
teszi, két�három generáció után megvontak t�lük mindent... Itt állnak 
becsapottan... kiüritve, elvérezve és a hóhér örvend: beleestek a csapdá-
jába". 

Az emancipációval szemben Döblin szerint csak egy a védekezés: 
az orthodoxia. „A galuthban ez az egyetlen megbizható zsidó magatar-
tás." Egyik utazása alkalmával megismerte Döblin Lengyelországot: 
„Amióta — irja — valóságos zsidókkal és valóságos jámbor zsidókkal 
találkoztam, szoros közösséget érzek velük, amely messze meghaladja az 
egyszerű rokonszenvet s ma már tudom, hogyha tartoznom kell valamely 
néphez, ugy hozzájuk tartozom..." 

Vajjon ez a lengyel zsidók mellé való állás egyértelmű a zsidó or-
todoxia felé való bens� fordulásai? Ennek a feltevésnek már Döblin 
iróságának er�s világi jellege is ellentmond. Amid�n Döblin az ortho�
doxiát igenli (persze nem minden korlátozás nélkül) ugy a politikus 
beszél bel�le. Mint ilyen tesz vallomást az orthodoxia mellett, amelyben 
a zsidó szellem idegenben való meg�rzésének szilárd formáját látja, a�
mely szerinte vallásos megujhodásra és zsidó épit� munkára hivatott. 

Döblin Németországban a leghaladottabb polgári értelmiségiek kö-
zé tartozott. Voltak olyanok is, akik marxistának tartották. Ez azonban 
nem felel meg a valóságnak, mert művei hátterét metafizikai és vallásos 
eszmék sz�tték be. S�t egyes irásaiban a leghatározottabb a misztikus 
hajlandóság. Akadnak ugyan — kés�bbi fejl�désében — olyan könyvei, 
amelyek er�sen materialisztikus izűek. Világképe tehát meglehet�sen 
tarka és ellenmondásokkal telitett. Mindenesetre feljogositotta olvasó-
ját arra a várakozásra, hogy eklektidizmusát a következetes fejl�dés fo-
lyamán a meglév� materialisztikus elemek legy�zik. Ez azonban nem 
következett be. Döblin zsidó nacionalista lett. S ezzel hátatforditott azok-
nak, akik egy uj, szabad Németországot kivánnak. Viszont Döblin ed-
digi összteljesitménye feljogosit a feltevésre, hogy nem szakad ki vég-
leg azoknak a szellemiségeknek az arcvonalából, akiknek a nemzetiszo-
cializmus elleni harca Döblin összműveinek eszméivel rokon. (V. T.) 

D I S P U T A 
A „SZELLEM ÉS TERVGAZDASÁG" RÖGESZMÉI 

Világszerte aggodalom ül a lelkeken... Az általános nagy aggoda-
lomban mindenki kiválasztja a maga kisebb�nagyobb féltenivalóját s 
egy kissé büszkélkedik is vele, hogy mire van gondja. Molter Károly 
például a Szellem és tervgazdaság c�mű tanulmányában az iró és az iro-
dalom politikai szorongatottsága miatt aggódik, ami többszörös irodalmi 
hivatottságánál fogva nemcsak joga, de kötelessége is. Semmi okunk 
kétségbe vonni, hogy az irói szabadság fölött virrasztó gondja �szinte, 
még akkor sem, ha szorongása néha kisérteteket láttat vele és a jobb�
meg a baloldalt, a pénzt�ke és a negyedik rend parancsuralmát, a 
könyvéget� meg az irástudatlanságnak végetvet� államot úgy zavarja 
Össze, hogy maga sem tudja hányadán áll velük. A kisértetlátás pedig 
lealacsonyitja az embert... Igy lesz a szeret� féltésb�l kishitű félelem, a 
nemes aggodalomból kicsinyes aggályoskodás. A jobb� és baloldal ösz�
szevazarása emellett nagy dialektikai könnyebbség, erényes ámitás és 
jótékony öncsalás is. M. K. úgy látja, hogy a szellemi szabadságra a 
veszedelem egyaránt zúdul a Rajna és a Dnyeszter fel�l. A szellemfélt� 
neuraszténia „a szellem kényszerzubbonyáról", és „irókataszterr�l", az 



irodalom politikai alárendeltségér�l, „szellemi kasztrálásról" és „iro-
dalmi tervgazdaságról" beszél, — minden szükséges megkülönböztetés 
nélkül. Jobbra�balra csapkod, mint a sanda mészáros, s amikor a német 
gleichschaltolásra céloz, az ütés a szociálizmust éri. A kultura igazi el-
lenfeleit látja is, meg nem is; egyik ütése közömbösiti a másikat, és 
szellemféltése az igazi ellenfél ismerete hiján kényszerképzetté lesz. Az 
iró bels�, erkölcsi függetlenségéért való rokonszenves küzdelme igy sajnála-
tosan megmarad üres vagdalkozásnak. Az irói függetlenséggel úgy van 
M. K., mint a régies szabadelvűek a demokráciával: nem az él�, küzköd� 
demokráciát védelmezik, hanem a régit, amelyik sohasem volt igazi de-
mokrácia. M. K. eszménye az irói függetlenségr�l nem valamely új vagy 
újuló életformához, a szellem emberének valamely elképzelhet� új sze-
repvállalásához kapcsolódik, hanem a régi, sosemvolt függetlenséget 
vágyja vissza. A világ változik, osztályok hanyatlanak le és tűnnek fel, 
művel�dési formák öregednek el és újak támadnak, csak az iró ül a 
változások partján és halhatatlan jegyekkel látja el a változót. Kissé 
ázsiai nekünk ez a bölcselet!... M. K. az iróról alkotott fogalmait nyil-
ván nagyon is alárendeli tulajdon hajlamainak. Az iró végtelen sok ti-
pusát ismerjük a multból is, s a szemünk el�tt alakul annak az irónak a 
tipusa, aki nem szobaember, hanem tevékeny természet s akinek szá-
mára a társadalmi élet követelményei nem úgy jelennek meg, mint a 
Vadidegen külvilág rászegzett parancsai, hanem egybeesnek tulajdon 
bels� követelményeivel. Mint Jean Richard Bloch mondja: „A művész 
sorsa ismét összeforr az emberi tömeg anyagi sorsával vagy egyszerűb-
ben: az alkotó méltósága az ember, minden ember, a legutolsó ember 
méltóságával." Az új iró szelleme már nem is „g�zösön" jár, hanem re-
pül�gépen, mint Malraux, aki egy politikai perben tiltakozni repült Ber-
linbe, és útjáról a Temps du Mépris csodálatos oldalaival tárt vissza. 
Az irói szabadság M. K.�nál negativ követelmény, az újtipusú iró-
nál pozitiv tett. Állásfoglalása nem politikai parancsra történik, hanem 
erkölcsi kötelességb�l fakad. Ez a fajta iró a dolgok iránt els�sorban, 
mint ember érdekl�dik, nem úgy, mint a Berufsliterat. A legtöbbje har-
cosból lett iró és igy a természetére, nem pedig parancsra hallgat. Ez a 
legtöbb mai orosz és számos fiatal nyugati iró esete. A megkopott irói 
civilbátorság, mint a rozsdás kard, nem az üvegpapirtól, hanem a harc-
ban kapja vissza a fényét... Az iró szabadsága, mint minden szabadság, 
változik, és a multon csügg� elme mi értéket sem lát az iró új szabad-
ságában, mely az � számára csupa kényszernek rémlik. Nem érdemes 
az iró erkölcsi függetlenségér�l skolasztikus vitát folytatni, mikor a 
szabadság, vagy kényszer érzete egyéni hajlam, felfogás és korszakok 
szerint változik. Az iró anyagi függetlenségér�l pedig a háztartási köny-
vecske néha ékesebben beszél minden magas nyilatkozatnál. „A művészi 
alkotás egyik oldala szabad, — mondja ugyancsak J. R. Bloch. — A 
művésznek két szabadsága is van. Az egyik valóban létezik, a másik 
csak képzelt. Az els� szabadság az, amikor az iró vérmérséklete, lelemé-
nye, felfedez�� és munkakészsége akadálytalanul nyilvánul meg. Ezt a 
szabadságot nem lehet t�le elvenni... Párizsban attól a hajlamtól kell óv-
nom az irót, hogy személyének a társadalommal szemben teljes füg-
getlenséget tulajdonitson s határtalan szabadságot követeljen. Ezt a 
szabadságot nevezem képzelt szabadságnak. Ez illuzió létezése attól 
függ, hogy az iró milyen mértékben ismerte fel és tudatositotta mun-
kája feltételeit. A magasabb öntudatot több igazság kiséri. Ak i az igaz-
ságot ismeri, alázatosabb. S az ily módon alázatos iró egyetemlegesebb." 
(Irodalmi alkotás és emberi társadalom. L. Korunk 1 9 3 5 . szept.) 

Nyitot t kapukat dönget M. K. akkor, amikor a szociálista irodalom 



„politikai alárendeltsége", „tervgazdasága", „párthangsulya" és egyebek 
ellen kel harcra. M. K. úgy tesz, mint azok, akik a szociálista államról 
szólván, még mindig gabonarekvirálásokról és vallásüldözésr�l beszél-
nek. Az események megel�zték a tanulmányirót. A szocialista irodalom, 
mint a gyermekbetegségre tekint vissza arra, amit�l M. K.�nak a foga 
vacog. Henri Barbusse �rta le egyik legutolsó felhivásában: „ A z �rók 
mesterségük terén irodalmárok és művészek kell, hogy maradjanak. Jo-
guk van visszautasitani a politikai szolgálatot. De a kérdés sokkal szé�
lesebbkörű. Az irók kortársak. Nincs joguk semmibevenni a társadalmi 
sz�njátékot, amelynek kénytelen�kelletlen szerepl�i s amelyben mindany�
nyiunk sorsa d�l el... Nem arról van szó, hogy az irók valamely párt 
szolgálatába álljanak. A z t sem követeli senki, hogy könyveik holmi ki-
áltványok legyenek. Ebben a tekintetben történtek hibák, amik nem 
szabad, hogy többé el�forduljanak. Az irodalom nem szeg�dhet segéd-
szolgálatnak valamely politikai mozgalom mellé. Az irodalom párhuza-
mosan és saját er�ib�l kell, hogy kifejl�djék, a művészi alkotás függet-
lenségében és önállóságában, a társadalmi felszabadulás és az emberi 
haladás nagy eszményével." (Felhivás egy nemzetközi irószövetség érde-
kében.) 

M. K. tanulmányában sajnálatosan annyi az el�itélet, hogy az egy-
szerű cáfolatok felsorolása az egész folyóiratot megtölthetné. Csak né-
hány egészen vaskos tévitéletre térünk ki. „Kérdés, — irja M. K. — 
vajjon a művészet els�sorban arra való�e, hogy közhasznú tevékenységre 
ihlesse a tömegeket?" Igazi katedra�tün�dés, álprobléma! Pet�fi, amikor 
a Nemzeti dal nyomtatott példányával a Múzeum lépcs�jére hágott bizo-
nyára nem tanakodott efélén, sem Ady, amikor „magyar verseit" és pi-
ros dalait irta a Világ meg a Népszava irodalmi mellékletébe. A filozo-
fikusan közbeékelt „els�sorban" olyanféle álprobléma, mint a tyúk 
vagy a tojás els�bbségének vitája. A művészetnek, természetesen, nem 
kizárólagos célja, hogy közhasznú tevékenységre ihlesse a tömegeket, 
de ilyen alkotások nélkül a művészet béna lenne, a művészet története 
pedig hamis. Az igazi művész mindig ihletére hallgat, talán csak az ön-
kifejezésre tör, de ihletéb�l úgy születik a tömegeket felrázó mű, mint 
a csókból a gyermek. 

„A szellem nem tulajdonság, — olvassuk, — hanem legalább is 
egyforma életalkatrész az anyaggal, mellyel állandóan folyik a helyezé-
si harca. Ez pedig más természetű küzdelem, mint az akármilyen tiszte-
letreméltó osztályharc". Nem csábulunk hitvitába a szellem és az anyag 
viszonyáról és helyezési harcáról, viszont nem is hisszük, hogy a szellem 
helyezési harca annyira idegen volna az osztályok harcától. A szellem-
nek melyik nagy helyezési harca volt független az osztályok korszak-
teremt� feltörését�l és harcától? A rennaissance? A felvilágosodás ko-
ra? S gondolja M. K., hogy a szellem el�kel�sége rajtaveszett a cimbo-
raságon ? 

Az el�itéletes merevség másik esete pl. az irodalmi irányitás gondo-
latának a visszautasitása. Egyáltalán nem találjuk „komikusnak", hogy 
,,kiváló alkotók köztanácsokat adjanak egyes művészeknek". Pl. Corkii köz-
tanácsokat ad a fiatal oroszoknak. (Persze ez korántsem úgy történik, 
ahogy M. K. elképzeli.) A kiváló alkotók és irányitók köztanácsát, az irói 
szövetségeket és megbeszéléseket a kor közösségi szelleme magyarázza. 
N e m értjük, hogy aki nem tiltakozik pl. a helikoni összejövetelek vagy 
a Pen Klub ellen, miért tiltakoznék a legutóbbi pl. párizsi iró�összejöve-
tel ellen. 

Még egy szót az „irókataszterr�l" is. Err�l beszélni nálunk, ha nem 
teljesen alaptalan, legalább is korai. Egyel�re másféle irásellen�rzés lé�



tezik. Kataszterr�l beszél Bodóné, amikor a bor árát kérik t�le... Az sem 
válasz, aminek a tanulmányiró nevezi sorok iróját. Viszont megállapit-
ható bel�le három dolog: H o g y a harag rossz tanácsadó. Hogy, aki go-
romba, annak nincs igaza. S végül: A humorérzéknek is van határa, kü-
lönösen humoristáknál. ( T . i. még az enyhe torzképet sem birják el.) 
De hagyjuk ezt. Sokkal nagyobb baj, hogy M. K. csak leirja az ilyes-
mit : „...a jövend�re apelláló iró a mai nagyt�kés sz�njátékban csakis a 
nyomoruságnak sughat," de még csak ezt se teszi. Ehelyett az egyenl� 
igazság jelszavával nekirugaszkodik többek közt éppen annak a haladó 
irodalomnak, amely a nyomorúságnak már nem is sug, hanem érthet�en 
beszél. Ilyenformán a M. K.�féle jószándék cigányútra megy s a szellem 
sorsáért való aggodalom rögeszmékkel küzd. U g y látszik, a haladó irók 
párizsi összejövetele s a szellem és a műveltség szeretetének és ápolásá-
nak ezer rokon példája sem gy�zte meg a tanulmány�rót legalább arról, 
hogy a szellemnek a haladó oldalon nincsenek ellenfelei. Persze a Szent 
György lovagoknak, ha más nincs, hát papirsárkányok kellenek... 

Korvin Sándor 

L A P O K , F O L Y Ó I R A T O K 
O S W A L D S P E N G L E R 

A baltikumi portyázó ,,1918: Németország urainak apokaliptikus éve. Balin 
öngyilkos lett, Vilmos elmenekült. Oswald Spengler 

ekkor tartotta a hanyatló Nyugat szeme elé a pusztulás tükrét. Kulturák or-
ganikusan n�nek, irta, minden él�nek sorsa: érni, hervadni, és elpusztulni. De 
„a veszett poszton remény és segitség nélkül is ki kell tartani" és méltóság-
gal és tisztességgel meghalni. A filozófia baltikumi portyázója: aki elveszett 
poszton áll, az nem ismer tekintetet, erkölcsi gátlásokat. ,,Az ember vadállat" 
mondja Spengler „és a nagy ragadozók nemes teremtmények" — bestialitásra 
való jogukat csak hazug moralisták vitathatják. Famentes papirra nyomatva 
és b�rbe kötve itt már a Harmadik Birodalom bestialitásának teoriája volt 
lefektetve." ( D E U T S C H E V O L K S Z E I T U N G . 17. V.) 
A történelemfilozófia Ludendorfja ja „Ha kormányzatok bűneiért falazó ideo-

lógusokat felel�sségre lehet vonni, ak-
kor Spengler a Harmadik Birodalom valóságának egyik cinkosa. Doktrinájá-
nak elválaszthatatlan jegyei: guny a humanizmussal szemben, hitetlenség a 
haladásban és az ész megvetése. � volt az ellenlábasa annak az erkölcsi esz-
mének, mely objektiv szemmel nézve, közös vonása a kereszténységnek, ti-
zennyolcadik századnak lés a marxizmusnak. Az emberségbe�kételkedésnek 
van egy fajtája, mely etikus szkepszisb�l fakad, Spengler etikai nihilizmusa: 
iparbárószerü önmegelégedés ég jószágkormányzói brutalitás volt. Ez a tény 
sulyosabban esik latba, mint a ment�körülmények, az hogy koponyája tele 
volt tudással és konstruktiv fantáziával. E g y darabig még meg lesz a hatása: 
� marad az ellenforradalom történelemfilozófusa, a történelemfilozófia Lu�
dendorfja". (Kurt Hiller a N E U E WELTBÜHNE�ben. 14. V.) 
Az idealista A D E U T S C H E R U N D S C H A U májusi számában Joachim 

Günther, a Németországban ma oly' divatos fiziognómiai 
úton analizálja a német kondolkodókat. Kant, Fichte, Hegel. Schopenhauer, 
Nietzsche után Spengler következik: ,,Spengler zsirpárnázott, szorosan a nya-
kon ül� kopasz feje maradandó benyomású. Ennek a fejnek kopaszsága több, 
mint küls�ség. Tudósaink sorában ez az egyetlen eset és a fej csak ezzel a 
jeggyel hasonul müvedhez... A fenevad�ember apostola: teoretikus, ideológus 
ég igy ideálista is, sokkal nagyobb mértékben, mint amit gondolkodásmódjá-
nak reális pátosza sejtet. Az igazi realista nem. irna próféciákat, melyeknek 
nem lehet más sorsuk, minthogy az események megcáfolják, megcáfolják an-
nál világosabban, minél szellemesebben vannak megirva... Végeredményben: 
egy arc és koponya, melyet a bels� feszültség üvegforgácsokra törhetne." 


