a monopoliszti¬ 
kus kapitalizmus s a technika adott fejlődési fázisához tapad s azok
hoz a gazdasági életben lejátszódott ideológiai mozgalmakhoz, ame
lyek kiváltották. 

A racionalizálás eredetileg individuális megmozdulás volt. Ma
gánvállalatok találták fel, hogy a profitszerzés nehézségeit legyőzzék. 

Az indíték Amerikából jött. Az Egyesült Államok termelői előtt 
csaknem teljesen kihasználatlan piacok álltak. Csak termelni kellett, a 
lehető legolcsóbban, rengeteg nyersanyaggal, kevés és gyenge kvali
tásu kézimunkával. Rendszert azután az ebben a szituációban még 
mindig profit képző munkáról egy zseniális mérnök, T a y l o r csinált. 

A racionalizálás természetes következménye az elmechanizálódás¬ 
nak. A gépi, mechanikus termelés sokkal olcsóbb, mint a kézi terme
lés. Viszont a drága gépekkel felszerelt műhelyek berendezéséhez 
óriási tőke, hatalmas építkezés szükséges. Kis vállalat nem képes ver
senyképes modernséggel berendezkedni. A gép drágaságának és tér
foglalásának következménye a vállalatok koncentrálása. Szükségsze
rüen nagy vállalatok keletkeznek, hogy jól felszerelt üzemeket létesít
senek. Az üzem persze szakműhelyekre oszlik. Mindegyik műhelyben a 
speciális munka megoszlása annál nagyobb, minél nagyobb az alkal
mazható gépek száma. A tendencia tehát: nagy méretű vállalatok és 
munkaszervezés. A munkás és közvetlen vezetője az üzem teljes termé
kének csak egy minimálisan kicsi részletét dolgozza meg. Csak egy 
fogát a hatalmas fogaskeréknek. 

A kis műhelyben a mester együtt dolgozott a segédeivel, ismerte 
mindegyiknek a képességeit, ügyességét és ezek szerint osztotta fel a 
munkát, amit ő maga ellenőrzött. A szervezés problémái quasi egy em
ber képességeihez voltak méretezve s ezt a mester oldotta meg. Kép¬ 
zeljük el ezzel szemben a munkások tömegeit az üzem különböző osz
tályain elhelyezett gépek mellett. A különböző munkafázis állomáso
kat, amelyeket a legszigorúbb pontossággal kell ellátni. Pár percnyi 
várakozás vagy tétlenség valamelyik munkafázis állomáson egy csomó 
órányi veszteséget okozhat. Erre a szituációra épül tehát, hogy minden 
megrendelést külön kell tanulmányozni, analizálni, hogy előre láthas
sák a gyártás minden fázisát, minden fázis külön műveletét, pontosan 
megállapítva, hogy az üzem, mely kerekeit kell beindítani, milyen 
nyersanyagokra van szükség stb. Azután gondoskodni kell arról is, 
hogy gyártás közben miként közlekedjenek állomásról-állomásra az 
anyagok és gyártmányok. Gondoskodni kell a mechanisztikus transz
portról. Mindezek olyan problémák, melyek igazi mivoltukban a nagy 
vállalkozásokkal karöltve jelentkeztek. 

A munka ilyen természete mellett a vállalat szükségszerűen kü
lönböző erők harmonikus összeműködése lesz, amelynek szálai az iro
dába futnak össze. A nagyvállalattal megsokasodnak az irodák. A hi
vatalnokok száma szédületesen emelkedik. Az Egyesült Államokban 



1880-ban 172.000 hivatalnokot számláltak, 1925-ben viszont 2,951.000-et, 
azaz 17-szer többet, jóllehet az összlakosság csak kétszeresére emelke
dett. (Vannak vállalatok, amelyek 100 munkásra 35 hivatalnokot alkal
maznak.) Érthető ha az irodai munka elvégzésére is a gépet hivták se
gítségül, (írógép, postanyító és csukó, bélyegző, könyvelő és statiszti
kagépek: ez utóbbiak bámulatos automaták, joggal nevezik őket gon
dolkodó gépeknek.) A gépekkel együtt fejlődik a specializálás. Az iro
dák szintén modern üzemek jellegét öltik; világosak, tiszták, gépektől 
zajosak, mint azok a műhelyek, ahol a munkásnők a statisztika gép 
lapjait perforálják, 200—300 lapot, az az átlag 90.000 lyukat óránként. 
Ezek a perforált lapok más műhelyekbe kerülnek, ahol a gépek válo
gatják és osztályozzák automatikusan: óránként 24.000 lapot, majd más 
gépek ugyancsak automatikusan statisztikai és számvevői, könyvelési 
műveleteket hajtanak végre. A régi könyvelők munkája, akik belete
metkezve óriási regisztereikbe magas székeken kuporogva végeszaka
datlan számitásokat mormoltak, milyen hihetetlenül megváltozott! 

A gyárilag készült tárgy különböző műhelyekben és irodákban 
végzett munka eredménye. Ára = a nyersanyagok, a fizetések és az 
általános költségek. Hogy ez az ár versenyképes legyen, redukálni 
kell a kiadások mindhárom kategóriáját. Ezt az eredményt akarja el
érni a racionalizálás energikus módszere azzal, hogy növeli a termelés 
összes erőinek a termelő-képességét. Az előállitási költség u. i. nem 
abszolut szám, hanem a gyártott mennyiség és költség függvénye. Igen 
gyakran csak az összüzemköltségek emelésével tudják az előállítás 
árát csökkenteni. Ez a helyzet eleinte paradoxonok elé állította a ter
melőt. Ezeknek a paradoxonoknak a legyőzése — a tömegtermelés, 
melynek velejárói a nagy szériákban való gyártás, a standardizálás és 
a futószalag munka. 

A gyártás gazdaságossága — amint látjuk — a széria keresésére: 
hasonló munkák, különböző tárgyak hasonló részeinek és végül ha
sonló cikkek sorozatára vezet. Mindezek csökkentik az árú előállításá
nak a költségeit. Kialakul így a percről-percre pontos munka folya
mata, a munka állomások folytatólagossága, harmóniája, az összes mű
helyek termelésének üteme. Csak egy lépés már, s eljutunk a futószalag 
munkához. A futószalag munkánál a munkaállomások úgy vannak 
elosztva, hogy az egymásra következő műveletek egy és ugyanazon a 
darabon következzenek a folytatólagosság megszakítása nélkül; a 
tárgy speciális készüléken fut egyik állomásról a másikra, munkamű
veletről munkaműveletre. 

A német automobil gyárosok a futószalag bevezetése előtt 150 na
pot számítottak egy autó készítésére; ez a lassu gyártás minden egyes 
autó részére 75-ször nagyobb mobil tőkét igényelt, mint amennyire ma 
Fordnak szüksége van, hogy 48 órán belül egy kész kocsit előállítson. 

A háború okozta termelési zavar kitünő alkalmat adott a raciona
lizálás fejlődésének. Legelőször azok a háborús üzemek voltak kényte
lenek racionalizálni, ahol kevés és gyenge minőségü volt a munkaerő 
és mégis gyorsan kellett gyártani. A háború után Németországban 
volt a legerősebb a racionalizálás mozgalma. A tulságos mechanizáló¬ 
dás s a vállalatok koncentrálása révén egész iparokat racionalizáltak. 
A trösztök és kartellek így alakultak ki. Franciaországban lassabban 
ment a racionalizálás mozgalma. A kis vállalatok ellentálltak a kon
centrációnak. Kivéve pár nagy üzemet, csak annyira racionalizáltak, 
amennyire ezt a kisebb befektetés megengedte. 

Nagy változások történtek a racionalizálás révén. Az Egyesült 
Államokban ott ahol 1914-ben még 100 ember volt szükséges, azt már 1925-



ben 65 ember megcsinálta; a kaucsuk-gumi iparban még kevesebb: 39; 
a fémiparban 60 munkás végezte el 1925-ben azt a munkát, amire 1914-
ben 100 kellett. 

Mindenütt szaporodtak a gépek: 1926-ban Amerikában az emberi 
munka 75 százalékát mechanizálta a racionalizálás. Németország követi 
Amerikát. 1926-ban az emberi munka 50 százalékát gépmunkára 
váltja át. 

Igy jelenik meg a világban a munkanélküliség, közte az is, amit 
a termelés egyéb anomáliáitól okozott munkanélküliségtől megkülön
böztetve technológiai munkanélküliségnek neveznek. (Hogy kellően 
mérlegelhessük a racionalizálás eredményeit, figyelembe veendő azok
nak a száma, akik a háború előtt és után az iparban ós kereskedelem
ben alkalmazást nyertek, valamint az életnívó mozgása, amit szintén 
a racionalizálás hozott létre.) 

A világgazdasági krízis következtében a racionalizálás folyamata 
megállt, illetve más irányt vett föl s az elosztás javítására tör. Min
denfelé ennek az új technikának a kidolgozásán munkálkodnak. 1917-
ben C u r t i u s német ipari-, kereskedelmi miniszter már energikusan 
követeli a kereskedelem racionalizálását: „Németországban — mondta 
— a különböző vállalatok és piacok közti viszony még csak az empirikus 
módszerek stádiumában van" — mint mindenütt. Mindenütt hiányzik 
az összemüködés. Az anarchia teljes. Keresik az orvoslást. Közös ter
vekben (tervgazdaság, stb.) keresik a megoldást. 

A racionalizálás koráit éljük. Látjuk mi volt tegnap s kb. éreztet
tük mik a jövőbeli tendenciái. Hogy mi lesz valóban, az a technika fej
lődésétől függ, amin alapszik és attól a céltól, amit a társadalom tűz 
maga elé. Minden technikával úgy van, mint a kémiával, amelynek a 
segítségével gyógyszereket lehet készíteni, de mérgeket is — gázhá
borúk számára. (B. I.) 

NÉPESEDÉS ÉS TECHNIKA 
A történelmi feljegyzések ideje óta az emberiség szaporodásának 

gyorsasága mindig, túlhaladta a mindenkori termelési rend korlátai¬ 
nak tágulását. E korlátoknak azonban tágulniok kellett annak ellenére 
is, hogy az emberiségnek még nem állt rendelkezésére a tudásnak az a 
tárháza, mely az idők folyamán kifejlődött. A termelés kitágításának 
lehetőségét pótolták a hóditások, a háborúk. Amikor a népszaporodás 
a meglévő termelési rend kereteit túlhaladta, amellyel új, tökéletesebb 
termelési eszközök felfedezése is párosult, bekövetkeztek a forradalmak. 

Ha a kezdetleges tudású ember termelésének kereteit és rendjét 
— a gyors népszaporodás következtében kiszorultak ellen — fegyveres 
harccal igyekezett megvédeni, úgy ez tudatlansága folytán érthető. 
Ugyanígy érthető, ha az újabb korok termelési kereteinek birtokosai 
a termelés keretein túlnőtt tömegekkel szemben szintén fegyverrel 
védekeznek. Ez viszont a feljettebb tudásnak, illetve hiányának 
tudható be. 

A tőkés termelési rendszer és annak felépítménye; politikája, kul
turája sem vette észre, hogy élő termelőerői (az ember), technikai és 
szervezeti racionalizálással teletüzdelt termelésénél is jobban szaporod
nak. Abból a tényből pl., hogy Európa lakossága 1800-tól 1900-ig 180 
millióról 500 millióra szaporodott, nem egy új termelési rend szükséges
ségének tanulságát vonta le, hanem úgy vélte (pl. M a l t h u s , ) hogy a 
túlnépesedés lecsapolására újabb, a népesedés nagyobb arányainak 
megfelelő, még nagyobb háborúk szükségesek. Ha felismerjük, hogy 



a háború a profit érdekében történő piacszerzés csupán, úgy ez a tudás 
eredménye. Ugyanígy a tudás eredménye annak a megállapítása is, 
hogy az emberiség számára nem létezik túlnépesedés, mert a fogamzás 
megelőzésén és a magzatelhajtáson kivül, a népszaporodási többlet el
látása is a tudás kérdése. Már a mai tudásunk szerint is a jelenleg élő 
emberek kétszeresének ellátása lehetséges. S ebben a vonatkozásban 
nem is szükséges termelési rendszerünk kicseréléséről beszélni. Elég ha 
a sajtó jóvoltából agyonhallgatott t u d á s b e l i eredmények egy¬ 
némelyikére rámutatunk, hogy a népszaporodási „többlet" életlehető
ségére vonatkozó állitásunk beigazolódjék. Pl. itt van H e r m a n n 
S e r k e l grandiózus terve. 

Arról van szó, hogy a Földközi tenger egy geológiai változás ered
ménye, amelynek következtében az Atlanti Oceán viztükre jelentősen 
emelkedett s ezért a Gibraltári szoroson keresztül másodpercenként 
88.000 köbméter viz áramlik az Atlanti Óceánból a Földközi tengerbe. 
A Földközi tenger kiterjedése két és félmillió négyzetkilométer. Ezen 
a hatalmas területen évenkint 4 millió köbméter viz párolog el. Ez a 
párolgás a víztükör évi 1.6 méterrel való sülyedését vonná maga után, 
ha a Gibraltár szorosnál hatalmas gát zárná el a friss víztömegek be
áramlását. Serkel mérnök terve szerint e torlaszgát gigantikus erő
művé lenne fejleszthető, amelynek energia szolgáltató képessége a víz
tükör 200 méterrel való csökkentésével egyidejüleg 160 millió lóerősségig 
volna fokozható. Magától értetődő, hogy évtizedekre szóló munkáról 
van szó, az erőművek azonban egy-két évtized alatt már fokozatosan 
működnének. Ez az elemek játékába való beavatkozás Európából és 
Afrikából újra egységes kontinenst teremtene; hatalmas szárazföldi 
területek szabadulnának fel, az Adriai tenger eltünne, a partmenti 
országok területe megkétszereződne s a legkedvezőbb klimatikus viszo
nyok mellett a legkitünőbb talajhoz jutna a gyorsan szaporodó 
emberiség. 

Ezt a vállalkozást a Dardanellákon építendő második gát építésével 
meglehetne gyorsítani s egyidejűleg újabb 7 millió lóerőnyi energiát 
kiaknázni, sőt a Fekete-tengeri víztükör alászállása következtében a 
Rhone, a Pó és a Nílus folyók torkolatánál újabb energiatömegek szaba
dulnának fel. Egész Közép- és Déleurópa, valamint Északafrika energia
szükséglete nyerne ezáltal fedezést. 

A gibraltári torlaszgát terve technikai szempontból már teljesen 
kész. Hosszúsága 29 km. lenne, alapja 550, felső éle 50 méter széles. 
Oldalfalait földdel kitöltött vasbetonfalakból építenék. Tetején villamos 
vasuti és autóközlekedés... 

A tervet P a n r o p néven ismerik a szakkörökben. A megvalósitá¬ 
sához szükséges tőke hozzávetőleg 8 milliárd. 

Nem kevésbé érdekesek G a n d r i l l o n francia mérnök tervei, 
amelyek más, kedvező természeti lehetőségekre épülnek. A Jordán és 
a Tibériás tó 293 méterrel a Földközti-tenger színe alatt feküsznek, a 
Holt-tenger viszont csaknem 400 méterrel. Gandrillon ezekre a ténye
zőkre építi hatalmas, új energia forrásokat nyerő terveit. 

Szovjetmérnökök a Kaspi-tenger elpárologtatásának tervét dolgoz
ták ki, oly módon, hogy a Kaspi-tengert egyedül tápláló Volgát a 
Földközi tengerbe akarják átvezetni s ezáltal a víztükrét évente 43 
méterrel sülyeszteni. A cél: a hatalmas, új elsőrangú talajnyerésen 
kivül a Kaspi-tenger fenekén elterülő petróleum mezők megközelítése. 
A terv megvalósításának előfutárját képezi annak a csatornának az 
építése, amely a Volgát a Fekete-tengerbe ömlő Don folyóval köti össze 
ş amelynek munkálatait az idén már meg is kezdték. 



D u b o i s francia mérnök az afrikai szélenergiákat akarja mester
séges orkánokká átváltoztatni, úgy, hogy a Szahara sivatag felett 
magas temperaturára emelt légtömegeket hatalmas csövek segítségével 
a sivatagot övező magas hegyek alacsonyabb hőmérsékletű légtömegei
vel kötné össze: a két különböző hőmérséklet találkozásánál örvény
szerű mozgás állna elő, amiből légturbinákkal tetszésszerinti energia 
mennyiség volna nyerhető. 

A dagály és apály kihasználása is sok trillió lóerőnyi — elképzel
hetetlen — energiatömegeket adna. 

Ezeknek a hatalmas terveknek a valóra váltására azonban a jelen
legi termelési rend nem képes. Pedig milyen beláthatatlan nagy munka
terület s mennyi új életlehetőség nyilna meg vejük kapcsolatban. 
A népesség túlszaporodása miatt nincs miért aggódni. A helyes terme
lési rendszer még oly túlszaporodás esetén is el tudja majd látni az 
emberiséget, mint ahogy ezt az előbbi tervek bizonyítják. 

(Marosvásárhely) Szmuk Antal 

TULAJDONKÉPPEN MI IS AZ AZ „ÁRJA"? 
Azok közé az új szavak közé, amelyek az utolsó évtizedek esemé

nyei és mozgalmai révén a legkülönbözőbb területeken fölmerültek és 
polgárjogot nyertek, tartozik egy olyan is, amely eltérőleg a többi 
friss szavaktól, nem a természettudományok vagy a technika terüle
tére tartozik, hanem eredetileg a nyelvtudományból, illetve az antro
pológiából származik. Közel egy évtizede Németországban az „árja", 
„nem árja" megjelölést oly sűrűn alkalmazzák, ami pl. két-három év
tizeddel ezelőtt elképzelhetetlen volt. Mit tudott husz-harminc évvel 
ezelőtt az átlag német az „árja" vagy „nem-árja" emberekről? Joggal 
kérdezhetjük azonban, hogy mit tud ma? Az „árja" szó a tudósok nyel
véből való s ezek is csak az indus és perzsa költészet és nyelv kutatása 
óta ismerik. Á r j á n a k ugyanis helyesen csak ennek a két népnek a 
nyelve nevezhető. „Árja" az a név, amivel ezek sajátmagukat elnevez
ték s amit átvittek országuk megnevezésére is. „Árja" eredetileg az 
,,úr" és a „nemes" fogalmát fedi, bár ez sem egészen biztos. Ennek meg
felelően azokat a leigázott népeket, akik nem tartoztak az árjákhoz, 
alacsonyrendű szolgáknak tekintették s az indus lakosság a l s ó osz
tályaiba sorozták. Az indusoknál tehát az „árja" és a „nem-árja" kife
jezés valójában a származásnak, a fajnak és az osztálynak a megjelö
lése volt. Az uralkodó réteg megjelöléséből minden további nélkül kö
vetkezett az ország neve (Arjana), amit a mai Irán (Perzsia főterülete) 
meg is tartott. Ebből következett, hogy a tudomány az említett két 
uralkodó nép nyelvét is árjának nevezte. Abból az (osztály) észleletből 
azonban, hogy ezeknek az uralkodó rétegeknek a kulturája meglehető
sen messzi multba visszanyul s másrészt a nyelvük szinte minden eu
rópai nyelvvel szorosan rokon, azt a határozatlan, még ma sem egé
szen bizonyos következtetést vonták le, hogy az „árja" nyelvek bizo
nyos értelemben az ősnyelvet jelentik, s a perzsa fensik az európai 
népek ősi otthona. A német egyetemi nyelvtudomány a nyelveknek ezt 
a közösségét, mely valójában a legdélibb indiai és a legészakibb ger
mán ágra szakadt, összefoglaló névvel i n d ó g e r m á n n a k nevezte 
el s az „árja" elnevezést óvatosan belecsempészte ennek az értelmébe, 
minek következtében ott, ahol a tudományos érdek mellett még egy 
más is érvényesülni akar, az „árja" fogalom speciális értékelést nyert. 
Természetesen ily körülmények között elmellőzhető mennyiségnek szá
mított, hogy az „árja" nyelvek megnevezés semmiféle vonatkozásban 



sem hozható azoknak a népeknek a fajiságával, akik ezeket a nyelve
ket beszélték. S ha ezen Róma előtt megjelenő germánokat és keltákat 
némi szobrok és költemények alapján magas termetű, hosszú kopo
nyájú, szőke hajú és kékszemű tipusoknak is vélik megállapítani, úgy 
mindenesetre ezeknek az igazi árjáknak az utódai azok a mai ázsiai 
perzsák, akiken a legkevésbé sem fedezhető föl Zaratusztrának előbb 
említett típusban hirdetett vonásai. Ha tehát az „árja" kifejezést nem 
a régi indusok és perzsák, illetve nyelvük, hanem egy állítólag még ma 
is élő emberfajta megjelölésére használjuk, úgy ez teljesen jogosulat
lan. Se Németországban, se máshol nem él „árja" faj; s ennek követ
keztében a németeket is „nem-árjáknak" kell tekinteni. 

A zavar onnan keletkezik, hogy sokan, akik ezekhez a dolgokhoz 
keveset értenek, (mint pl. Hitler és egész vezérkara) eredetileg tudomá
nyos fogalmakat jelszavakká tesznek és azzal dobálóznak. Még H a n s 
G ü n t h e r német anthropológus is, aki pedig tekintélynek örvend a mai 
német regim előtt, s tekintély a fajkutatás terén is, tiltakozik az „árja" 
és a „nem-árja" faj konstruálása ellen. Tudományosan hasznavehetet
lennek tartja annál is inkább, mert akik jelszavakat faragtak belőle, 
azok még olyan népek megjelölésére is használják, amelyeknek való
jában semmi közük az indógermán nyelvcsaládhoz. Az „árja" kifejezés 
jelszóhasználatában a s e m i t a kifejezéssel áll szemben, ami szintén 
helytelen és tudománytalan, mert egész különböző fajú, származású 
népek és emberek beszélnek „sémi" nyelven. 

Mi hát tulajdonképpen akkor az az „árja?" Helyesen ez a szó csak 
az indusok és a perzsák nyelvére alkalmazható. Fajta megjelölésére 
teljesen használhatatlan. Hisz a német nép ma már nem tiszta fajú, 
ugyanolyan tarka vegyület, mint a legtöbb európai nép. Hivatott faj
kutatók a német népet é s z a k i fajtájának nevezik. Günther tiltako
zik az ellen, hogy ezt az északi fajtáit indógermánnak nevezzék, mert 
indógermánnak csak bizonyos egymással rokon n y e l v e k sora nevez
hető. Az északi faj megjelölés, ami a mai tudományos fajkutatásban 
(legalább is a németben) általánosan elfogadott abban leli magyará
zatát, hogy ennek a fajnak az „öröklési vonala" legerősebben Európa 
északi és északnyugati, különösen az Északi- és Keleti tenger parti 
területeken található meg. 

Soká tartott, amig a tudomány megállapodott az Európa északi 
területén lakó faj eredete felől. Amikor a szankszkrit és zend nyelvek 
rokonságát az európai népek nyelvével felfedezték, általánosan az 
iráni fensíkot tekintették az európai népek bölcsőjének. Erre a fel
fogásra a biblia meséi nem kevésbé hatottak. Csak lassan változott 
meg ez a felfogás. Részben maga a nyelv, részben maguk a nyelvek 
utaltak a korrekcióra. Ha ugyanis pl. a bükk szó (Buche) valamennyi 
indógermán nyelvben közös, úgy lehetetlen, hogy az indogermán ősnép 
ősi otthona Ázsiában legyen, ahol a bükköt nem ismerik. Valószínűleg 
helyes tehát az a föltevés, hogy ez a faj északról eredt és így a német 
északnyugati részeken s Skandinávia egy részében még eredeti 
otthonában lakik. 

Az északi fajon kivül s a vele szorosan rokon d á l i a i és f á l i a i 
fajon kivül elnevezésük a svéd Dalarne és Westfalia révén kelet
kezett, ahol a legtöbbet fordulnak elő, — a németség nem kevesebb, 
mint n é g y további fajra, az a l p i n (vagy keleti), a d i n á r i a i , a 
k e l e t b a l t i és k ö z é p r é s z e k b e l i (mittelländische) fajra oszlik. 
A tudományos anthropológia nem ismer „árja" fajt. 

Hogy a vérkeveredés a németségben milyen nagy, mutatják azok 
a számok, amiket pl. H. Günther megállapít. Szerinte az északi faj 



jelenléte a németségben csak 45—50 százalék. Képtelenség tehát egy 
olyan népet, amely a keveredésnek ekkora fokát mutatja, egyetlenegy 
fajnak minősíteni s abszolut nemesnek és az uralkodásra születettnek 
odaállítani, amikor egyénenkint alig állapítható meg, hogy a vérben 
mennyi az északi, a dináriai vagy más eredetű. Még tarthatatlanabbá 
teszi az „árja" megnevezést az a körülmény, hogy mostani jelszó¬ 
használatában „árja" mindaz, ami nem semita, illetve zsidó, mert 
ebben az esetben mindazok a kevésbé „nemes fajok", amelyek az északi 
mellett a németségbe befolytak, árjákká változnak át, ami csak arra 
jó, hogy ennek a jelszószerű megnevezésnek a használatát még zava
rosabbá és még indokolatlanabbá tegye. 

(Budapest) Schmiedt Ferenc 

VILÁGPOLITIKAI PROBLÉMÁK 
A KELETI BÉKEPAKTUM: NÉMETORSZÁG IZOLÁLÁSA 

Senki sem kételkedhetik abban, hogy a most megkötött u. n.  
„keleteurópai Locarno" a Szovjetunió és szomszédállamai között szoros 
összefüggésben van a hitlerizmus németországi uralomrajutásával. 
Lehet, hogy Hitler szereplése nem fog sok korszakalkotó változást elő. 
idézni Németországban, legalább is olyanokat nem, amiket a nemzeti 
szocialisták szeretnének. Lehet azonban, hogy Hitler akarva-akaratla
nul kiindulópontja lesz Németország nagy szociális átalakulásának. 
Mindezt még nem tudhatjuk biztosan. De annyi máris biztos, hogy 
világtörténelmi jelentőségű változásokat eredményezett az európai 
politikában s Németország második izolálása és a békereviziós törek
vések, az egész revíziós mozgalom összeomlása kétségtelenül Hitler 
nevéhez fog fűződni. 

Ebben a tekintetben szerintünk legnagyobb jelentőségű események 
az orosz-német együttműködésnek, sőt barátságnak a teljes felbomlása 
és az olasz-francia közeledés. A Szovjetunió teljesen szembefordult 
Németországgal és a most megkötött keleteurópai egyezmények azt 
jelentik, hogy a szovjetkormány nem tartja fontosnak a békereviziós 
törekvések alátámasztását mindaddig, amíg Németországban a mai 
rendszer van uralmon. 

Két izben csapott magasra a szociáldemokrata sajtó hangja a 
német-orosz viszonnyal kapcsolatban. Először, mikor nehezményezték, 
hogy az orosz külügyi népbiztos Berlinben a német külügyminiszternél 
reggelizett (!!). Micsoda pecsenye volt ez! Litvinow szóbaállt a német 
külügyminiszterrel akkor, amikor német elvtársai üldözése a leg
magasabbra csapott. Ugy látszik azt várták Litvinovtól, hogy legalább 
is megpofozza Neurathot. A másik hasonló hir az volt, hogy meg). 
hosszabbították a német-orosz barátsági szerződést. Ezzel szemben 
csak annyi történt, hogy a már 1931-ben meghosszabbított szerződést 
Hitler diktátori felhatalmazása alapján most ratifikálta, mert a foly
ton szünetelő német parlament erre addig nem ért rá. De hiába 
ratifikált Hitler tüntetőleg és hiába vannak még ma is áramlatok a 
nemzeti szocialisták között Németországban, melyek a német-orosz 
együttműködés szükségességét hangoztatják Németország szempontjá
ból, a szovjetkormány a német kormány teljes megbízhatatlanságát 
szem előtt tartva, Franciaországgal közösen törekszik Németország 
elszigetelésére. 

A francia-olasz megbékülés még nem jutott hangos manifesz¬ 



tációkkal kifejezésre, de mert fontos érdekei diktálják Olaszországnak 
a közeledést a latin testvér-ellenség felé, biztosak lehetünk afelől, hogy 
rövidesen külsőleg is szent lesz az egyetértés közöttük. A „hamu 
alatti-béke" már megvan. J o u v e n e l missziója úgy látszik teljes 
sikerrel fejeződik be. Termékenynek bizonyult Franciaország egyik 
legokosabb szenátorának hat hónapos római kirándulása. 

Természetesen ez nem Jouvenel, vagy nem c s a k Jouvenel sze
mélyes műve. Ha nem támasztották volna nagy érdekek is alá célki
tűzéseit, akkor aligha sikerült volna meggyőznie az olasz kormányt, 
hogy Olaszországnak nem célszerű támogatni Németország törekvéseit 
s a német és az olasz gyarmati igények össze nem egyeztethetők. Nem 
olyan nagy Afrika (más világrészről ugysem lehet szó), hogy egy
aránt ki lehessen elégíteni az olasz és a német imperializmust is. Az 
angoloknak nyilván nincs kedvük a magukéból adni egyik éhes 
imperializmusnak sem, mert ők nem félnek sem az olaszoktól, sem a 
németektől. Arra azonban talán hajlandók lesznek, hogy az amugy is 
telitett Portugáliát rávegyék, hogy valamelyik gyarmatáról mondjon 
le Olaszország javára. És Franciaország is bizonyos feltételek mellett 
talán átengedi Kamerunt. De kinek adja? Vissza a németeknek, vagy 
az olaszoknak, akik szintén szeretnék? Tudjuk, hogy Olaszország 
Tripolisztól dél felé tör, a Csad-tó irányába. Eredetileg Tunisz lenne 
az olasz hősi szellem célpontja, de Tuniszt csak háború árán lehetne 
elvenni a franciáktól. De az egyenlitői Afrikán esetleg megosztozhat
nak Franciaország és az olaszok, feltéve, ha a franciáiknak az áldozat¬ 
tal egyenértékű politikai előnyt tud biztositani a fasiszta kormány. 
Ilyen engedményre kedvezővé teszi a franciák hangulatát az, ha Olasz
ország cserbenhagyja német elvtársait és Jugoszláviával szemben is 
békésebb húrokat penget. Az olasz-jugoszláv közeledés irányában is 
történtek már „előmunkálatok." Talán nem utópia,, ha a közeli hóna
pokra várjuk már a jugoszláv-olasz meg nem támadási szerződés meg
kötését is. 

Nemcsak a német gyarmatkivánság kellemetlen Olaszországnak. 
A már közismert német „Ostraum" elmélete sem okoz sok örömet a 
fasisztáiknak. Igen, ők terjeszkedést kivánnak kelet felé is, de a saját 
terjeszkedésüket s nem a németekét. Közhely már, hogy Ausztria csat
lakozása miért volna sulyos csapás az olasz imperializmusra. A néme
tek többek között a Balkán felé is törekszenek. Európa oly kicsi már, 
hogy két olyan terjeszkedni kivánó dudás, mint a két fasiszta imperia
lizmus, nem fér meg együtt. Mert ha fel is osztanák egymás érdek
szférájára a meghódítandó országokat: mindkét ország olyan ellen
ségeket szerezne, az érdekelt államok szolidaritása miatt, amelyekhez 
nekik egyébként semmi közük nem volna. Érdeke-e Olaszországnak, 
hogy a német imperializmus német-olasz ellenes blokkba egyesítse a 
kisantant államokat, Lengyelországot, a balti államokat és a Szovjet¬ 
uniót is? Mi bajuk van az olaszoknak, mondjuk a lengyelekkel? Az 
olasz kormány jól tudja, hogy Németország és Olaszország nem olyan 
erősek és soha nem is lesznek olyan erejűek, hogy megmérkőzzenek a 
nyugati nagyhatalmak és a nagyon kialakulófélben lévő kisantant-
lengyel-orosz blokknak a világtörténelemben eddig példátlan katonai 
erőt reprezentáló blokkjával. Ez a koalició erősebb, mint ameyik a Köz
ponti Hatalmakat leverte. 

Érthető, ha az olaszok a saját aspirációikat is veszélyeztetettnek 
látják a németellenes koalició miatt és nagy hajlamuk támadt a 
,,különbékére." Jobb megegyezni külön, mint egy vesztett ügyért maga 
ellen zudítani a világot, csak azért, mert a Németeknek nagy az ön. 



bizalmuk? A világháború alatt is nagy volt. Még az összeomlás előtt 
félévvel is. Nem mértékadó, hogy mit hisznek a németek a világ erő
viszonyairól. Annál is inkább, mert a Szovjetunió és a vele szövetséges 
Törökország eltávolodása a revíziós államoktól igen sulyos esemény 
Olaszország számára. A nyersanyagszegény Olaszország abban az eset
ben, ha mégis elkerülhetetlen lett volna a megmérkőzés Francia
országgal, orosz támogatásra számitott élelmiszer és nyersanyagellátás 
tekintetében. Erről már szó sem lehet. Spanyolországban is egy, a 
francia köztársasággal rokonszenvező rezsim van uralmon, úgy, hogy 
Európa egész nyugati és keleti része egységes politikai blokkot alkot a 
kisantantállamok és a Szovjetunió kiegyezése után. Olaszország ezért 
a békerevizió kérdésében a lassú visszavonulás terére lépett és senki 
sem fog meglepődni, ha néhány hónapon belül már Mussolini arról 
fog beszélni, hogy ő ugyan hive a békereviziónak, de mindennél fonto¬ 
sabb dolog a béke s az igazság győzelmének útja elsősorban Olasz
ország naggyátételén keresztül vezet . . . 

Látjuk, hogy Olaszországot igen nyomós okok viszik ebbe az 
irányba. A Szovjetunió kormányát sem szeszély vagy pillanatnyi ötlet 
kovácsolta össze Lengyelországgal és a kisantanttal, hanem jól meg
fontolt és elmellőzhetetlen szempontok mindegyik részről. 

A „térnélküli német nép" ideológusai bámulatba ejtették a világot 
a londoni konferencián azzal, hogy a Hitler és Rosenberg könyveiben 
lévő elmefuttatásokat Keleteurópa gyarmatosításáról hivatalos jegy¬ 
zékben, a legártatlanabb lélekkel követelték. A példátlan politikai bak
lövés az olaszokat háboritotta fel a legjobban, akiknek a kivánságára 
Hugenberg azonnal visszavonta Oroszország betelepítésére vonatkozó 
előterjesztését. A németek ötlete, hogy fogjon össze a világ a Szovjet
unió ellen, hogy azután a meghódított Oroszországban a németek el
helyezhessék felesleges emberanyagukat, nem keltett lelkesedést a 
különböző nagyhatalmak között, leszámítva Franciaországot, melynek 
kormánya különösen jól ért hozzá, hogy a német naivitás bizonyos 
obskurus megnyilvánulásait a maga számára hasznosítsa. Könnyű 
dolga volna egyébként a francia közvetítésnek. 

A német terjeszkedési vágy Lengyelországot is elnyeléssel fenye
geti. Hogyan foglalja el Hitler a Szovjetuniót Lengyelország meg¬ 
kerülésével? A germán elmélet szerint különben is a szláv egészen 
felesleges emberfajta a föld hátán. Árják ugyan, de csak úgy balkéz
ről. Csak azért vannak, hogy a németek elől elfoglalják a „teret." 
A lengyelek nem írják alá Hitlernek ezt a véleményét. Szerintük 
éppen fordítva áll a helyzet. A „dicsőség" lengyel fogalom. 

Csehországot is létérdekeiben fenyegeti Hitler törekvése. Ha 
Ausztriát bekebelezheti Németország, akkor Csehország háború esetén 
összeroppanna a német harapófogóban. Nagyon komoly indoka van 
a cseh-lengyel összefogásnak. De lehetséges volna-e ez az ellenállás a 
német törekvésekkel szemben, ha egy ellenséges Szovjetunióval kellene 
számolniok? Nyilván nem. Ma azonban az a helyzet, hogy a Szovjet¬ 
uniónak nem áll érdekében, hogy Lengyelországot elsöpörjék Hitlerék 
(ami egyébként, mint 1920-ban kiderült, nem is olyan könnyű mester
ség). De Oroszország felől biztonságban hadászati szempontból háború 
esetén a francia-lengyel-cseh egység hamar érvényre tudná juttatni 
Németország kivételesen kedvezőtlen stratégiai helyzetét. A francia 
határhoz közel a legfontosabb német iparvidék, Csehországgal határos 
a második legfontosabb terület, Szászország, Csehország és Lengyel
ország között Szilézia... Ezzel szemben Franciaországot megvédi több 
ezer hadirepülőgépe és rendkívüli felkészültsége. Lengyelországnak, 



mint agrárállamnak nincs elpusztítható „szive", sőt még az iparoso
dottabb Csehországnak sem. Berlin is közelebb van a lengyel határ¬ 
hoz, mint Varsó a némethez.. . Már pedig a repülőháborúban a leg
fontosabb, sőt egyetlen fontos szempont a távolság. . . Mint a hadi
tengerészetnél. A több legyőzi a kevesebbet és feltételezve, hogy a 
repülők egyforma gyorsak és egyforma távolságra tudnak repülni 
(mennyi üzemanyag-terhelésre képesek) az győz, amelyiknek a ki
indulópontja közelebb esik a gócpontokhoz. Ebben a tekintetben a 
Szovjetunió helyzete egyike a legkedvezőbbeknek Európában. 

A román- és a szovjetkormányok viszont úgy találtak egymásra, 
hogy Romániának mindenféle szempontból érdeke fűződik Lengyel
ország épségéhez. Ha a németek győznék le Lengyelországot, akkor 
Románia ugyanugy magára maradna egy esetleges ellenséges környe
zettel szemben, mintha az oroszok támadásának nem tudna Lengyel
ország ellenállni. Romániának is szembe kellett tehát fordulnia Német
ország törekvéseivel. Saját, csak látszólag közömbös, valójában nagyon 
is aktuális érdekei miatt Románia nem lehet semleges a német tervek
kel szemben. A román kormány felismerte a helyzetet s a két kormány 
békevágya volt az az alap, melyen létrejött a román-orosz megegyezés, 
amit az emberiség haladása szempontjából csak örömmel lehet 
üdvözölni. 

A kisantantországoknak, de különösen a francia kormánynak 
nagy sikere a Szovjetunió elvonása a reviziós államoktól. A francia 
külpolitika páratlan szívósságának és filozófikus nyugalmának köszön
heti nagy győzelmét. Nem rendült meg akkor, amikor más már 
engedni akart. A franciák nem politikai deterministák és jól tudják 
hogy az események nem aszerint történnek, amint az a különböző szent
könyvekben, vagy a csillagokban, illetve „az objektiv előfeltételek" 
misztikus és közelebbről meghatározhatatlan fogalmában elő vannak 
írva. Született dialektikusuk, anélkül, hogy sokat tanulmányoznák a 
szabadalmazott és központilag jóváhagyott „dialektikus" történet
bölcselőket, akiktől ugyan soha sem tudnák megtanulni, hogy mik az 
események mozgatóerői. Még néhány hónappal ezelőtt az egész világ-
sajtó Franciaország magárahagyatottságáról irt. Mussolini reviziós 
volt. Anglia is hajlott feléje, a kisantantra sem számithatott állítólag 
feltétlenül — és Franciaország nyugodt maradt. Persze, hogy a béke-
revizónak meg voltak az „előfeltételei" mindenféle szempontból. De 
az ellenkezőjének is. Sőt a franciák szerint ez utóbbinak még jobban. 
És az események nekik adtak igazat. A békeszerződések védelmében 
igen nagy erők szabadultak fel és a még röviddel ezelőtt „izolált" 
Franciaország ma „Maitre d'Europe." Igy csapott á t az ellentétébe 
Franciaország magányossága, csak azért, mert a francia kormány jel
szava a „hidegvér" és mert ők bornirtságnak tartják azt a felfogást, 
hogy a világon a dolgok „szükségszerűen" történnek... Elfogulatlan 
agyvelővel tanulmányozván történelmüket ők jól tudják, hogy nagyon 
kevés dolog történik feltétlenül „szükségszerűen." Napoleon uralomra
jutása sem volt „szükségszerű" esemény, de a bukása sem volt az. 
Hangsulyozva, hogy a szükségességet abban a ködös értelemben fogjuk 
fel, ahogyan egyes politikus szerzők szokták néha magyarázni, hogy 
rendszerük mért bukott meg és saját balfogásaik helyett azt hozzák 
fel ennek indokolásául, hogy az az osztály vagy osztályok, melyekre 
ők támaszkodni akartak, nem voltak még elég „érettek" magasröptű 
elméleteik befogadásához. Holott esetleg azok az osztályok már négy
száz évvel ezelőtt is és még máig is emlékezetes módon adták tanu
jelét érettségüknek... Természetesen nem „véletlenül" történnek az 



események a nagyvilágban. Természettudományi értelemben nincs is 
véletlen. De gondolkodásunk mégis használja ezt a fogalmat azokra a 
történésekre, amik legalább is a mi tudásunk szerint nem valami elemi 
kényszerűséggel következtek be, hanem, legalább is ahogy mi hisszük, 
történhettek volna ugyanolyan „joggal" másként is. 

A reviziósmozgalom sikertelenségének indokolására is köteteket 
lehetne összeirni. De a felhozható okok között egy sincs olyan, amit 
emberi cselekvés ne tudott volna más irányba vinni. Történhetett 
volna az ügy egész másként is. A reviziós blokk különös belső ellent
mondásai okozták a bukását, de ezeket könnyen el lehetett volna 
simitani. Egyes személyeken mulott, hogy ez nem történt meg. Nem 
válhatott komoly tényezővé az az elgondolás, melynek 1930 elején lelt 
nagy divatja Európában (akkor vetődött fel a reviziós blokk gondo
lata), hogy Németország, Olaszország és a Szovjetunió a három kisebb 
országgal, Ausztriával, Magyarországgal és Bulgáriával együtt küzd¬ 
jön a revízióért, amikor az a mulatságos helyzet adódott elő, hogy míg 
Olaszország a legbarátságosabb viszonyban, mondhatni szövetségben 
volt a Szovjetunióval, addig Olaszország két kisebb szövetségese, 
Magyarország és Bulgária nem voltak hajlandók még csak elismerni 
sem a Szovjetuniót. Igy kissé operettizűvé lett ez a blokk és nem csoda, 
ha a franciák nem ijedtek meg tőle. De az éppen nem volt kényszerű 
esemény, hogy az akkori magyar kormány nem tudta levonni reviziós 
magatartása konzekvenciáit. A magyar-orosz együttműködésnek min
den gazdasági és a magyar nacionalizmust nézve, minden lelki előfel
tétele is adva volt. Amikor Bethlen István 1925-ben szerződést kötött 
Berlinben a szovjettel, Budapesten éppenséggel nem találkozott ez a 
tény ellenállással a „közvélemény" részéről. Néhány nagybefolyású 
személyiség egyéni ellenszenvén és ellenállásán múlott az, hogy 
Magyarország nem ratifikálta mégsem az egyezményt. Ebben csak az 
kételkedhetik, akinek sejtelme sincs a történésekről és aki az iróasztal 
mellett agyalja ki eseménymagyarázatait. Ez csak egyik ok, még van 
számtalan. A reviziós mozgalom kifejlődéséről és hanyatlásáról talán 
még lesz alkalmunk — külön — összefüggő képet adni ovasóinknak. 

Változatos ut vezetett odáig, hogy Franciaország és a Szovjet
unió úgy egymásra találtak, hogy a németek dühükben a japánokkal 
tárgyalnak a szovjetelleni szövetségről. Ha egyelőre rejtélyes is, 
hogy hogyan támogathatná Németország Japánt a szovjet ellen, a hir 
azt bizonyítja, hogy a németek a szerződéseket nem veszik tulságosan 
komolyan, még akkor sem, ha ők maguk ratifikálják őket. A franciák 
az ilyen derütfakasztó diplomáciai bolondozásokat rábízzák a néme
tekre, ők maguk hasonló viccelődés helyett nagy alkalmazkodóképes
séggel vonják le a megváltozott helyzetből a következtetéseket. Még 
1930-ban olyan rossz volt a francia-orosz viszony, hogy a diplomáciai 
kapcsolat megszakítását várta mindenki. Franciaország állott az 
akkori európai szovjetellenes mozgalom élén és abban az időben, ami
kor Kutyepoff tábornok eltűnt, egy másik fehérorosz kapacitás nyilat
kozott a Pesti Naplóban, (ha jól emlékszem Sulgin tábornok volt) 
melyben nyíltan arról beszélt, hogy mozgalmukat egy „nagy nyugati 
nagyhatalom" anyagilag támogatja. . . Ma pedig ugyanaz a „nagy
hatalom" feloszlatja a fehérorosz alakulatokat, A változás 1931 tava¬ 
szán következett be, a németek és az osztrákok akkori Anschluss-terve 
következtében. 

A szovjetelleni egységfront megvalósithatatlanságának okairól 
már annyit írtunk, hogy e helyütt csak röviden foglaljuk ismét össze 
a problémák lényegét: Németország az egységfronthoz való csatlaka-



zásáért többet kért, mint amennyit ez az egységfront Franciaország
nak vagy ha úgy tetszik a francia nagytőkének megért. Többek között, 
hogy egyezzen bele az Anschluss-ba. Ez sok volt Franciaországnak. 
A francia kormány gyors belátással változtatta meg orosz politikáját 
és 1931 tavasza óta a francia-orosz viszony egyre javult. 

Németország bekeritése döntő körülmény az elkövetkező idők 
eseményeinek okai között. A Szovjetuniót magatartásában nyilván az 
a meggondolás is befolyásolta, hogy a német kormányt rászorítsa bel¬ 
politikai reformokra. A Hitler rendszer megmentése volna, ha diplo
máciai sikerekkel eltérithetné a népesség figyelmét a belső változat
lanságtól. De ha a német imperializmust sikerül béklyóba szorítani 
(és most sikerült, váratlan egyöntetűséggel) akkor Hitlert éhező töme
gei olyan szociális reformokra kényszerithetik, amelyeknek mértéke 
felől még nem tudunk most képet alkotni. 

Korai volna még megmondani, igazuk van-e azoknak, akik nem
csak a nagybirtok kisajátítását, hanem a nagyipar államosítását is 
várják Hitlertől. Erre marxista nem felelhet úgy, hogy Hitler ezt 
akarja, vagy „nem akarja." Hitler, mint mindenki, azt fogja akarni, 
ami számára az adott helyzetben a legcélszerűbbnek fog látszani. A 
rosszabbodó gazdasági helyzet a gyárak leállása pedig kényszeríteni 
fogja talán Hitlert az ipar szocializálására. Elméletileg ez módjában 
áll Hitlernek, mert nincs más karhatalom Németországban, mint az 
övé. A hadsereggel is korlátlanul rendelkezhetik és Hindenburgot is 
akkor távolithatná el, amikor neki tetszik. Mi lesz a télen, amikor 
már az ucca népének öröme a „népies" rendszer győzelme felett le
lohad és a mindennapi gondok fokozatosan fogják sujtani a tömege
ket? Németország első kispolgári kormánya a Hitler kormány. A 
szociáldemokrata „forradalmi" kormányokat nem lehet a kispolgárság 
rezsimjének tekinteni, mert funkciójukat tekintve, ők fenntartás nél
küli helyzettartói voltak a nagytőkének. A Hitler-kormány azonban 
tényleg Németország kispolgári tömegeire támaszkodik, hiszen elég 
durván távolították el maguk közül a nagykapitalizmus képviselőit. 
Már most: végre tud-e hajtani nagy szociális reformokat a kispolgár
ság? Ez a kérdés. Ha megtörténne, ez mindenesetre a világtörténelem
ben eddig egyedülálló eset lenne. 

Horner Miklós 

MAI NÉMET IDÉZETEK: „Gyakran voltunk nyersek, gyak
ran voltunk kemények, gyakran voltunk kíméletlenek, de mindig 
jó németek voltunk." (Hitler egyik beszédéből.) — „A közön
séget rá kell nevelni arra, hogy csak német üzletekben vásároljon. 
Kiirtani nem lehet ugyan a zsidókat, de tönkre lehet őket tenni!" 
(Angriff.) — „Minden eleven ellensége az intellektualizmus. Az 
intellektualizmus a humanizmus, a felvilágosodottság és a liberaliz
mus ivadéka. A tudományban objektivitás, a művészetben tárgyila
gosság, a politikában pedig demokrácia cimén huzódik meg. öljétek 
meg és szaggassátok ki a gyökereit, hogy a német lélek éljen." 
(Völkischen Beobachter) — „Nem-árja egyetemi hallga
tók csak akkor foglalhatnak helyet, ha már az árja egyetemi hall
gatók ülnek." (Hirdetés a düsseldorfi klinika tantermeiben.)  
„Nauheim fürdő igazgatósága tekintet nélkül fajra, nemzetre és 
vallásra, szívélyesen látja vendégeit." (Hirdetés a Frankfurter 
Zeitungban.) 



VILÁGGAZDASÁGI KÉRDÉSEK 
A VALUTAKÁOSZ. AZ INFLÁCIÓ 

Az utolsó hónapok legfontosabb eseménye kétségtelenül az Egye
sült Államok letérése az aranyalapról, illetve a dollár értéktelenedése 
az arannyal szemben. Ezzel az aranyalap mellőzése az általános sza
bály, a valuta aranyparitáson való rögzitése viszont a kivétel lett. 
Azok az országok, amelyek még ma aranyvalutával s szabad arany-
kivitellel rendelkeznek, mint Franciaország, Schweiz, Hollandia: szige
tek az általános valutakáoszban; s nagyon kérdéses, hogy meddig tud
nak még ellentállni az áradatnak. 

Az ok, aminek következtében az egyes országok az aranyalapot 
feladták és az infláció utjára tértek, közös gazdasági. 

A közös gazdasági magyarázat általában nem a kapitalizmus 
belső törvényszerűségein mulik. A tőkés termelési rend fennállása óta 
több mint 10 krízisen ment keresztül; inflációhoz azonban csak kivéte
lesen s akkor is csak leggyöngébb részeiben s csupán átmenetileg 
nyult. A jelenlegi válságra jellemző infláció, mint általános jelenség 
kétségtelenül a kapitalizmus általános krizisének a következménye. 
Ezzel azonban még keveset mondtunk: szükséges a gazdasági alap 
konkrét feltárása, mely az egyes országok tőkéseit arra kényszeritette, 
hogy az inflációba keressék menekvésüket. 

A legfontosabb gazdasági ok a profit elosztásának roppant el
tolódása az ipari- és a kölcsöntőke között, az utóbbi javára. A hallatlan 
élességű krizis a hitelterheket az ipari tőke számára elviselhetetlenné 
tette. Ez a helyzet arra kényszeritette az ipari tőkét, hogy likvi
dálja, illetve redukálja elviselhetetlenné lett eladósodását vagy egy 
általános csőd, vagy pedig az infláció segítségével. Harmadik meg
oldás nincs. S mert a csőd által való adósságok likvidálásának költ
sége mindenekelőtt magára az ipari tőkére esne, az infláció által való 
likvidálás költségei pedig elsősorban a munkásosztályra, a kispolgár
ságra és a kölcsöntőkére ezért világos, hogy az állammal szorosan 
egybenőtt monopolisztikus tőke az infláció által való likvidálást 
részesiti előnyben. 

Miért lett oly elviselhetetlen az adósságok terhe a krizisben, hogy 
az inflációhoz kell, hogy vezessen? A legfontosabb mozzanatok a 
következők: 

1. A válság hallatlan, minden megelőző válságot messze tulhaladó 
mélysége az értéktöbblet összegének erős csökkenéséhez vezetett. Jelen
leg a munkások válságelőtti létszámának jóval kevesebb mint a felét 
zsákmányolják ki a nagyipari államokban, s bár a munkásság erős 
ellenállása dacára a tőkének sikerült a kizsákmányolás rátáját emelni, 
mégis ez az emelkedés nem egyenlítette ki a kizsákmányolt munkások 
óriási csökkenését. 

2. Az árak esése feltartózhatatlanul megy tovább. A reprodukciós 
ár, ami végső soron az eladás árát határozza meg, állandóan alacso
nyabb mint az áru tényleges termelési ára. A tőke cirkuláló részének 
minden egyes fordulójánál kiderül, hogy elemei — árban — alacso
nyabban állnak, mint fordulója elején. Vagyis az áruk eladási árában 
a munkásoktól eltulajdonított értéktöbblet vagy egyáltalában nem, 
avagy nem teljesen reaálizálódik. A válság következtében lecsökkent 
értéktöbblet egy még tovább csökkent profit összegben jelentkezik. 

Az össztőke mozgási folyamata a fix tőke minimális kihasznált
sága következtében nagyon meghosszabbodott: a cirkuláló tőke min
den egyes megfordulásában ugyanaz a profitráta a profitnak egy na-



gyon erősen megcsökkent évi rátáját jelenti az össztőke szempont
jából. 

Ezzel szemben a nominális összeg, amelyre a kölcsöntőke jogosan 
igényt tart, változatlan marad. Azt jelenti ez, hogy a kölcsöntőke az 
egész profitot, illetve a legnagyobb részét (kamat, stb. formájában) 
felfalja ugy, hogy az ipari tőke számára nem marad vissza semmiféle 
vállalkozói nyereség. A legtöbb esetben a kölcsöntőke igényét a régeb
ben felgyüjtött rezervák segítségével elégítik ki. Mialatt a krizis fo
lyamán még a legtöbbet foglalkoztatott munkás reálbére is gyorsan 
esik, mialatt az egész munkásosztály reális jövedelme a felére zsugo
rodik, mialatt a parasztság és a kispolgárság tömegesen tönkremegy 
s mialatt egyre több tőkés vállalkozás kerül csődbe s a válság már a 
legnagyobb monopóliumokat is magával rántja, addig a kölcsöntőke 
követelése változatlan marad, vagyis a kölcsöntőke részvétele a csök
kent évi értéktermelésben — százalékban — ugrásszerűen nő; a jára
dékból élő osztály bevétele az áresés következtében reálisan emelkedik 
szemben minden más osztály jövedelmének ugrásszerű esésével. 

Ami a jövedelemre áll, áll a tőkére is. Valamely tőkés vállalkozás 
értékelése csak minimális mértékben függ attól, hogy a vállalkozás 
üzeme (gyár, gépek, készletek) valójában mibe került. Ténylegesen az 
után a profit után értékelik, amit juttat. A legszebb gépek ócska vas
nak számítanak, ha nem alkalmasak profit juttatására. A válság ezért 
az ipari tőke összegének igen nagy mértékű redukálását jelenti; a no
minális adósságok Összege azonban, amely terheli, változatlanul nagy 
marad. Ami az egyes vállalkozásokat illeti, úgy az adósságok sok eset
ben nagyobbak, mint az adós vagyonának a krizis következtében erő
sen redukált értéke. A tömeges általános csőd csak inflációval kerül
hető el. 

Ami az egyes tőkés vállalkozásokra s az ipari tőkére áll, áll az ál¬ 
amra és a városokra is: az adósságok kamatterhe egyre nagyobb ré
szét emészti fel a bevételeknek — a konverziók általi redukció csak 
egyes országokban sikerült, — a helyzet növekvő deficithez s végül itt 
is inflációhoz vezet. 

Az infláció funkciója a kölcsön-tőke értéktöbbletben való részvé
telének erőszakos, általános redukálását s az értéktöbblet emelkedését 
jelenti a munkásság fokozott kizsákmányolása s a középrétegek vagyo
nának kisajátítása révén az ipari tőke javára. Az infláció célja az 
ipari tőke értékelését emelni s ezzel a válságból a kapitalisztikus ki
vezető utat előkészíteni. 

Az általános infláció azonban a krizis ujabb elmélyülését hozza 
magával, amidőn egy átmeneti felélénkülés, a „tárgyi értékekbe való 
menekülés" szakasza után, a reális jövedelem vele kapcsolatos ugrás
szerű csökkenése következtében, amivel együtt a dolgozó tömegek vá
sárló ereje is csökken, általános elszegényedéshez vezet. Ez azonban 
ismét az osztályellentétek további ugrásszerű kiélesedését eredmé
nyezi. Az általános infláció legfeljebb pillanatnyi felszabadulást, de 
nem megoldást jelent. 

Mellékesen megjegyezve: az a tény, hogy Anglia és Japán az in
flációra való áttéréssel termelését az aranyparitáson kitartó országok
kal szemben megjavította, a polgárság körében azt az illuziót támasz
totta, hogy az infláció minden országban hasonló eredményhez vezet
het. Természetesen ez lehetetlen: a relativ javulás az angol és a japán 
gazdaság helyzetében tulnyomóan világpiaci konkurrenseik költségére 
történt, miután az inflációval a kivitelt szorgalmazták, a bevitelt pe
dig csökkentették. Abban a pillanatban azonban, amikor az infláció 



általános, egy ország sem veheti ki nagyobb részét a világexportból a 
másik költségére, s egy ország sem ragadhatja magához az összérték-
többlet nagyobb részét. 

Ha az infláció általános, úgy egy ország sem huzhat belőle előnyt 
a világpiacon; az általános infláció csak az egyetemes káoszt s a világ
gazdasági vonatkozások további szétesését gyorsítja. 

Hogy a világgazdaság máris mennyire összezsugorodott, bizo
nyítják annak a 91 országnak az adatai, amelyek 99 százalékát jelen
tik együttesen a világkereskedelemnek. 

„A világkereskedelem forgalma 1932-ben 109.5 milliárd márka volt. 
33.5 százalékkal kevesebb mint 1931-ben; 61.5 százalékkal mögötte az 
1929. év tetőpontjának s 31.7 százalékkal 1913 mögött." (Wirtschaft und 
Statistik 1933. április.) Érték szerint a világkereskedelem kb. 1905 és 
1906 nívójára esett vissza. Ezek a számok magukba foglalják úgy az 
árak, mint az árúk tömegének a visszaesését. ,,A világkereskedelem 
volumenjének összeesése még élesedett." 

Ha Roosevelt, hogy Angliára nyomást gyakoroljon, a világpiaci 
versenyfeltételeket az infláció kiváltásával próbálja kiegyenlíteni; ha 
minden ország ugyanezt a példát követi, úgy a világkereskedelem össz¬ 
volumene ezáltal semmifélekép' sem emelkedik. Ellenkezőleg: a valuta 
káosz a világkereskedelem további zsugorodási folyamatát meggyor
sítja. 

A válságban a monopolisztikus kapitalizmusra jellemző tőkeexport 
még erősebben csökkent, mint a világkereskedelem. Amerika tőkeki
vitele az utolsó években ténylegesen megszűnt; Angliáé, Franciaor
szágé a minimumra redukálódott. Tőkeexport ma szinte kizárólag csak 
politikai katonai célokból történik, a vazallus országok jobb felszere
lése érdekében. Az infláció általánosítása ebben a tekintetben nem vál
toztat; lesz egy kaotikus, az állami törvényhozások által tiltott s ezért 
leszűkített tőkemenekülés egyik országból a másikba, megfelelően az 
infláció menetén kialakuló spekuláció számára, de nem tőkeexport a 
régi értelemben. 

Az a remény is, hogy a tőkés termelés az infláció utján a belpiac 
kiszélesítésével a krízist átmenetileg legyőzi a mai konkrét helyzetben 
illúzió. A valuta értéktelenedése esetében a tőkések messzemenően le
fedezik magukat nyersanyaggal; a kispolgárság tehetősebb rétegei 
szintén előre beszerzik nem mindennapi szükségleteiket (butor, ruha, 
cipő stb.): mindez az árak emelkedéséhez s ezeknek a piacoknak a kor
látolt felélénküléséhez vezet. Egy tulajdonképpeni inflációs konjunk
tura azonban, vagyis a tárgyi értékekbe való menekülés a nagy in
vesztóciók formájában, mint új gyárak, bérházak építése, a fix tőke 
megújítása stb. alig léphet föl. Melyik tőkés fogja elhatározni magát 
az infláció jelentkezésekor új gyár építésére, amikor a régi gyár csak 
kapacitása negyedrészében használható ki? Melyik tőkés fog új bérka
szárnyákat építeni, ha a meglévőkben ezerszámra állnak a lakások 
üresen? 

Az infláció ugyanígy nem oldja meg a mezőgazdasági válságot 
sem. Megkönnyíti ugyan az adósságok és a pénzbe rögzített földjára
dék terhét, meghagyja azonban az „ollót" s általában a városi lakosság, 
különösen pedig a munkásság elszegényedése következtében további 
éles visszaesést jelent a mezőgazdasági áruk, mindenekelőtt a paraszt 
termeivényei számára. 

Összefoglalóan: az ipari polgárság s a monopolisztikus tőke szá
mára adott helyzetben nincs más út, mint az infláció; ez az út viszont 
nem a válság megoldásához vezet, hanem rövid szünet után a válság 
ujabb elmélyedését eredményezi. (V.) 



SZEMLE 
„A HOROGKERESZTES HADJÁRAT" 

I g n o t u s P á l ily cimmel megjelent tanulmánya a liberális 
intellektualizmus kirohanása a hitlerizmus ellen. A liberális intel¬ 
lektualizmus megnyilatkozásai viszont mindig a kellő óvatossággal 
kezelendők. Aki visszagondol a magyarországi ellenforradalom, majd 
az olasz fasizmus uralomrajutásának idejére s a polgári civilizáció-
apostolok akkori álszent felhördülését összeveti azóta történt meg¬ 
hunyászkodásukkal, kell, hogy józan szkepszissel fogadja és valóságos 
értékére szállitsa le a most Hitler ellen fenegyerekeskedő polgárok 
ökölrázását. Intranzigens és megalkuvás nélküli a liberális polgárság 
ma már csak a forradalmi marxizmussal szemben tud lenni; a fasizmus 
ellen opponál és protestál, végezetül azonban „beletörődik" sorsába. 
Ignotus Pál a magyar fasizmust említésre sem tartja méltónak, amikor 
a horogkeresztes mozgalom történeti gyökerét, szerepét és jelentőségét 
akarja tisztázni, az olasz fasizmussal szemben pedig feltünően engedé
keny, ami annál kómikusabb, mert a figyelmes olvasó láthatja, hogy 
semmi érdemlegeset nem tud a horogkeresztesek szemére vetni, amit 
— ha megfelelően módosult formában is — ne lett volna kénytelen fel
hozni előbb az olasz fasizmus jellemzéséül. Magában Németországban 
a polgári középpártok s a weimari koalició tagjai — a szociáldemok
ráciát is beleértve — valósággal Canossát járnak Hitlerhez s bár
mennyire is a „fiat justitia, pereat mundus" mártir-elvének követését 
ajánlja I. P. a német zsidóságnak, a németországi zsidó burzsoázia még 
a literátusok átmeneti hajthatatlanságával sem azonosíthatja magát és 
egyáltalán nem csupán kényszer hatása alatt, hanem oszályérdekeinek 
helyes fölismerésével küldözgette a leveleket külföldi üzletfeleinek, 
akiket biztosit benne, hogy kutyabaja „a vér és a faj heroizmusának" 
Németországában. Akinek a magyar példa nem elég bizonyíték e módszer 
célirányosságában, meggyőződést szerezhet Doblhoff Lili bárónő hely
színi jelentéséből. Ez a „Magyarország"-ban megjelent rendkívül tanul
ságos riport már arról az „önkéntelen tiszteletről" beszél, amellyel 
marcona és zsidófaló SA-fiuk a zsidó burzsoát kezelik... 

Sok jelentőség-e van-e ilyen körülmények között annak a részlet
kérdésnek, vajjon I. P . — a mi szempontunkból mindegy, hogy a maga 
személyét is. avagy csak irányzatát illetően — kérész-életű opponálása 
a horogkereszt ellen m á r m o s t mennyire őszinte, következetes, cél
tudatos és elszánt? És még ebben a részletkérdésben sem adhatjuk meg 
a felmentvényt „A horogkeresztes hadjárat" szerzőjének. Ha legalább 
azt mondhatnók: talán nem őszinte ugyan I. P. könyve, de érvelése 
pőrére vetkőzteti s a maga valóságában mutatja meg a fasizmust, — 
akkor is tartózkodók lennénk ugyan, de mégis elismernők, hogy hasz
nos I. P. tanulmánya. Sajnos, fordítva áll a dolog: talán őszinte I. P.. 
de a kép, amit a hitlerizmusról fest, teljesen rossz. 

Tőről metszett filozófiai idealizmus .,A horogkeresztes hadjárat" 
általános nézőpontja. Hiába hangoztatja I. P. a történelmi materializ
mus rosszul fogalmazott alaptételét. („Hiszem, hogy a történelemnek 
nincs eredendőbb s állandóbb mozgatója, mint a gazdasági szükség s az 
ettől diktált osztályharc",) semmi látszatja annak, hogy gondolkozását 
a marxizmus a legcsekélyebb mértékben is megtermékenyítette volna. 
A magyarázat, amivel szolgál, minden egyes esetben ideológikus s ez 
az ideológikus magyarázat számára a végső ok, amelyen nem terjed tul 
figyelme. Egyetlen nem ideológus problémája semmi egyéb, mint a 
kétely: hátha mégis megvalósítja szociális ígéreteit Hitler; de hű marad 
magához, mert azt a „taktikátlanságot" is, hogy valóban feltűnő ala
possággal elmélyedjen ennek a lehetőségnek méltatásában és — el-



ismerésében, ezzel a nagy eréllyel hangoztatott mondattal igazolja: „Az 
elméletnek és a taktikátlanságnak, az enciklopedista igazság-kutatás
nak és a „romantikus" forradalmiságnak köszönhetjük, hogy kikerül
tünk a rendiségből." I P.. a kétségkívül tájékozott ujságíró, aki pesti 
rossz nyelvek szerint „apjától örökölte olvasottságát", im, még azt a ma 
már a polgári histórikusok által is általánosan elismert tényt sem képes 
megérteni, hogy — éppen végső soron — nem az enciklopedisták igaz
ság-kutatásának, amely csak mód és eszköz volt, hanem a fiatal bur
zsoázia szatócsi érdekharcának köszönhető a francia forradalom. 

Ahogyan ez az általános nézőpont az I. P. által felvetett számtalan 
problémáinál megnyilatkozik — szerző összetéveszti az alaposságot a 
nagyot-kanyarítással, — az néha tisztára a kómikum határát surolja. 

Kiindulópontja az a megállapítás, hogy az olasz fasizmusnak, a 
háború utáni amerikanizmusnak, Berlin inflációs és azt követő erkölcs
telenségének, a horogkeresztes mozgalomnak és — last but not least — 
a bolsevizmusnak egy közös gyökere van: a butaság divattá válása, a 
tiszta ész semmibevevése. Miért, hogyan? — kérdi rémülten az olvasó, 
de erre már adós marad a felelettel I. P. 

Igy megteremtvén magának az alapot, hosszadalmas kérődzésbe 
bocsátkozik a szellemnek „mint olyannak" problémájáról és oda 
konkludál, hogy a termékeny szellem nem lehet más, mint liberális és 
destruktiv. Liberális, mert a bolsevizmus is béklyóba veri a szabad 
szellemet; destruktiv, mert a kultura nem lehet más, mint „biráló, 
dogma-robbantó, bálvány-romboló." Ezt a történelmi materializmus 
nevében mondja . . . 

Most jön a hitlerizmus gazdasági problematikája. A dolog nagyon 
egyszerű. Hitler kiszorítja Hugenberget és Papent, ebből látható,  
hogy a nagytőke most már maradéktalanul mögötte áll? dehogy — az, 
hogy győznek a nemzeti szocializmus antikapitalista törekvései. Fur
csa, de tény, hogy ez mégsem elégiti ki a munkást — lásd Olaszország, 
— amiből következik, hogy: „Nem merő osztályharc folyik itt, hanem 
életfilozófiák harca." Quod erat demonstrandum. 

Igy aztán fölényessé válik és most már Marxhoz, aztán a marxista 
munkássághoz fordul a szemrehányással: miért nem vették figyelembe 
a szellemi tényezőket; akkor nem tévedtek volna. Marx pl. azt a követ
keztetést vonta le a történelmi materializmus alaptételéből, hogy a 
szocializmus előreláthatólag Angliában diadalmaskodik először; mily 
nevetséges, ugy-e? Hogy akkor, az imperializmust megelőző korszakban, 
Marx nagyon helyesen állapította meg a sorrendet s az csak később — 
és egyáltalán nem a történelmi materializmust cáfolván — változott 
meg, az nem számit. 

Még nevetségesebb helyzetbe került a szellemi tényezők figyelmen 
kivül hagyása miatt a marxista munkásság, illetve, ami azonos vele, a 
szociáldemokrácia! Mindenütt csak szociális reformokkal, a jövedelem
megoszlás megváltoztatásával: a gazdasági alappal törődött s ügyet 
sem vetett a reakciós szellem: az ideológiai felépítmény fennmara
dására, — az eredmény látható. Hogy a marxizmus szerint a gazdasági 
alap a kapitalizmus és a jövedelemmegoszlás ennek felülépítménye? 
Ezt ily olvasott embernek, mint I. P. nem kell tudnia. 

A liberális, demokrata szellemre kellett volna ügyelnie a szociál
demokráciának, akkor nem bukik meg! Hogy a demokrácia megbukott? 
Ugyan kérem! Ez olyan kómikus, mintha azt mondanók: a matematika 
megbukott, — mert Schwarz és Kelen a VIII. b,-ből 4-est kapott belőle, 
A népek buktak meg a demokráciából! Hogy a polgári társadalomban 
a burzsoázia irányítani tudja a népek ideológiáját? Durva materializ¬ 

mus lenne erre csak gondolni is. 
Persze a „baloldali" szellem I. P. adta jellemzése nem illik a bolse¬ 

vizmusra. Dehát az, a maga diktaturájával és hogy „megbontotta a 
marxista munkásságot,, Németországban, valójában nem is baloldali 
mozgalom. Ami Marxot illeti, hogy ő ma bolsevista lenne-e? „Nagyon 
is elméleti kérdés", amelyet azonban „Kautsky a Leninnel való vitájá
ban érzésem szerint már tökéletesen megoldott, kimutatva, hogy Marx 



nem volna bolsevista. S meggyőződésem, hogy a végzetes éket az 
európai szabású baloldal és a „proletárforradalmi szélsőbal" közé nem 
a marx-engelsi osztályharcos kommunizmus verte, hanem, szimboliku
san szólva, Ludendorff tábornok, amikor a bolsevik emigrációt haza
segítette, becsempészve a könyvbuvár forradalmárok társaságában a 
porosz-junkeri szoldateszka tatár-zselléri mostohatestvérét is az orosz 
forradalomba. A hunok egymásratalálása volt ez, nemzeti és osztály
különbségeken át." Valóban, a bolsevizmusnak van egy misztikus 
„kollektiv világnézete", amely szerint ,,nem a magánember érdeke a 
fontos; hanem a társadalomé" (a marxizmus egysége tudvalevőleg a 
társadalom és nem az osztály), s ennek „különösségét nehéz megmagya
rázni másból, mint az orosz szellemi alkatból, mely . . . a rideg pozitiviz
must is addig ridegiti, mignem kisértetté válik." Faji imperializmusról 
van szó, kérem; amolyan pánszláv dolog ez, Dzsingisz Khánnal. 

Faji dolog az olasz fasizmus is. Jó dolog tulajdonképpen: „meg
gyalulta és keményen összesrófolta" a „salope" olasz népet; „nem lehet 
némely történelmi jelentőségű érdemet elvitatni tőle", és miért? „Az 
olasz fasiszták mégis csak . . . olaszok; latinok, tehát tehetségesek." 

Faji jelenség a nemzeti szocializmus is. „A végzetes csapás azzal 
zudult Európára, hogy végül a poroszok is fölfedezték magukban a 
poroszt." Örvendezhetnek „a germán fajiság írástudó csacsenerjei", stb. 

. . .De , hogy mindezek után — amikor tücsköt-bogarat szellemmel 
és fajjal magyarázott — I. P. egyetlen érve, amelyet kizárólag a nem
zeti szocializmussal szegez szembe, az, hogy mily bornirt dolog a faji 
elvet tenni meg valaminek az alapjává: ezen már igazán nem 
csodálkozhatunk! 

És itt következik a „Hatszázezer Dreyfus-ügy" cimű fejezet, amely
nél abba kell hagynunk a jóindulatu élcelődést, mert kiderül., hogy 
I. P. nem is olyan naiv, mint amilyennek látszik. Itt a németországi 
zsidókérdésről van szó és már előbb láttuk, hogy e tekintetben bizonyos 
ellentét mutatkozott I. P. felfogása és a németországi zsidó burzsoázia 
véleménye között. Ez az ellentét abban áll, hogy mig a liberális bur
zsoázia szinte zokszó nélkül beletörődik a fasizmusba. I. P. pápább 
akar lenni a pápánál és gorombán leinti a „humanizmus slemiljeit és 
vigéceit", akik „már akcióba léptek, hogy az őrjöngő vandál (t. i. a 
hitlerizmus) felé a megértés utját egyengessék." Nem az-e hát a hely
zet, hogy I. P. nem a liberális burzsoázia ideológusa, hanem magányos 
harcos, aki talán következetlenül és hibásan küzd a Hitler-fasizmus 
ellen, de akit mégis szimpátiával kellene fogadnunk és kétségtelen 
tehetségére való tekintettel igyekeznünk kellene meggyőzni gondol
kodása helytelenségéről, hogy objektive is jó fegyvertársává lehessen 
a fasizmus őszinte ellenfeleinek. 

It t és a következő, utolsó fejezetekben világossá válik, hogy nem. 
Csak éppen, hogy I. P. a jelen mellett látja a jövőt is és felkészül 
annak eshetőségeire. Nem szabad minden fenntartás nélkül odaadnunk 
magunkat a fasizmusnak — mondja a liberális burzsoáziának. „Ha 
utólér a zivatar, nem öntök a nyakamba ráadásul egy dézsa vizet, ha
nem keresek egy kapualjat, ahol meghuzódhatom. Ha már majd egé
szen reménytelennek mutatkozik az európai helyzet, ez lesz az intelli
gencia feladata is. Átmenteni Európából Világ-Teutóniába, amennyi 
átmenthető. Mint tették azok a szerzetesek, kik az antik kulturának 
legalább foszlányait megőrizték a középkori századokon át. Igaz, 
nagyon viharvert foszlányok voltak, mégis ezek tartották ébren a szel
lemet, mely később eltalált a renaissance-hoz." It t keretet és hátteret 
kap a füzet közepének pár mondata: „Érdekes, hogy a polgáriasság, 
mely a mult század derekán a haladók jelszava volt s később a reakció 
jelszava lett, ma ismét kezd visszavonulni a baloldalra; s mindegyre 
több jelét látni annak, hogy — főként Keleteurópában, ahol a diktaturák 
a polgárság kivivta szabadságjogokat veszélyeztetik a fiatal elite. 
mely néhány évvel ezelőtt még elvből undorodott minden „polgári" 
íztől, most azzal a kacér önérzettel kezdi emlegetni a maga ci-devant 
polgári voltát, amellyel a mult század némely arisztokratikus szellemű 



írói az ancien régime-be való visszavágyódásukat hangoztatták. De nem 
tudhatni, mikor alakul út e kacér önérzet ismét harcos önérzetté, mint 
volt a polgári emancipáció előtt. Mert az ancien régime visszatérése 
legföljebb nemesi érdek volt, de a polgári szabadságot megköveteli a 
polgárság Erbfeind-je, a szervezett ipari munkásság is, megköveteli 
a feudális hatalmaktól sokfelé még mindig elnyomott parasztság s meg
követeli főként a polgár, ha nem csak bourgeois, hanem citoyen is. 
A polgáriasság egy ideig egyesek kiváltsága volt ós tömegek szellemi 
szinvonala; most ismét egyesek, kiválasztottak szellemi privilégiuma 
s tömegek felszabadulási igérete . . ." I. P. készül a fasizmust követő 
új szociális megrázkódtatásra! Készülődik, mert úgy látja, hogy akkor 
ujra szóhoz, sőt irányító szerephez juthat a liberálizmus. 

Szóhoz és irányitó szerephez.. . — hogy ez csak egy történelmi 
másodpercre lesz talán lehetséges, ne tudná I. P., aki mint a magyar 
liberálizmus vezércikkirója oly gyakran vetette szemére a fasisztikus 
irányzatoknak, hogy leegyszerűsitik a frontokat és a társadalmat a 
baljós alternativa elé állitják: fasizmus vagy bolsevizmus? Lehetetlen; 
nem hihet abban, hogy az elbukó fasizmust tartós liberális uralom 
váltja fel. 

De egyre jó lehet ez a neo-liberalizmus. Arra, hogy a burzsoázia 
konkrét uralmi formája, a fasizmus ellen feszülő erők egy részét el
vonja a következetes harctól s ezzel elősegitse, hogy a kritikus pilla
natban a mérleg nyelve újra visszalendüljön a multba. 

A liberális intellektualizmus kirohanása a fasizmus ellen, im, így 
bontakozik ki igaz valójában: mint perspektivikus szélsőbalszárnya 
— a fasizmusnak! 

(Budapest) Bálint Endre 
A DOLGOZÓ NŐ MAGYAR REGÉNYE* 

Az írónő regénye afajta g u t g e s i n n t írásmű, amelyért nem 
érheti szemrehányás a szerzőt sem a feleségektől, sem azoktól, akiket 
a feleségek tartanak el. Nem bántja az érdekelt feleket és ezt okos irói 
politikával teszi, azzal a finom diplomata érzékkel, amelyet zsurnalisz
tikai iskolájában a h á r m a s l a p o k n á l megtanult. Nagy a tábora 
a feleségeknek, akik férjeket és mitagadás, majd mégegyszer annyi a 
férfiaké, akiket feleségek tartanak el. Sértegetni tehát nem opportunus 
dolog, ha számot kell vetni a könyv kelendőségével. I t t a felek szá
mára inkább erkölcsi bizonyítványra van szükség, mint olyan őszin
teségre, amely a hármas irodalmi szellemkör szerint már erkölcstelen 
dolognak tekintendő. 

Bródy Lili regénytémája kétségtelenül korszerű. Korszerű akkor 
is, ha nem a kor erkölcsi feslettségére utal. Sőt napjaink igazi regénye 
huzódhatna meg mögötte annyi eleven problémát sejtet a cim. A még 
fennálló gazdasági rend egész folyamata attól kezdve, hogy a termeilés 
elakadt a piacon bekövetkezett tultermelés miatt, a leálló üzemek, a le
épített munkaenergiák, a gazdasági agóniának mindama jelenségei, 
amelyek ugy hullanak ki a gazdasági vérkeringésből, mint a halódó 
szív kihagyó ütemei, mindezek kisértetiesen rémlenek át a cimbetük 
ablakain. A felesége tartja el állitásnak a valósága: az egyik oldalon a 
tönkrement kapitalisták ezrei, a másikon lerongyolódott és éhező mil
liós tömegek. Dologtalan férfiak és legyengült asszonyok hadserege, az 
ipari tartaléksereg, amelynek puszta jelenléte leszorítja a munkabére
ket ott, ahol még folyik a termelés. A munkabérek lemorzsolódnak, a 
profithajsza még olcsóbb munkaerőt keres, asszonyok kerülnek a fér
fiak helyére, meg serdületlen gyerekek. Az asszony lesz a családel
tartó, úgy, ahogy a regényeim meghatározza: „A felesége tartja el." 

Bródy Lili észrevett valamit magakörül. Észrevette, hogy van-

* B r ó d y L i l i : A felesége tartja el. 



nak férfiak, akiket a feleségük tart el. A jelenség hallatlanul bizarr 
egy ifju hölgyiró számára, aki az eredetiséget úgy vette programjába, 
mint a kispolgári párt a szabadelvüséget. Bródy Lili elképzelte, hogy 
micsoda frappáns könyvcim lenne, hogy „a felesége tartja el." Ó, kéjesen 
csámcsogó ruék és gurmandok makrókra, zsigolókra és stricikre beállított 
agyvelőtök mekkorát bámul majd azon, hogy akit a felesége tart el, 
az egy finom kulturájú tanár a leánygimnáziumból. Egy munkanélküli 
tanár! Eddig a dolog rendben is volna, elvégre, hogy mit gondol 
Bródy Lili, ahhoz kevés közünk van, de hogy mit ír, az nem igen hagy
ható szó nélkül. Bródy Lili tanárja nem a gazdasági válság áldozata. 
Egyszerüen kidobták az iskolájából, mert egy bakfisnak a védelmében 
képenvágta az igazgatóját. Budapesten százával szaladgálnak leépített 
b. listás és elhelyezkedni nemtudó tanárok, akiket a gazdasági dep
resszió tett kenyértelenné és akkor Bródy Lili kikeres egyet az ezer 
közül, akit véletlenül egy affér regényhőssé emel. A l'art pour l'art 
regényírásnak itt van mindjárt ezzel az a gyakori tévedése, hogy re
gény csak irodalmilag elképzelt eredeti és szokatlan helyzetből indul
hat el. Pedig ha már arról van szó, hogy ezt a tanárt a felesége fogja 
eltartani, akkor igazán természetesebb az élet való eseteire hivatkozni, 
a válságra és a b. listára. De számolnunk kell a polgári író munkame
tódusával. Neki „elő kell készíteni" a cselekményt és valószínűsíteni a 
karaktert. A tanár urnak tetszik a bakfis. És noha egy férjhez ennyire 
nem illő lelkiállapotba sülyedt és a nőügy miatt válik kenyértelenné, 
mégis a felesége, akihez később valóban hütlen lesz, tartja el a regény 
további lapjain. Bródy Lili meglepően falánk fantáziája azonban nem 
elégszik meg a tanárnak ezzel az egy és első ballépésével, utóbb a fele
ség barátnőjét is a kitartott tanár karjaiba veti. Bródy Lili aligha 
tudná megindokolni, hogy erre mi szükség. Elvégre konfliktusnak elég 
lehet annyi is, hogy a feleség másnak a szeretőjéről, mondjuk a bakfis 
szeretőjéről gondoskodik — férjtartás cimén. Bródy Lili azonban még 
mást is el akar mondani. Azt, hogy az anyagi függőségben levő férj 
felszabadulást keres a szexualitásban. Fellázad azon a területen, ahol 
látszólag nincsenek megkötöttségei. Bródy Lilinek ehhez kell a má
sodik tényleges házasságtörés. Holott a szerelmi hütlenkedés egy té
nyével is meg lehet magyarázni a „szexuális lázadás" Bródy Lili-féle 
elméletet. Ahogy az irónő az állástalan tanárt bemutatja, az semmi
esetre sem tipust ábrázol, nem formázza a gazdaságii válság munkanél
küli intellektueljének típusát, hanem egy mohó és falánk himet csu
pán, aki a valójában természetes emberi ösztönök cselekvése közepette 
erkölcsi közönyben sekélyesedik el. 

Az eltartott férfi lelki átalakulásából alig mutat be valamit 
Bródy Lili. Jóformán csak eredményeket konkrétizál. És mindennek a 
magyarázatát is csupán egy a férj és a feleség közötti diskurzusból 
tudjuk meg. A kérdésnek erről az oldaláról a szerzőt követve alig lehet 
valamit is elmondani. 

De most következik a feleség. Rájön, hogy a férje megcsalja. Sze
líd bárány, szegény, alig lázad, nincsenek elméletei. Elméletei akkor 
lesznek, amikor megjelenik a férj riválisa. Akkor ráeszmél, hogy eddig 
anya volt, férjének, az ő „fiucskájának" anyja, mert gondját viselte. 
Hogy apa volt, aki eltartotta. Holott egyszer végre ő szeretne gyerek 
lenni, akivel más gondol, akivel más törődik. Bekövetkezik a szakítás 
a férj és feleség között. De válás még se lesz a dologból, az „anya" 
győz, megy vissza az ő „fiucskájához", továbbra is gondját viselni, A 
boldogság helyett a nyugalmat és a kötelességet választja. 

Az asszonyi martirium regénye lesz a történet a dolgozó nő mar¬ 
tiriuma helyett. 



Ime, ezért az asszony és nem a dolgozó nő drámája ez a regény: 
A dolgozó nő drámája nem abban rejlik, hogy eltartja a férjét és 
emiatt nem tud boldog lenni. Ez csak a Nő drámája lehet. A Dolgozó 
Nő drámája abban van, hogy a mai gazdasági és társadalmi rend a nő 
gazdasági függetlenitését nem tudja biztositani. A nő gazdasági füg
getlenségéhez nem csupán az kell, hogy maga keresse meg a pénzt, 
amire magának szüksége van, — ha így volna, akkor már nagyjában 
befejezettnek tekinthetnők a nők gazdasági felszabadultságát — hanem 
hogy a család gazdasági strukturája is megváltozzék, a házasfelek 
egymástól is függetlenek legyenek — gazdaságiakban. Vajjon, mi 
kényszeritené Bródy Lili hősnőjét egy szocialista társadalomban, — 
ahol a férj is dolgozik, — a férje mellé, ha az már elhagyta? A drá
ma, amit lejátszat előttünk, a kapitalista rend tipikus családi drámája, 
ami kétségtelenül igaz jelenségében, de Bródy Lili analízisében nem. 
A szexuális lázadás valójában nem a gazdasági függőség miatt követ
kezik be, hanem a poligám hajlamok miatt, a szexuális lázadást csu
pán a gazdasági függősége miatt leplezi a gazdasági függőségben levő 
házasságtörő. 

* 
Mert miről is van szó ? A férj, ó, te bámuló világ, aljasul és hitvá

nyul megcsalja a feleségét. De nem csak a feleségét, hanem egyben 
az eltartóját. A dolog, képzeljék el, egészen ugy fest, mint mikor egy 
feleség megcsalja a férjét, de titokban tartja, nehogy az uccára kerül
jön. Ki hát itt az aljas, a szemtelen? A polgári morál szerint minden
esetre az, aki hütlen azzal szemben, aki gondoskodik róla. De vajjon, 
valóban így igaz-e. A burzsoázia jólértett ahhoz, hogy megteremtsen 
egy olyan erkölcsi légkört, amely az ,,eltartó" számára mindenkori fel
mentést biztosit. Galád és hütlen az a munkás, aki „kenyéradója" ellen 
fordul. Évtizedek óta folyik a harc azért, hogy elvegyék a sztrájk jo¬ 
gát, tehát azt a fegyvert, amelyet azok a kizsákmányoló munkaadó 
ellen szegezhetnek. A polgári társadalom tehát a család keretén belül 
és a társadalom kialakult itéletét juttatja érvényre, sőt elsődlegesen a 
családban, amely erkölcsi fundamentuma a polgári társadalomnak. Ki
nek jut eszébe védelmére kelni a házasságtörő asszonynak, azért mert 
mikor „megcsalja" a férjét, ennek a konzekvenciáit nem vonja le nyíl
tan, hanem tovább is leplezi a „hütlenségét". A polgári morál gondol
kodás nélkül az asszony fölött tör pálcát és nem ama gazdasági rend 
fölött, amely nem biztosit megélhetést az asszony számára és bujká
lásra, hazudozásra, leplezésre, kettős életre kényszeríti csak azért, mert 
megélhetéséről, esetleg jólétéről máskép nem tud gondoskodni. A ka¬ 
tolikus egyház is azzal, hogy nem ismeri el a házastársak közötti vá
lást, eredményében a fennálló állapotot erősiti meg. 

Bródy Lili most megfordította a szerepeket és az eltartott férfit 
állította a fölényes polgári erkölcs ítélőszéke elé. De mert Bródy Lili 
„modern" iró, tehát a polgári morál is fejletten jelentkezik nála. Sza
badon, lengén, nyeglén és ledéren. 

A magyar regényciklus az eltartott férfiről, amit Zsolt Béla kez
dett el „Házassággal végződik" cimü regényében és amit most Bródy 
Lili csöppet sem rosszabbul folytatott, megérett már a befejezésre. 
Ideje volna, hogy végre olyan iró, aki világosan látja az összefüggé
seket, megírja azt a szociális regényt, amelyben nem a léha és köny¬ 
nyelmü pesti férjet mutatja be, hanem a munkanélküli dolgozót, akit 
dolgozó feleségével eltartat a „humanista és filantrop" tőkés tár
sadalom. 

(Budapest) Ujvári László 



„A MI VÁRUNK A KÖNYV." * 
Az erdélyi magyar irodalom magasabb népi misszió cégérével 

tűntet s regionális határoltságából programot csinál, — de ugyanakkor 
hangosan hirdeti a művészetnek a valóságos életen való k i v ü l á l l á 
s á t s ezt láthatóan gyakorol ja is, mert nem tükre az erdélyi néposztályok 
életének, hanem csak egyetlen réteg kórtüneteinek kivirágzása, egyet
len társadalmi osztály, a középosztály vergődéseinek árnyjátéka. Hiány
zik belőle már a környező valóság művészi átlényegesitéséhez szük
séges kiinduló pont is: az önfelismerés szemponttisztitó eszköze s min
den önállóbb, kritikusabb indulása az impresszionizmus állóvizébe 
vész el. 

Az erdélyi író önmagát is álcázza, hiába keresünk tehát az erdélyi 
valóságba kapcsolódó szintézist nála. Még saját osztályéletét sem 
revelálja adekvát módon; annál kevésbé pl. a lemorzsolódó, a proletár
ság felé sodrodó kispolgári töredékek keserű, zavaros társadalmi vizióit. 
Megtörik, megáll az erdélyi élet megjelenitésében azon a ponton, ahon
nan kezdve a puszta, jelentésüktől megfosztott színek is riadóvá vál
hatnak. 

A kisebbségi pártpolitikának, hatalmi kényszereszközök hijján, 
legalább jelszavakkal követni kellett a történések hullámverését, az 
írók azonban kellő időben elsáncolták magukat a gazdasági és politikai 
erők kellemetlenné válható surlásai elől. A konzervatív tollforgatók 
egyre megértőbbé váltak a tisztán irodalmi köntösbe burkolt célki
tűzésekkel szemben, a polgári radikálisok ellenzéki heve pedig mind
egyre lankadt s ha nem az erdélyi, hát a magyarországi hivatalos 
fórumok gyámkodása mentette fel őket a szerepféltésből ellenük ki
játszott vádak alól. Az egységfrontnak nem volt nehéz kialakulni. 
Mindkét oldalról amugy is hybrid elemek állottak össze s míg „haladó" 
gondolkozásu írók mecenáskodó arisztokraták társaságában kendőzték 
egykori forradalmár pózaikat, addig rekeszes agyu professzorok 
„konstruktiv" bankigazgatókkal csőszködtek a polgárilag erkölcsös 
irodalmiság határai fölött. Az az elválasztó vonal, ami valamikor még 
két engesztelhetetlen táborra osztotta őket, nem szolgált törési élül. Az 
írók behunyt szemén mindkét oldalon kirajzolódnak az utoljára még 
megkapaszkodó polgárság osztályszempontjai. 

Kezdetben a S z é p m i v e s Céh , mint a H e l i k o n írói társaság 
kiadó szerve, beszervezett előfizetőivel, formai nívóját tartó folyó
iratával fellegvárul szolgálhatott a minden színben játszó olvasó 
közönség kiváltó hatásával szemben. A polgárság szellemi csúcspontjait 
őrizve harcot jelentett úgy a nyegle vezető osztály kulturális igény
hiánya, mint a kispolgári mezei hadak higlevű igényei ellenébe. A 
művekben ritkán igazolt művészgőg azonban önmagában is vissza
vonulást palástolt a szétzüllött polgári front látványa s az események 
naponként felmerülő kérdőrevonása elől. 

Azóta a Helikonba csoportosult íróknak viszonylagos függetlensége 
is illuzórikus lett. Keretei kibővülésével a dolgok természete folytán 
ép' olyan elvek érvényesülnek a Szépmives Céhnél, mint bármelyik 
haszonra dolgozó kiadónál, sőt még hozzájárul nála az a korlátozás is, 
ami a kéziratok istápolásánál a mind szigorúbb magas pártfogók részé
ről érvényesül. Az írók meghunyászkodnak, mert más számottevőbb 
kiadó Erdélyben nincs s aki kereteket szétütő egyéniség akad közöttük, 
az egyedül marad és elhallgat vagy behódol a pesti fórumoknak, még 
nagyobb árát fizetve pártütésének. 

* (Az Erdélyi Szépmives Céh budapesti könyvsátrának felirata.) 



Az erdélyi polgári írót személyes tartózkodó attitude-je amugy is 
megóvja minden egyéni kezdeményezéstől. Sajátos tartózkodás ez, a 
kisebbségi polgárság behódolásának tükrözése két ország hivatalos 
álláspontja felé. Kettős szoritóba jutott életgyávaság ez, amely retteg 
a gondolatot tetté váltani s így irásait előre megfosztja minden ható
erejüktől. Kifundál magának valami polgári menyországot, ahol a ki
alakult osztályhelyzetet nem fenyegeti az elmulás s egy karban három 
nemzeti himnuszt is énekelhet. Az erdélyi polgári irodalom sokáig 
áltatta magát egy ilyen eszményi Erdélyország terméketlen káprázatá¬ 
val, ahová, isten bocsáss, tán még egy forradalmi irányzatot is be
engedne, csak mindez a megszokott falak közt történjék, ahol a nagy 
gyermekek játékos szabadosságban élhetnek, felelőtlenül. 

Ez a szabadtértől való irtózás, a ki nem tekintés amugy is szűkre 
szabott ablakaikon, nagyon jól belevágott a polgárságtól rájuk szabott 
szerepbe s egy kis gyerekszobai lárma után az uccai zajra most egy
szerre engedelmes fiucskák lettek. Egyházak, pártok, hivatalos tekin
télyek, üzleti vállalkozások katekizmusába kapaszkodnak s ha nem is 
hinti minden egykori szabadgondolkodó vagy csikói tüzű lázongó szen
telt vizzel a homlokát, hit nélkül is lojális mellüket egyre veregetik. 

Lehetőleg olyan műfajokban irnak, ahol bőven lehet mellé beszélni 
s a minden irodalomban szaporodó eszmei tisztázások helyett lirával és 
stilizált krónikákkal elemzik korukat. Mikor pedig a valósággal mind 
erősebb ütközésbe kerülő közönség új játékot követel, bankigazgatók 
hálószoba-botrányaiba merülnek a kamatbotrányok helyett. Ha pedig 
ez is szükös vigasszá válik, érzékeny kedélyek számára kifaragott 
proletár-sziluettekkel vegyitik a megnyugtató fényhatásokkal fátyolo
zott színpadot. Sehol maradék nélküli megküzdés az életjelenségekkel, 
csupán irodalmi sablonok alkalmazása néhány közkeletű tényre. 

Aki előbb még ingadozott, lesi állásából hol erre, hol arra tapoga
tózva, szintén a kerékvágásba kerül. A parvenü, miután piruettel hódolt 
a társadalmi változások vaslogikájának, hasra vágódik hősének magyar 
uri gesztusai előtt. A népi harag harcosa viszont személyeskedő ki
rohanásokba lágyul s a mult fényéből élő nagyurakkal való perlekedés 
után hatalmon lévő mai márkákkal barátkozik. 

Néha elsütnek még egy-egy vádat a szellem iránt közömbös kal¬ 
már-társadalom ellen, de ezzel vége is van. A városi életnek ma is csak 

korzó és kirakat a színe, a falut az erdőből nézik s ha egy-egy társa
dalomfilozófiai kijelentésig merészkednek, elárulják, hogy szociológiai 
tanulmányaikban az Ember Tragédiájánál nem jutottak tovább. Sze
gényes kiterjedésű élményeik sem képesek irásaikban teljes értékkel 
inkarnálódni s minden fikciójukban magatartásuk próbálja igazolni 
önmagát. Szavak, amik semmit sem revelálnak, formák, amik önmaguk 
fölött bizonykodnak, vonalak, amiket a többé-kevésbé rutinos kéz belső 
jelentés nélkül vezet. 

A nyelv, a forma a legjobb kompromisszum, amikor valaki a 
belénk szakadó sebekről nem mer, nem akar, vagy nem is képes irni. 
Tánc ez, néha vad néger módra, de sohasem hagyja el büvös körét, 
sohasem izzik kitörő harci tetté. Nem is haditánc, hanem ugy-ahogy 
eltanult mozdulatok mimelése csupán. 

Gondolat, meglátás nélkül való ez az irodalom, mert a gondolat, 
ha polgári nevelésű is, teljes nagyságában nem állhat most a polgári 
front mellé, amely kereszteshadjáratot indit a tömegek életakarása 
ellen s amely nálunk is máglyán égetne el minden kulturát, ami még 
hivatva lehet a társadalmi forradalom vészein át a szélesebb, tömeg¬ 
érvényű tudás és művelődés felsugárzó energiáit szolgálni. Takarodót 



fuj ez az irodalom iparvezérek mögé, szalon ruhák és reverendák közt 
szaporodó paszomántos uniformisok körébe nemcsak akkor, amikor 
programcikket ír, hanem akkor is, amikor nem nyilatkozik, az „örök 
eszmék" birodalmában neki kiosztott harsonás szerep ürügyére hivat
kozva. A hanyatló polgári műveltség feszitő pántjait felszakító gondo
lat azonban a kifejlés, a továbblendülés, a progresszió pártjára á l l . 

(Marosvásárhely) Dávid István 

GERBER ÉRETTSÉGIJE ÉS 
A MÁGLYAHALÁL. Hagy¬ 

juk most a szentimentalizmust és 
ne hullajtsunk krokodilkönnyeket 
az önfejű, derék és minden körül
mények között jobb sorsra méltó 
Gerber diák kapkodó sorsa s 
görög tragédiákba való tragikus 
halála fölött. * Azt a társadal
mat, amelyből ő kinőtt és amely¬ 
lyel minden lázongása ellenére is 
közösséget vállalt, mindnyájan 
többé-kevésbé ismerjük. Látjuk 
ennek a társadalomnak céltuda
tos vagy megtűrt módszereit a 
baromfitenyésztéstől kezdve az 
autótaxik átfestéséig 8 hogy az 
ugynevezett erkölcsiség és szel
lemiség síkján maradjunk, 
a szerelem intézményesítésétől 
kezdve az ifjuságnak pedagógia 
utján az ugynevezett életre való 
megneveléséig. Látjuk ezt még 
abban az esetben is, ha nem ki
mondottan kívánjuk látni. Lát
juk a moziban, lélekemelő hír
adók jóvoltából, amikor kisded
óvósok fehér köpenybe öltözött 
és hegedűn cincogó kertésznőjük 
felügyelete mellett padba ültetve 
katonákkal és ágyucskákkal ját
szadoznak és közben (hogy csak 
úgy remegnek a filmszínház fa
lai.) teljes meggyőződéssel éne. 
kelik, hogy .,Fel, fel vitézek a 
csatára." Látjuk képes magazi
nok ünnepi oldalain, szemfüles 
ujságirók jóvoltából, látjuk és 
fejből kiszámítjuk a következ
ményeit. Torberg is látja. Ő pa
pirost és ceruzát vesz kezébe és 
lelkiismeretes banktisztviselőhöz 
illően ő papiroson ceruzával ke¬ 
zében számítja ki a következmé
nyeket, még ebben a kétszer¬ 
kettőnégyhez hasonlóan egyszerű 
esetben is. De hogy egyáltalán 
kiszámítja, ez az ő becsületes
sége és egyben érdeklődésének 
határa is, ellentétben széplélek 
és magukat iróknak nevező ér¬ 

*F . Torberg diákregénye, 

dektelen kollégáival, akik rette
netes korunk zord napjaiban is 
agyalágyult szerelmespárok di
lemmáit és pöfeteg Nick Carte¬ 
rek bünügyi bravurjait tüntetik 
ki érdeklődésük exotikus forró¬ 
ságával, akik az éhinség és a 
gonoszság ez esztendeiben Rolls 
Roysokról, brilliáns nyakékekről 
és hamiskártyásokról irnak ér
dekfeszítő regényt. 

Ki ismerné jobban a kapita
lista érdekeket szolgáló polgári 
pedagógia mélységeinek iszo
nyatait, barlanglakó mentalitását 
és vágóhidakhoz hasonlatos ex¬ 
teriőrjét, mint éppen a polgári 
író. Most már csak a becsületes
ségétől és elhivatottságától függ, 
hogy be is mutatja-e azt, érdek¬ 
lődik-e utána, tanusit-e bizonyos 
foku megértést és van-e benne 
csak egy szikrája is a tiszta er
kölcsiségnek. Torberg a felülete
ken mozog, maga is mintha meg. 
riadna ettől a látványtól és 
visszamenekül a kétszerkettő 
számítása elől az integrálszámí
tások komplikált labirintusába. 
Egy ujjával fellebbenti a leplet, 
hogy utána iszonyodva vissza
hullajtsa azt és elfödje szemét. 
Megriad a szadizmus e rettentő 
megnyilvánulásától, amit ő maga 
regénye expozíciójában felvázol, 
analitikussá válik, megszűnik 
felfedező lenni és segítségért 
kiált. Mint aki egy tébolyult pil
lanatában meggyilkolta apját 
vagy anyját, utána kirohan az 
udvarra és hangos üvöltéssel 
végigrohan az uccán. Ezt teszi 
Torbere. ami talán művészileg 
nem válik dolgozata hátrányára, 
de kizárja annak a lehetőségét, 
hogy regénye teljes képet mutas¬ 
son egészen az okozatok okainak 
a gyökeréig. 

Az új irodalom hivatva van,  
hogy a tudományok kiesrészitője 
legyen. Nem nélkülözheti a ter
mészettudományi ismereteket, a 
materialista filozófia tökéletes 



ismeretét, a teljes jártasságot az 
orvostudományokban és a szocio
lógiában. Az új művészet nem a 
külsőségek művészete és az új 
irodalom nem stílusgyakorlat. Az 
új művészetben és az új tudo
mányban éppugy, mint az új iro¬ 
dalomban a lényeg a fontos. 
Korántsem jelenti ez azt, bogy 
kortescélokra alkalmazható le
gyen, a meglévő proletáriroda
lom legnagyobb hibája éppen ez, 
viszont ezért nem a tehetség 
felelős. 

Torberg diákéletképe éppen 
ennek a lényegnek a bemutatását 
nélkülözi. Ezáltal veszít értéké
ből, nem pártszempontokat tart
va szem előtt, de művészi érték
mérést. A legnagyobb írásművek 
aktuálisak. A pillanatnak a dia
lektikájában születettek és az örök 
dialektika törvényei segítségével 
hosszuéletűek. Tévedés hinni azt, 
hogy vannak jó proletárregé
nyek, amik egyben rossz polgári 
regények és viszont. Tévedés 
hinni azt, hogy tegyük fel Ibsen 
jó polgári drámaíró volt, de mint 
proletárdrámaíró számba sem jö¬ 
het. Ibsen soha sem volt abban 
a kellemes helyzetben, hogy jó 
drámairó lehetett volna. G. B. 
Shaw kiváló drámaíró, akár 
egyik, akár a másik szempontból 
is nézzük dolgozatait. Viszont 
aki, mondjuk T. Rodianov Cso
koládéját vagy Willi Bredel 
regényeit, jó proletárregénynek 
tartja, hallatlan tévedésben le
ledzik és összetéveszti a koncesz¬ 
sziót a processzióval. 

Mi már olvastunk egy jó diák. 
regényt, Ognyev Kosztja Rjab¬ 
cev naplóját. It t szó sem esik 
szadisztikus őrjöngésekről, érett
ségi vizsgálatoknak mint valami 
határállomásoknak fontosságá
ról, szexuális problémáknak elő
térbe való tologatásáról és a 
többiről. Viszont ott más is a 
helyzet. A szocialista társadalom 
ifjusága nem ismeri ezeket a 
rémképeket és hátborzongató 
dekorációkat. Viszont a polgári 
társadalomtól ezek elválasztha
tatlanok, belőle kiküszöbölhetet¬ 
lenek, sőt mi több, vele szerve
sen összefüggők és egymás nél
kül elképzelhetetlenek. Egymás
tól elválaszthatatlanok, mint a 
kapitalista termelés és a bér

munkás, a házasság és a prosti
tució, az uccai tüntetés és a ki¬ 
vezényelt rendőrosztag, a peda
gógia és az egész életen át tartó 
neurózis. A neurózis, a gonosz¬ 
szá való fejlődés, a hazudozásra 
és a kétszinűségre való hajlam 
vagy mint ahogy Gerber eseté
ből láttuk, az öngyilkosság. 

Természetesen ezek a lepel¬ 
fellebbentések nem maradhatnak 
megtorlatlanul, még azoknak a 
polgári íróknak a részére sem, 
akiknek megadatott egy pillana
tukban, hogy lássanak és enge
délyeztetett, hogy a látottakról 
beszámoljanak. Napjainkban a 
következetes őrület idejét éljük. 

. A halott Gerber talán jobban 
tudta, hogy mi következik, ha el 
nem is mondotta, de lehet, hogy 
ez is befolyásolta tettét. Német
országban máglyákat raknak 
napjainkban és máglyahalál vár 
minden nem fajtiszta könyvre, 
értsd ezalatt az olyanokat is, 
amelyek bár fajtiszta bárók vi¬ 
seltes ruháinak papírrá való 
öntésével készültek, de a fajtiszta 
gondolatokat tartalmazóktól kis
sé távol esnek. A könyvégető 
osztály érzi, hogy eszméi, intéz
ményei és egyáltalán egész rend
szere csak ünnepi lepelbe burkol¬ 
tan viselhető el meg a maga 
számára is. Fellebbenteni a. leplet 
annak isteni vonalairól szigo
rúan tilos. És ha ez ellen vala
miben mégis vét, ám lássa a 
máglyahalál következményeit. 
Egy pillanatig sem kételkedünk 
abban, hogy Gerber hullája is 
odakerül. 

(Budapest) Remenyik Zsigmond 

NYERS JÖVŐ. Hitler négyéves 
terve, mely eddig még prog

ramot sem eredményezett, kró
nikus napi meglepetéseivel ala
posan a háttérbe szorította a 
szociális munka orosz harcának 
szürke gigantikáját. A rombolók 
mindig több szempárt vonzanak 
magukra, mint az építők. A leg
főbb ideje, hogy a Mordsturmok 
zsoldmunkája után szemünket 
újra a munka rohambrigádjai 
felé fordítsuk. A barna pokol 
után a „vörös paradicsom" felé? 
Nem. Csak azon különös ország 
felé, melyről F. C. W e i s k o p f 
állapítja meg legujabb utinapló¬ 



jában: ( Z u k u n f t i m Roh¬ 
b a u — Malik Verlag) „ország, 
ahol még az éhség sem fáj", or
szág, mely „a jövő nyers geren¬ 
dázata", ország, ahol az ember 
még elindulhat „felfedező útra", 
ország, ahol égő parlamentek he
lyett, mérnököket, agronómokat, 
mechanikusokat, traktorvezetőket 
fedez fel s embereket, akik évek
kel ezelőtt még analfabéták vol
tak és akik most nagy friss lel¬ 
kendezéssel magyarázzák az 
ujonnan felfedezett csodákat: a 
buzát, a vasércet, a szenet és a 
lóerőket. Emberek, akik együtt 
nőttek fel az acélkemencékkel, a 
dinamókkal és egyek lettek ve
lük. Emberek, kiknek a munka: 
élmény, s a munka hódító bar
barizmusa, ujsága, ingere, ter¬ 
peszkedése. A japán festő az im
perializmus földi istenének, ami
kádónak nyitja meg ereit, hogy 
elfolyó vérével fesse meg csá
szári arcképét... az orosz festő, 
az orosz munkás a magnitogorsz¬ 
ki magaskemence acélfalába nem 
a trónon ülő földi istenségeket 
vési lelkendezve, de a munka ele
sett hősének emlékét. Ők mond
ják és csak ők mondhatják: „ná
lunk egy jobb jövő már készen 
van nyers állapotban, nálatok 
pedig csak egy jobb multat hor
danak le." Hogy ez a mult hogy 
néz ki. hogy a jelen mint mor
zsolja fel azt E h r e n b u r g új 
könyvéből kéne megtudni. Kéne: 
mert a párizsi orosz emigráció és 
általában a talajtalanok regénye 
akar lenni, melyet halálra der
meszt az orosz építés könyörtelen 
pozitívuma. És mégis ez a könyv 
nem lett sem párizs, sem Moszk
va, sem az emigráció, sem az 
orosz építés jelen-dokumentuma. 
Benne van mindegyik, de nem lé
nyegesen. Emigráns sorsok egy 
szállodába zsufolva: a mult és 
jövő furcsa Noé bárkája. A re
zignáció, a reménytelenség, a lég¬ 
üres élet furcsa párizsi cellái 
gyulnak fel az ehrenburgi va
rázspálca alatt: árnyak szikrák, 
szerelmi nyavalygások, de a Gor¬ 
guloff-valóságot nem érik el. 
Haszontalan írás, mert tudatosan 
elhagyta a dokumentálást. Eh¬ 
renburgi regényhalandzsa akár¬ 
csak a Traumfabrik. A kontra
pont: Moszkva központi ható mo-

torja, Párizst ostromló ténye 
nincs sehol. Az orosz életvalóság 
csak mondatokban éli ki magát, 
de nincs átütő, megsemmisítő, 
feloldó ereje. Ez a regény (Mos
kau gaubt nicht an Tränen — 
Malik) inkább Párizs győzelme 
minden halál, s valóságos és 
szimbolikus tűzvész dacára. Eh
renburg még könnyekkel a sze
mében ágál a könnyek ellen. 
Moszkva: az alkotás, a teremtés, 
az élet könyörtelen egyenes kon
turjai elfulnak az emigráció kö
dében. 

Ha Ehrenburg könyvét kissé 
elhamarkodottan haszontalannak 
minősítettük, mit szóljunk akkor 
az ir világcsavargó Liam O. Fla
herty orosz utinaplójához. (Lü
gen über Russland — S. Fischer, 
Berlin.) egy ember mondaniva
lóihoz, aki elindult az orozs 
„szfinx" felé, hogy könyvet szál
líthasson kiadójának és így pénz
hez jusson és aki ezt cinikus 
nyíltsággal be is vallja. Arma 
virumque cano... Felül az an
gol kikötőben egy orosz kereske
delmi hajóra, nagyot húz a snap¬ 
szos üvegből és lerögzíti a szituá
ciót: „Ez nem egy közönséges ke
reskedelmi hajó, de egy kurirha¬ 
jó, mely a szociális megváltás 
keleti vad üzenetét viszi a világ 
kulijainak.' ahogy annak idején 
a kereszténység apostolai tették 
ezt a római világbirodalom rab
szolgáival. . . Érzem, hogy Euró
pa saját pusztulása elé indul. De 
ennek dacára én mégis hü mara
dok hozzá, mégha együtt pusztu
lok is vele". És ez az italos ődön
gő néha ráhibáz az igazságra: 
„Jaj nekünk! Mit állíthatunk mi 
szembe, ezekkel a férfiakkal? 
Egy házmesterekből, papokból, 
bankhivatalnokokból álló hadse
reget és egy generációt, melyet 
kizárólag csak a jazz, tenisz, cso
koládé és a ringyók érdekelnek." 
Ez a Flaherty, a világcsavargó, 
az italt, a változást kedvelő nem 
érti a munka aszkétáit és horda
komplexummal védekezik: „nem 
voltam képes a közvetlen érint
kezést ezzel a hatalmas erővel 
elviselni". De a munka emberei 
nevetve és egészségesen válaszol
nak: rosszak az idegei, azért csak 
a rossz és kellemetlen benyomá
sokat veszi át, „Ön itt nem látja 



a burzsoá élet külsőségeit és 
azért szerencsétlen." Flaherty 
könyvében szaglász, kutat — 
hogy lehetne ezeket az embereket 
megcsípni és kipécézni — kriti
zál magyaráz, kifogásol, kontár
kodik, aztán hirtelen otthagy 
csapot-papot: „megyek vissza 
Európába, ahol az élet oly kelle
mes, mert ott már nincsen sem
miféle isten." De aztán. . . „De 
aztán, ahogy ujra ráléptem Eu
rópa földjére: levertnek és árvá
nak, elhagyottnak éreztem maga
mat. Olyan volt ez, mintha el
hagytam volna egy csatateret, 
ahol még becsületet lehet szerez
ni, ahol még megkisérelhetném, 
hogy érezzem magasabb emberi 
méltóságomat. Bosszankodásom 
az ottani emberek fanatizmusa 
miatt egyre tűnik, ahogy szem
benállok a képmutatással, a bu
tasággal ós kegyetlenséggel: Eu
rópával. .. és én mégis ellopom 
magam és elvonulok lopva hogy 
telefaljam magam és leigyam 
magam a sárga földig." Haszon
talan könyv? Tanulságos könyv. 
Akaratlan dokumentum és igaz
ság. 

(Stósz) Fábry Zoltán 

SZOMJAS INASOK. Gelléri 
Andor Endre „A nagymosoda" 

után novellás kötettel jelentke
zett. Első írásával kétségtelenül 
sokat ígért. Azóta azt vártuk 
tőle, hogy következő dolgai tisz¬ 
tultabbak, realisztikusabbak, el¬ 
mélyedők lesznek s hibáit, me

lyek minden fiatal írónál szinte 
önkéntelenül adódnak, elhagyo
gatja, témáit úgy fogja megválo¬ 
gatni. hogy azokban felszínre 
kerülnek mindazok az erők. okok, 
melyek mozgatói a mai életnek, 
úgyszólván magukon viselik a 
kor jellegzetességét, minden meg
nyilatkozásával egyetemben. Nos, 
tévedtünk. G. A. É. sem írásai
ban, sem egyéniségében nem fej
lődött, nem hagyogatta el hibáit, 
látása sem tisztult, sőt inkább 
jobban rabja lett annak a hatás
nak, ami kezdettől fogva irányí
totta. Elvitathatatlanul megérzik 
rajta a Móricz—Kassák hatás; 
Móricz Zs. stilusa és Kassák 
individium keresése — annak az 
individiumnak boncolgatása, éle
tének feltárása, amelyik osztálya 

harcában talán soha nem lesz 
mérvadó; és amelyikhez, mint 
témához, a legkézenfekvőbb, leg¬ 
könnyebb és legveszélytelenebb 
hozzányulni . . . De idegen hatás 
alatt álló stílusában is találni 
kivetni valót. (Többek közt: a 
kettőspont tulsok és helytelen 
használata; a régi írókra jellem
ző, lélegzetfojtón hosszú körmon
datok.) Mindezek az írás róvá
sára mennek, nem is említve, 
hogy maguk a témák jelentékte¬ 
lenek, közhelyek, ismétlések, az
zal a különbséggel, hogy G. A. 
E. novelláiban nem a kispolgár
ság, hanem a lumpenproletáriá¬ 
tus tölti be a vezető szerepet. 

A tizennégy novella, az első¬  
től az utolsóig, a lumpenproletá
rok életének apró részecskéit 
tárja az olvasó elé; olyan embe
rek életét mutatja be. akik a 
jelen időkben nemhogy tényezők 
nem lehetnének osztályukban, de 
ha volna tizedik rend, akkor an
nak is a leghátulján kullogná
nak. A tizennégy novellában 
egyetlen egy sincs olyan, ame
lyikkel kapcsolatban az olvasó 
ne érezné, hogy valami hiány
zik belőle. Mintha a valódi élet 
hiányzana. Mintha minden témát 
gondosan átszűrt volna; jaj, 
nehogy akár nem-vélten is bele
kerüljön holmi nyugtalanító, fel
forgató egyéniség. Mintha bi
zony ezeket a nyugtalanító, fel¬ 
forgató, elégedetlen egyéneket el 
lehetne sikkasztani az életből.. . 
Tizennégy novellán keresztül 
szegényemberekkel, agyontiport, 
öntudatuktól nem megfosztott, 
hanem már születésüktől kezdve 
robot-sorba görnyedt, alázatos, 
mindent-eltürő emberekkel talál
kozunk, akiknek számára az író¬ 
val egyetemben, minden úgy van 
jól. ahogyan van. Egyetlen éle¬ 
sebb szó egyetlen öntudatot el¬ 
árulás, keserű kifakadás nem 
hangzik el az ajkukról, sőt azt 
mondhatnánk, G. A. E. rajzai 
nyomán, mind „tahiig becsüle
tes" munkásember, akik ha nyo
morognak is, mégis szem előtt 
tartják a „szent" ós „magasabb" 
érdekeket. Áznak, fáznak, gürcöl
nek nagy hidegben, forró nap
sütésbén munkanélkül, éhesen 
csavarognak, füvet, esznek, fillé
rért, egyetlen fillérért kilométe¬ 



reket gyalogolnak, nevetséges 
„rablást" követnek el, nemcsak a 
kimondottan fizikai munkások, 
hanem az intellektuelek is; gör
nyednek, vacokban hálnak, kocs
mákban tespednek, szenvednek 
— és tűrnek, hallgatnak. Van 
ugyan bizonyosfokú robbanással. 
telítettség bennök, naiv beállí
tással és csak „megvan", de soha 
nem robban: és ha robbanna is, 
a robbanás nem idézne elő sem
mit, mert csak egymás ellen 
robbannának. Az az egyetlen egy 
eset. amikor a „részeg kelmefes
tők", „a bátor kelmefestők" le¬ 
vetkőztetik főnöküket s külön
böző festékkel befestik, aztán 
tettüktől megijedve elfutnak, oly 
nevetséges beállítása a dolgok
nak, hogy ezért is hihetetlen. 

Ez és általában véve minden 
cselekmény, valamint az alakok; 
— papirosszagúak. Lehetetlenek. 
Mert ma már nem lehet elhinni, 
hogy ezek az emberek, legalább 
egyszer is ne hallottak volna 
valamit a kapitalizmus haldok
lásáról, osztályharcról, burzsoá» 
ziáról, mozgalomról s ne talál
koztak volna öntudatos proletár
ral, aki szemükbe ne mond
ta volna hovatartozandóságukat. 
Ma, amikor kivétel nélkül min
den országban szinte robbanásig 
feszült a régi, hanyatló és az új, 
feltörő világ közötti harc. Eb
ben az atmoszférában sehol nem 
létezik olyan lumpenproletár tö
meg, amely ha mindenről nem 
is, de némileg ne lenne infor
málva a helyzetről. És a mai 
lumpenproletárok egyes jelsza
vakat már egyéni zászlajukra 
tűztek s passzivan elégedetlenek, 
az egyéni harag már ki-kitör 
belőlük, szinte mondhatnók tuda
tosan és felfelé. Az állandóan 
csökkentett igények lassan a 
minimálisra csökkennek, — itt 
van tehát a közeljövőben az a 
pont. amikor ők is elérkeznek 
odáig, hogy: eddig és ne tovább. 
Kétségtelen; a munkásságnak ez 
a része ma még passziv és pasz¬ 
szivitásában természetszerűleg 
regresszív, de igazságtalanság 
lenne elvitatni tőlük sóhajtásai
kat, kivánságaikat, egyéni lá
zadó kitöréseiket, titkolt vágyó
dásaikat átkozódásaikat s harag
juk és elkeseredésük bizonyos je¬ 

lét, amely jó részüknél úgy no, 
ahogy helyzetük rosszabbodik. 
Ma már a lumpenproletár is 
magáévá tesz szükségletei és 
nélkülözései nyomán, egy-egy 
neki tetsző jelszót, természetesen 
elferdítve, a maga igényének 
megfelelőn átgyúrva. 

Gelléri miért nem látja meg  
ezeket a jelenségeket? Távol áll 
tőlünk azt kivánni tőle, hogy az 
osztálytudatos proletárt rajzolja! 
De legalább ne sikkassza el azt, 
ami van. Persze, érthető. Ez sok
kal kényelmesebb, sokkal ve
szélytelenebb. És ezért pirulás 
nélkül írja „Egy fillér" cimű 
novellájában: ,,S dél van. Ujra 
kezdtem a kávéházi teraszok 
fosztogatását. De most már meg
figyelem a nyálköpedékemet." 
(T. i. éhségében faleveleket rág
csál). „Zöld, zöld . . . s Isten felé 
elbámulva, sóhajtva kérdem: — 
Uram, mikor köpök én már son
kásat, halasat krémeset?" Aztán 
lejjebb, miután leült egy poros 
padra 8 gyufaszálakkal odaírta: 
„Itt járt: G. A. E. 1930 julius 
4 . . . Mi lenne, ha ilyen padra 
írnám a búcsúlevelem ? . . . el
fújná a szél? vagy ráülne 
valaki?" 

Megnyugtathatjuk G. A. E.-t, 
hogy bizony arra ráülnek és a 
szél is elfújja és hiába sóhajto¬ 
zik, nem fog sonkásat, halasat, 
krémeset köpni, de igenis, to
vábbra is minden nyálkaköpete 
zöld lesz, mert a polgárság Par
nasszusa már nem fel vevőképes, 
elég a régen beérkezett íróit el
tartani, ha nem is sonkával, hal¬ 
lal, krémmel, de szalonnával, ke
nyérrel. Egyébként G. A. E. erről 
már meggyőződhetett, ha most 
pillanatnyilag a Baumgarten-díj 
jóvoltából el is felejtette. 

Hogy félreértés ne történjék, 
leszögezzük: G. A. E.-től nem azt 
kívánjuk, hogy idealizálja a lum
penproletárokat s a jövőben 
olyasmikat írjon, melyben min
den munkás egy-egy mithoszi 
hős, amellett filozófus, okos, min
den előképzettsége megvan, na
ponta legalább három polgárt 
eszik meg. születendő kisgyer
meke legelőször is a Kiáltványt 
gagyogja el, hanem írja meg a 
tényeket, ne hallgasson el sem
mit s alakjait akként válogassa 



össze, hogy azok között ne csak 
lumpenproletár, hanem öntuda
tos munkás is legyen. Nem hisz¬ 
szük, hogy ne találkozott volna 
velük, ha futólag is. Tartsa szem 
előtt a realizmust, a megtörtén¬ 
hetőséget, továbbá tanuljon, is
merje meg a tényeket, a kapita
lizmusban rejlő ellentmondáso¬ 
kat, a kényszerítő okokat és az 
úgynevezetten „világ-krizis" for
rásait. Iró, ha elismeri osztályá
hoz tartozandóságát —G. A. E. 
eddig megjelent dolgaival éppen 
arra utal, hogy ő az elnyomott 
osztály írója, — akkor azt if« 
merje is meg; ne adjon többet, 
mint ami van, de a tényeket ne 
tüntesse el. Ha ezt szem előtt 
tartja s híven követi, akkor meg
tette úgy osztályával, mint ön
magával szemben is kötelezettsé
gét és arra a helyre kerül, amit 
méltán megérdemel. Ellenkező 
esetben az irodalom országutjai
nak lesz a a vándora. Sehol sem 
fogadják b e . . . 

(Budapest) Hamvas H. Sándor 

R EMENYIK ZSIGMOND ÉS A 
BOLHACIRKUSZ. Amilyen 

lelkesedéssel és bámulattal olvas
tam ezt a könyvet, olyan lassan 
ütöm irógépem billentyüit, hogy 
összefoglaljam és kellően megvi
lágítsam Remenyik Zsigmond re
gényét (Bolhacirkusz, Budapest, 
1932) és megfelelő helyet jelöljek 
ki neki (ha erre egyáltalában 
szüksége van) az utolsó tiz év 
magyar, általában az utolsó tiz 
év irodalmában. Remenyik Zsig
mond regénye u. i. egészen pá
ratlan írás, melyet ha angolul, 
franciául, vagy németül írnak, 
már mindenki ismerné.. . Igy 
azonban! Viszont ne keseregjünk. 
Nézzük mit ad a regény? 

R. Zs. regényében megvizsgál
ta az egész mai társadalmat, sőt 
még ennél is többet: futtában az 
egész történelmet, valójában a 
civilizáció egész történelmét, an
nak alakjait, kicsinyességüket és 
aljasságukat és főképpen ezt, s a 
cselekedeteik közt lévő összefüg
gést. Bemutatja a polgári filozó
fiát, a papságot és a nyárspolgá¬ 

* G e l l é r i A n d o r E n d r e 
novellás kötete. Nyugat kiadása 
1933. 

rokat, a forradalmárokat és a 
társadalomalakitókat. Mindenkit 
kifiguráz, mindenkin nevet, min
denkiről kisül, hogy valamilyen 
sulyos hibája van, s ezek a hi
bák alaposan megsemmisítik e 
kiváló férfiak nagyságáról és 
erényeiről alkotott képeinket. 
Mindennel szemben hitetlenség 
és minden fölött szkeptikus böl
csesség nyilatkozik meg ebben a 
könyvben. Sőt gyakran már ci
nizmus is. Ez a cinizmus azon
ban nem a züllöttségé, hanem va
lamilyen új, szomorú formája 
annak. Nem gázol a sárba és 
nem nyom le, hanem felemel. 
Mindenütt arra emlékeztet: így 
mégsem jó. A regény valamely 
egy vonalú és megszokott cselek
mény helyett kaleidoszkopsze¬ 
rűen mutatja be azt a „filantróp" 
társadalmat, melyben élünk, jó¬ 
erkölcseit, humánus intézmé
nyeit és szociális céljait, papjait 
és orvosait, törvényes és törvény
telen fiait, leánykereskedőit és 
prostituáltjait, gazdagjait és böl
cseit s ezzel párhuzamosan min
denkit, akinek illik tisztázott sze
repéről tudomást szerezni az em
beriség, a civilizáció, a kultúra, 
a bölcselet, a tudományok és a 
vallás történelmében. Látjuk a 
kijátszott Szokrateszt, s a hivata
los Plátót, Krisztust és Fordot, 
Ibsent, G. B. Shaw-t és Chester¬ 
tont, s megjelennek Marx és Le
nin is ebben a kulturtörténelmi 
filmben. A mi mai társadal
munk: a bolhacirkusz egyes sze
replői ugrálnak és engedetlen
kednek a kitűnő állambölcselők 
által előírt és szükségesnek nyil
vánított mai államrendben. Cini
kusan kinevetik és kifigurázzák 
őket. De nem sokkal több bizal
mat mutatnak Marx és utódjai 
tanításaival szemben sem. mi
után hitetlenek és szkeptikusok 
ezek a szereplők, sőt — mint 
mondottuk — cinikusak. Félnek 
mindenkitől, senkiben sem bíz
nak, hiszen a sok ezer éven ke
resztül annyi körülbálványozott 
és elismert nagyság csapta be 
őket, Óvatosak tehát. Igaz, hogy 
látják, hogy hol fészkel a kór
okozó. R. Zs. azonban seholsem 
jelöli meg a cselekvés síkját. 
Összevissza szeli a társadalmat, 
mindent megmutat: a „sziveket" 



és a májakat, s főképpen az epé
ket, majdnem mindég az epéket: 
az egész lényege azonban nem 
derül ki. Kényelmesen anarchista 
regénynek nevezhetné az olvasó 
E. Zs. munkáját, ha nem egy bi
zonyos szempontból mutatná be 
a társadalmat. Nézőpontja u. i. 
világos és határozott. Azonban, 
mert hősei némi nem egészen vi
lágos bizalmatlansággal néznek 
pl. a marxizmusra, úgy tűnik, 
mintha R. Zs. ideológiája az a 
kifinomult bölcseleti anarchiz
mus volna, mely az olaszoknál, 
illetve főkén' a spanyoloknál fej
lődött ki. Ezt a hatást azonban 
csak egyes fejezetek keltik, mert 
R. Zs. végül utal a kiútra. Vi
szont nem bizik a siker lehetősé
gében: — mert nem bizik az em
berben; lévén szemében az ember 
gyenge. alávaló, megbízhatatlan. 
hiú, önző és aljas. El kéne seperni 
ezt az egész társadalmat és ak
kor felépíteni az újat, a jól is
mert és jól átgondolt elvek alap
ján. Ebből a társadalomból vi
szont senkinek sem szabad át
menni a jövő társadalmába, mert 
a mai emberiség még azt sem 
tudja, hogy mit akar. Bolhacir¬ 
kuszban élünk, ismétli R. Zs. Sö
tétség veszi körül még a józansá
gunkat is. S ha jön is egy új tár
sadalom, az is eltűnik és újból 
jön egy másik, s az ember a ma
ga kicsiségével marad mozdulat
lan egyhelyben, anélkül, hogy 
valamit is fejlődött volna. Ez a 
szkepszis vonul végig a, regé
nyen. Ez a gondolatmenete, erő
sen aláhuzva társadalmunk min
den hibájával, züllöttségével, út¬ 
talanságával, kapkodásával, za
varával és misztifikációival. S 
ha rá is mutat a bajok forrásai
ra, az egészből mégis hiányzik a 
bizalom abban az ideológiában, 
mely elemzésének eredménye. 
Ezért nem mutat azután utat, 
ezért nem bíztat és ezért teszi az 
olvasót kissé szomorúvá. Hibája 

ez, eredménye ez a könyvnek? 
Hibája, — de ezt a hibát nem 
vehetjük szigorúan. R. Zs. regé
nye intellektuel-írás, olvasása 
bizonyos kulturális felkészültsé
get, jó adag kulturtörténelmi 
ismeretet tételez fel, különben a 
regény sokhelyt homályos az ol
vasó előtt. R. Zs. gondolkodásá
ban meghaladja a történelmi- és 
a dialektikus-materializmus néző
pontjait és azt az embert nézi, 
akit be kell szervezni az új élet
be és látja, hogy ez az ember 
bizalmatlan és cinikus, hitetlen 
és nem fogadja el az okosabbak 
tanácsát. S mindezzel együtt lát
ja azt a fejlődést, amit az ember 
megtett a mai napig, míg rájött 
e társadalom hibáira és tévely
géseire. Megmutatja az intellek¬ 
tuelek elérkezését az anarchiz¬ 
musig s a züllötteket, akik a 
cinizmusig érkeznek el s az erőt
leneket és energiátlanokat, akik 
szkeptikusok lesznek. És ebben 
a nagy sötétségben és iránynél
küliségben jelzi az új társadalom 
eljövésének szükségességét. Mind
ezt fejlett művészettel, kulturá
val s minden élessége ellenére 
finom mértékismeréssel. 

Remenyik Zsigmond regénye 
dokumentum jelentőségű, mert 
hű, minden retusálástól mentes 
fényképe a mai társadalomnak 
annak ellenére, hogy látszólag 
csak a képzelet uralja. R. Zs. 
azonban tudja, hogy regénye 
elsősorban a meggyőzöttek kezé
ben fontos és hasznos. Viszont 
azzal is tisztában van, hogy azok
nak a kezébe, akik meggyőződé
sükben még ingadoznak olyan 
írások kellenek, melyek bíztat
nak a vállalásra. S ezt igazolta 
-— többször — a K o r u n k - b a n 
is. pl. Rumos fuvaros napjai c. 
elbeszéléseivel. A valóságban 
ilyen értelemben áll és küzd 
Remenyik Zsigmond a „bolhacir
kusz" közepén. 

(Milano) Nemes Lajos 



H O Z Z Á S Z Ó L Á S 
JÖVENDÖMONDÁS ÉS METEOROLÓGIA 

Közel száz esztendeje annak, hogy Marx Engelssel karöltve meg
írta Londonban a Kiáltványt, amelyben egyéb tudományos vonatkozá
sokon kivül bámulatos világossággal körvonalazta az osztályharc elmé
letét. Maga a tény, az osztályharc, már ez elmélet körvonalazása előtt 
is létezett, szinte a társadalmi és gazdasági élet utján olyanformán 
feküdt, hogy minden kétséget kizárt, tehát megértése ós elfogadtatása 
a polgári nemzetgazdászok és szociológusok részére sem járt valami 
körmönfontabb nehézséggel. Világos volt, mint Marx tudományos 
kutatásainak egyéb eredményei, világos és megcáfolhatatlan, eddig igen 
sok homályos dolgot végleg megmagyarázó. Jelszó lett és ilyenformán 
tudatosítva harci eszközzé is vált, a dolgozó kezében éppugy, mint a 
tőkésében, felváltva hol védekezésre, hol támadásra szolgáló, de mind
végig harci eszköz volt és az is maradt. A polgárság kezében, gazda
sági fölényénél fogva, mint ahogy ma már visszapillantva megállapít
ható, a hét kövér esztendő félszázadaiban ez a harci fegyver alig volt 
komoly méretekben alkalmazott. Olyasféle szerepet töltött be, mint 
ficsurak kezében a sétabot, játszadozó gyerekek kezében a mogyoró¬ 
favessző és ábrándos szerelmesek kezében a rózsaszál. A proletáriátus 
is, gazdasági és történelmi helyzetének adottságából folyó spontán nehéz
kedési harcán kivül öntudatosan bizony meglehetősen hosszú időn át 
forgatta sután ezt a harci fegyverét. Egyes „kiválasztottak" tudománya 
volt a marxizmus és egyes „vezetőemberek" kénye-kedvétől, belátásá
tól és képességétől függött ennek a harcnak az irányítása. Lehet 
mondani a marxizmus az érdeklődő bankárok és unatkozó filozopterek 
különleges tudománya volt. Az a filozófia, közgazdaságtan és törté
nelemtudomány, amely iránt egynéhány kiváló képességű munkáson és 
forradalmi beállítottságú tudóson kivül az exotikumot beteges szenve
déllyel hajszolóknak csak még igen kis tömege érdeklődött. (Jellemző, 
hogy Magyarországon a Kiáltvány a meglehetősen reakciós Magyar 
Könyvtár sorozatban jelent meg, hogy hány kiadást ért el, nincs 
módomban közölni, jelen pillanatban azonban már könyvárusi forgalom
ban nem kapható.) Ez a kor volt a mozgalom hőskora, a történelmileg 
még meg nem érett osztály érésének ideje, a hatalmat a történelmi és 
gazdasági előjogok alapján birtokló kapitalisták és kispolgárok para
dicsomi békességű kora, amikor a festők még málnaszörpöt festettek, 
a szobrászok megcsinálták és gipszbeöntötték a „Retour de Travail" 
cimű mintázatukat, a polgári irók kurtizánok tündöklésén és bukásán 
meditáltak, a Nemzeti Színházban olyan darabokat játszottak, amiknek 
a cime: „Proletárok" vagy a „Bunda". A mozgalom még kicsiny volt 
és akadtak még a polgárok körében is jószivűek, akik becézgették, mint 
azt általában a kicsinyekkel megtenni szokás. Tobzódott a nagylelkűség 
az egész vonalon, az emberek elárulták egymásnak titkaikat, teljes 
megértéssel viseltettek egymás céljai és tervei iránt, jövendölgettek és 
időtjósoltak, tanácsot adtak egymásnak, ellenség az ellenségnek is, 
félreérhetetlenül patriarkális volt az a viszony, amely kapitalista és 
forradalmár között ebben a hőskorban fennállott. A veszély, amelyet a 
mozgalom a tőkés rendre jelentett, még túl távoli volt, olyannyira 
távoli, hogy még a veszély elleni védekezés gondolatának sem jött el 
az ideje. Minden a mesék kék hegyei mögött pihent erjedő csirájában. 

A történelmi visszapillantást szem előtt tartva a Kiáltványt követ
ték megjelenésben Marx egyéb közgazdasági és filozófiai művei, 
Engels, Feuerbach, Proudhon, Bakunin, Lassalle, Ricardo, a felsorol¬ 



hatatlanul nagy tömeget kitöltő szocialista, szindikalista, anarkista 
tudós, filozófus és szociológus műveivel egyetemben. Ma már világosan 
látható, ellenőrizhető és bizonyítható, hogy az elsők, akik szinte meg
előzve a proletáriátust, Marxnak és magyarázóinak elméleteiből érdem
legesen valamit profitáltak, azok a tőkések voltak, elsősorban a tőkések 
és mint a tőkés rend fölépítménye, a polgári társadalom. Megindult az 
ideológiai harc, a szocializmus tudományos elméleteit nyomon követték 
a tőkés társadalmi rendet igazoló és magyarázó, hibáit palástoló vagy 
hibáit foltozgató elméletek és magyarázatok. Mint dus eső után erdő
ben a gombák, oly gyorsasággal bujtak elő a polgári társadalom irdat
lan erdejéből a tőkés rendet, a tőkés termelést, annak erkölcsiségét, 
isteni hivatottságát bizonygató polgári nemzetgazdászok, pedagógusok, 
költők és filozófusok. Amennyiben korlátolt értelmiségük engedélyezte, 
jólfelfogott érdekeik szem előtt tartásával igyekeztek gyógyító írt 
tapasztgatni a tőkés termelési rend már akkor is fel-felszakadozó 
sebeire. Marx volt az első, aki tudományos alapon egy élet hallatlan 
munkájának eredményeként feltárta a tőkés polgári társadalom gazda
sági, filozófiai és erkölcsi abszurditásának a tényét. Természetszerűleg 
többek között munkája azt is eredményezte, hogy e tőkés polgári rend 
védelmezőinek, — hogy ad abszurdum fejezzem ki magam, — utmutatás
sal szolgált az általuk még fel nem fedezett konstrukcionális vagy egyéb 
jellegű hibák felfedezésére. A tőkés polgári társadalom kezdettől fogva 
halálra itélt teste körül hallatlan forgolódás támadt, a vállalkozó 
szellemű fuserek, kezükben a szocializmus által leleplezett és a tőkés 
társadalmi rend háborítatlan működését gátló kórtünetek jegyzékével, 
oly szorgalommal fogtak a halálos beteg életbentartásához, mintha 
a maguk egyéni életéről lett volna szó. Munkájuk könnyebb volt, 
elsősorban azért, mert a diagnózist, amelynek felállítására ők maguk 
soha sem lettek volna képesek, (és ezáltal általuk is ismeretlen beteg
ségben pusztult el volna az, akinek életmentésére keltek,) már fel
állítva kapták kézhez, éppen a tudományos szocializmus megteremtőinek 
pionircsapatától. Másodszor: a betegség gyógyítása nem haladta túl 
képességeiket, a tőkés termelési rend konstrukcionális hibái még mélyen 
a bőr alatt voltak, kisebb üzemzavarokkal kellett még csak számolni, 
bérharcjellegű megmozdulások kiellensulyozásával, tehát komplikált 
operációk elvégzése, amire különben az akkori ismeretek őket még nem 
is képesítették, nem volt szükségszerű. A marxi filozófia, közgazdaság
tan, továbbá általános kritika nem mulasztotta el természetes figyelem
mel kisérni ezen operációk eredményeit s ha sikerültek azok, ha nem, 
újból kifogásokat emelt, aminek eredményeként a tőkés termelési rend 
és a polgári társadalom háziorvosai még elvégezték az „utolsó simításo
kat." A marxista tudomány később nem elégedett meg konkrét, napi 
események, bajok és szimptómák megjelölésével, olykor előrelátóan év
tizedekre és most már módunkban van állitani, hogy néha évszázadokra 
is felállította prognózisát. Ezen ténykedés, (a tudomány és a kutatás 
ezen ténykedése,) természetesen ugyanazt eredményezte, mint az aktuá
lis esetekben. A tőkés társadalmi rend minden hatalmának igénybe
vételével megelőzte a bajt, aminek a tudomány és a dialektika értelmé
ben be kellett volna teljesednie. Ez a dialektika dialektikája. Ezek az 
eredmények azok, amelyekről ha marxista körökben szó esik, úgy jelö
lik meg őket, mint bizonyos foku tévedéseket, a tudomány igyekezik a 
marxista tétel reputációjának védelmében a történelmi erők megválto
zásában keresni a jövendőlés változásának az okát. (pld. a legismertebb 
„tévedése" Marxnak, hogy a termelőeszközök proletár tulajdonba való 
átvétele Angliában és Németországban fog megtörténni. A valóságban 



ez természetesen nem így történt. Az angol és német tőkés rend fel
csereinek eszeveszett, de módfelett öntudatos működése következtében 
lemondott erről a megtisztelő elsőbbségről. Ismételten hangsulyozzuk, 
hogy itt újból nem Marx tévedéséről vagy általánosságban nem 
marxista tévedésről van szó, hanem egy, minden körülmények között 
helytálló, a kapitalizmus részére katasztrófális véget jelentő bejósolás¬ 
nak a kibalanszirozásáról.) 

Napjainkban is a tudományos marxista irodalom a tradicionális 
uton halad. Végeredményben nem is haladhat más uton, hisz az igazság 
tudománya az és mivel hogy az egész emberiségé, nem vonulhat el 
elefántcsonttoronyba. Mindenki előtt emlékezetes és ismeretes a mon
dás: „sohasem állhat elő szituáció, amely a tőkés polgári rendre nézve 
teljesen remény nélküli volna." Ez a kijelentés a tőkés termelési rend
szer legkritikusabb és legkatasztrófálisabb idejében hangzott el és 
morálisan körülbelül úgy hatott, mintha megtörténne az az abszurd 
dolog, hogy a rendőrség politikai osztályának a vezetőjéről kisülne, 
hogy szimpatizáns, az összes detektívek pedig párttagok és ez a hir el
terjedne egy illegális mozgalom lefogottainak a sorában. Ma az a hely
zet, hogyha valaki kritikával olvassa el az akár népszerű, akár tudo
mányos marxista irodalom napi termékeit, (hogy kritikával olvassa el, 
az egy olvasótól, aki ráadásul még marxistának is vallja magát, leg
alább is feltételezhető,) nem is szólva a szimpatizánsok, radikálisok, 
liberálisok hasonló síkon mozgó dolgozatairól, a legnagyobb nehézségek 
árán és a legnagyobb ritkaságszámba menőleg talál csak prognózis-
mentes diagnózist és a polgári védekezés felhívását nélkülöző írásokat, 
legyenek azok ismétlem akár elméletiek, akár gyakorlati jelentőségűek. 
Naivitás volna abban a hitben leledzeni, hogy a tőkés polgári rend a 
baloldali tudományból, filozófiából és kutatások eredményeiből is nem 
profitál, hisz profit a kenyere, krónikus profitáló ez a rend és profit¬ 
hajhászása önkénytelenül is léha vicceket juttat az ember eszébe. 
A proletáriátus osztályhelyzet, marxistának lenni pedig intelligencia 
kérdése. Ez a kettősség magyarázza meg a szocializmus és a célja felé 
csakis a marxi uton haladhatók késlekedő felszabadulásának a tényét, 
éppen azon oknál fogva, mert azok összesége nem áll csupa intelligens 
egyénekből. Sőt mi több, már majdnem úgy áll a dolog, hogy marxistá
nak lenni jelent osztályhelyzetet, viszont proletárnak lenni még koránt
sem jelenti a marxi vonalba való beléilleszkedést. De akár így, akár 
úgy áll a dolog, a tőkés rend az, amely úgy a proletár osztályhelyzeté¬ 
ből, mint a marxista tudomány diagnózisaiból profitál. Megállapításunk 
annyira kézenfekvő, hogy szükségtelennek is látszik példák és bizonyí
tékok felvonultatása. Nem tulzó az az állítás, hogy akárhová nézünk, 
mindenütt találunk bizonyítékokat. Viszont bizonyítékokat nem szol
gáltatni lehetetlen, mintahogy nem lehetséges kikerülni azt a fonák 
helyzetet, hogy a kapitalizmuson belül ne maga a tőkés rend és annak 
felépítménye profitáljon a legintenzívebben, mégha negativ változat
ban is a szocialista kutatás, a marxi diagnózis és a proletár művészet 
eredményeiből. Viszont az is igaz, hogy időt jósolni nem egyenlő azzal, 
hogy az ember bizonyos fajtájú és formájú időt csinál és egy bizonyos 
fajtájú betegség megállapításának a megtörténte még olyan messze 
van a betegség meggyógyításától, mint Makó Jeruzsálemtől. És az sem 
lehet kétséges senki előtt, hogy a temperatura változás, amit a marxista 
tudomány bejósol, a kapitalista rend és társadalom cserzetlen bőrének 
sem a legkellemesebb és módfelett különbözik a Cote de Azur langy¬ 
melegétől. 

(Budapest) Remenyik Zzigmond 



L A P M O N T Á Z S 
NÉMET KÜLPOLITIKA ÉS KULTURA 

Naponta ujabb meglepetésekre ébredünk. A zsidóüldöző, a kisebb
ségelnyomó német barbarizmus máról-holnapra felcsap kisebbségpatró¬ 
nusnak. A Tat-Kreis külpolitikusa Hans Z e h r e r legalább is így 
szuggerálja A TAT-ban: „A németség a fehér faj páriája lett. Ki cso
dálkozik, ha ez a németség így gondolkozik: ha már páriákat csinálta
tok belőlünk és a színes fajok nívójára sülyesztettetek, ám jó, legyen 
úgy. De akkor a mi szabadságharcunk egy lesz a színes népek szabad
ságharcával, akkor mindnyájunknak egy közös ellenségünk van: a fe
hér maradékimperializmus. A szituáció tehát ez: az elnyomott népek 
közt bizonyos szolidaritás van és ezt a szolidaritás-elemet külpoliti
kánknak nem szabad figyelmen kivül hagyni. Gyarmati propaganda 
számunkra veszélyes lehet. Mi csak az ébredező színes fajokkal együtt 
mehetünk, sohse ellenük. Mert ezeknek a fajoknak az előnyomulása 
feltartózhatatlan és végeredményben ők lesznek a győztesek, a hulla-
Nyugathoz mi sohsem köthetjük le magunkat." A kommentálás gyö
nyörét meghagyom az olvasónak, Hitler Németországa mint az anti¬ 
imperialista és az elnyomott népekért küzdő Liga konkurrense! Dec 
Münzenberg wird sich kratzen! A nácilapok nem hiába denunciálják a 
Tat-ot nemzeti bolsevistának (A „Soziale Erneuerung"-ben ezt olvassuk: 
„A Tat-Kreis nemzeti bolsevistái a nemzeti szocialista mozgalomra 
olyan szocializmust akarnak ráoktrojálni, mely gazdasági és szociális 
tekintetben egy a marxista agyakrobatikával.") Zehrer külpolitikája 
mint legfőbb szövetségest Oroszországot fedezi fel: „Anglia és Francia
ország mindig veszélyt fognak jelenteni Oroszországra. Ép' azért rá 
van utalva Amerikára és Németországra, mert ennek a hatalomnak a 
politikája nem keresztezi az orosz politikát. Ma Oroszország ujra hata
lom a nagyhatalmak között. A vesztegzár ideje elmult és Oroszország 
mint egyenrangú fél ülhet le a zöld asztalhoz. Minden német külpoli
tika alapbázisa a német-orosz együttmunkálkodás. Ebben a pillanat
ban Oroszország számunkra a nyersanyagbázist jelenti, melyre támasz
kodhatunk." T r o c k i j a „Neue Weltbühne"-ban kissé máskép látja a 
helyzetet. Hitler szerinte Angliában keresi a szövetségest Oroszország 
ellen. „Németország mai állapotában nem viselhet háborút. Le van sze
relve. Ez nem frázis, de tény. Diákok és munkanélküliek a horogke
resztes jelvénnyel nem pótolhatják a Hohenzollern hadsereget. Ép' 
azért Hitler jól tudja, hogy kalandokba nem szabad bocsátkoznia. Min
den Franciaország ellen irányított ütés csak Angliát hozza közelebb 
Franciaországhoz. A május 17-i parlamenti nyilatkozat azért mutatja 
fel a náciprogram pozitiv oldalát is: a küzdelmet a bolsevizmus ellen. 
Ebből a történeti misszióból formál jogot Németország a felszerelésre. 
Hitler meg van győződve, hogy Anglia szemében a német fasizmus ki
sebb veszély, mint a bolsevizmus veszélye keleten. Viszont a Drang 
nach Osten, az elhatározó lépés, a harc a Szovjetunió ellen csak egy 
vagy több nyugati hatalom közreműködésével jöhet létre... Európának 
szüksége van reorganizálásra, de jaj, ha ezt a változást a fasizmus 
viszi keresztül. A 21. század történetirója ebben az esetben azt fogja 
irni: „Európa bukásának a korszaka 1914-el kezdődött. A „demokrá
ciáért" megindított háború nemsokára a fasizmus uralmához vezetett, 
mely az európai nemzetek összes erőinek összefogására való eszközzé 
vált, azzal a céllal, hogy egy „felszabadító háborúval" megváltsa Eu
rópát az előbbi háború következményeitől. Igy lett a fasizmus Európa 
zsákuccába jutásának történeti kifejezése és egyuttal a gazdasági és 
kulturális vívmányok lerombolásának a fegyvere." Kulturrombolás? 
Az új kulturteoretikusok már előre védekeznek. Kultura, német kul
tura eddig nem is volt, mert nem volt egységes német nép, egységes 



német állam. Az „Europäische Revue"-ben Albert D i e t r i c h probálja 
ezt a fenomént megmagyarázni: „Mi egy új államban élünk. Azaz: mi 
most élünk a németek első népállamában, mely csak hatalomállam le
het. A nép végre megtalálta a maga államát, mert most léptünk rá 
ujra a történelem talajára. Most lettünk először politikai nép. Az állani 
eddig népidegen apparátus volt, amely a maga légüres térben való moz
gásában elhasznált mindent, amit pedig így nem tudott felőrölni, azt 
megfertőzte a kulturpolitika belső gáztámadásával. Ez a gyáva dikta
tura ideje volt, mely csak bosszankodásra indított, de a gonoszságra 
még a civilkurázs is hiányzott belőle. Az új állam kulturpolitikája 
csodálatraméltó politikai következetességgel nem fuserált a szimpto¬ 
mák körül, de égetett és vagdalt. A kultura összes kérdéseit totál (ez 
a kedvenc szó) és konstruktiv módon fogta meg és a tömegek öntuda
tába és lelkiismeretébe hangszórókkal ültette az újat. A kultura lénye
gében politikai fenomén. A kultura az uralom fenoménje. Mi a német 
főiskolák alapbázisává ezt a politikai kulturtant akarjuk tenni. Fel
adata lesz a népismét és haditudományt, a fajkutatást és örökléstant a 
szisztematikus és históriai szellemtudományokkal összhangba hozni. A 
kulturtudományok így fognak kulturtanná változni." Ime: mi lesz egy 
Europäische Revue-ből ha mészároslegények jelentik a kulturát, embe
rek, akik jól tudnak vagdalni és égetni, máglyákat rakni és ólombotok
kal nevelni?! I t t egy nép a „Volk der Dichter und Denker" követ el 
harakirit. A kulturát a könyvégető diákok nívójához kell szabni. A 
„Literarische Welt" vezet ezen a téren „Ha az eddigi, a demokratikus, 
a destruáló szellem tényleg kifejezése lett volna a mi népünknek, akkor 
most, hogy ezeket leromboltuk, rosszul és reménytelenül állnánk. De 
reménytelenségről szó sincsen, most kezdünk csak igazán élni. A szel
lem birodalmában a kezdet kezdetén állunk, ebben legfeljebb az oro
szok rokonok velünk. . . Évekig az Emil Ludwigok, Stefan Zweigok. 
Albert Einsteinok voltak a „német" szellem képviselői, viszont ennek a 
szellemnek az igazi mivolta a világ előtt még ma is titok és borzongó 
félelem. Nekünk tehát ezt a véleményt meg kell változtatni, a mi cé
lunk a világ felé nem lehet más, mint harc a német nyelv, harc a né
met szellem világuralmáért." Ha továbbforgatod a Literarische Weltet 
megtalálod a harc első nyomait: a lap, mely kilenc éven át nem 
ismerte a gót betüket, most teljes egészében got-nordisch és ahol ez
előtt a Stefan Zweigok, Romain Rollandok képei voltak, most a „Rus¬ 
sensonderung" német mintaképei jelennek meg. A harc a német szel
lem világuralmáért tehát megindult. Lapozd fel a „Form"-ot, az alkotó 
munka lapját, képekben kávéskannákat hoz a 18. századból, dohány-
szelencéket, gyertyatartókat, oldalakon keresztül ír ezekről, vagy első
rangú fotografiákat rak eléd, fenyő-lomb és nyirfaerdőkről, repülőfel
vételeket, hatalmas tölgyeket: ez a kultura k é n y s z e r s z ü n e t e . Az 
alkotó munka lapja a kávéskannák helyett inkább különböző századok 
máglyarakásait mutathatta volna be képekben és repülőfelvételt a mo
dern inkvizíciós táborokból, akkor legalább aktuális lenne. A kinzóesz¬ 
közök is az alkotó munka csoportjába tartoznak, lehet, hogy némelyik 
az ötvösművészet remeke, vagy a titokzatos éjjeli repülőgépek reflek
torfény mellett „mint a fantázia alkotása." A fantázia pedig miként 
jól tudjuk a művészi alkotás egyik főkelléke. Igy többet tanulnánk a 
világhódító német szellemtől, melyről egy Rudolf L e o n h a r d neve
zetű német emigránsnak más véleményé van az „Unsere Zeit" májusi 
számában: „Marx egyszer azt mondotta: a történelmi fejlődés egy 
pontján csak kétféle választás marad: visszaesés a barbárságba, vagy 
a munkásosztály véggyőzelme. Hogy Marxnak mennyire igaza volt, azt 
a legfájdalmasabb módon éppen Németország bizonyította be." 

(F. Z.) 


