
kritikus csoportjából kiemeljük Ralph Fox, Montague Slater, T. H. Win�
tringham, Derek Kahn, Barbaran Nixan és Ralph Wright neveit. M é g 
ujabbak és fiatalabbak is jelentkeznek: David Gascoyne és Dylan Thomas, 
akik szürrealista irányzatuak. De vannak tisztán munkásirók is, akik kö-
zül néhányan már ismertek, mint James Hanley és Ralph Bates. Szabad 
megnyilatkozási lehet�ségük céljából alapitották a Left Rewiew�et és 
azért is, hogy közeledjenek a valóban haladó polgári irókhoz (New Coun�
iry). Ugyanekkor, hogy az angolok megismerhessék az uj külföldi hasonló 
törekvésű és szellemű irókat, alapitották Ralph Fox és Christophe Isher�
wood közremüködésével a New Writing c. havonként kétszer megjelen� 
magazint. Az els� szám négy hónappal ezel�tt jelent meg és jó fogadta-
tásra talált. Jól mondta egy kritikus róla: „ A z uccák és tömegek élete 
visszatér az angol irodalomba". (J. L.) 

ER A S M U S ÉS A B É K E . (Erasmus halálának 400. évfordulójára). A 
mai pacifizmus összes válfajainak közös jellege, hogy végs� fokon 

a t�kés rend dekadenciájának jelenségei. 
A hü-

béri rendszer összeomlásának korszakát vizsgálva, a pacifizmus maihoz 
hasonló feltörését tapasztaljuk. A X V I . század elején alakultak ki a mo-
dern kor nagy nemzetei. 1500 körül született meg a modern Anglia, 
Franciaország és Spanyolország. A királyok szövetséget kötöttek a ke-
resked�kkel és a bankárokkal a hübér urak leverésére és a katholikus 
egyház hatalmának megtörésére. A humanisták, mint e társadalmi for-
radalom teoretikusai lerombolták a hagyományos gondolkodási módszere-
ket és a kereszténységnek az ésszel való kibékitésén alapuló uj erkölcs 
szükségességét hangoztatták. Elismert vezérük, Erasmus maró intelligen-
ciáját egyeformán alkalmazta a társadalmi let és az el�itéletek kérdései-
nek taglálásában. Erasmus világpolgárnak nevezte magát és a politikai 
problémákat az összes uralkodóktól független ember szempontjából tár-
gyalta. Igaz, gyakran halmozta el túlzott dicséretekkel korának egyik 
vagy másik hatalmasát, akit�l éppen támogatást várt, de még gyakrab-
ban mondotta ki nyiltan, amit gondolt s védelmezte a polgár szempont-
ját az uralkodók politikájával szemben. Műveiben gyakran kitért a há-
ború problémájára és állandóan, mint a háború kérlelhetetlen ellenfele 
mutatkozik bennük. Erasmus e kérdésr�l a legrészletesebben a Béke si-
ratása cimű, 1517�ben megjelent művében nyilatkozott. 

Az még csak érthet�, hogy a közönséges tanulatlan emberek rossz-
indulattal viseltetnek egymással szemben — irja Erasmus — de szo-
morú, hogy a királyok udvarai és az apátságok házai, amik a művel�dés 
központjai sokkal veszélyesebb viszályok el�idézésében bűnösek. A pa-
loták forrásai, állandó okozói a háborúnak. A keresztény vallás s maga 
a természet békére inti az embert. 

A köznép, a városi polgárság b�séges, bol-
dog életet épit magának, ha békében hagyják, de „az uralkodók és a ne-
mesek igazságtalansága lerombolja jólétüket. Gyakran öreg emberek, 
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kiknek pedig bölcsnek kellene lenniök, tanácsolják az uralkodóknak, 
hogy háborút inditsanak. „Nézzünk csák vissza az utolsó tizenkét év há-
boruira: vegyük szemügyre az �ket el�idéz� okokat s megállapithatjuk, 
hogy mindet a hatalmasok javára vezették és hogy e háborúk kimond-
hatatlan károkat okoztak a népnek, amelynek leggyakrabban semmi be-
leszólása sem volt sem meginditásukba, sem következményeikbe." 

Erasmus rámutat arra, hogy a háborús uszitók mennyire megront-
ják az emberek lelkületét. „Szorgalmasan összegyüjtenek és tulozva ter-
jesztenek minden olyan hirt, amely a háborút el�segiti. Rágalmakkal 
halmozzák el ellenfeleiket." A háború megakadályozására Erasmus 
egész sor ugyancsak változatos intézkedést ajánl. A háború helyébe a 
dönt�biráskodást kell állitani. Biztositani kell a határokat és az uralko-
dóknak megkell tiltani, hogy országukból eladjanak vagy elidegenitse�
nek. Ugyancsak meg kell akadályozni az uralkodó családok közötti há-
zasságokat, amelyek gyakran adnak háborúra okot. A katonáktól meg 
kell tagadni a bűnbocsánatot és az egyházi temetést. A papságnak állan-
dó kampányt kell vezetnie a háború ellen és óvnia kell a népet attól, 
„hogy a nemzeti dics�ségnek nevezett kisértetben higyjen". S Erasmus 
szüntelenül ismételgeti, hogy a katonák ( t . i. az � idejének katonái) zül-
lött, becstelen s az emberiségre nézve szégyenletes teremtések. Erasmus el-
ismeri „az országot megrohanó ellenség er�szakának visszaverésére irá-
nyuló" háború jogosultságát, de szerinte minden embernek a saját lelki-
ismeretére kell hallgatnia és el kell távoznia a hadseregb�l, ha meggy�-
z�dik arról, hogy az nem az igaz ügyet védelmezi. Világosan kitűnik eb�
b�l az összefoglalásból, hogy Erasmus nem gyógyszert ajánl a háború 
ellen, hanem C3ak enyhit�szereket. Meglep�, hogy Erasmus felfogása a 
háború természetér�l és okairól mennyire közel áll a ma uralkodó néze-
tekhez. Valóban az „uralkodó" helyett „pénzügyi és ipari oligarchiát", 
a „papság" helyett pedig „a népnevelés és propaganda, sajtó és a rádió 
teljes apparátusát" értjük és ha a nép alatt Erasmus keresked�i és ban-
kárjai helyett a dolgozó rétegekre s a középoeztályra gondolunk, úgy jo-
gosan állithatjuk, hogy, mutatis mutandis, felfogása korunkra nézve is 
helytálló. Ezek után már az sem lephet meg bennünket, hogy annyi mo-
dern békebarát vallja Erasmus hatástalannak bizonyult hitét: hogy a há-
ború megakadályozása céljából változtassuk meg az emberi lelket a ne-
velés által. 

Erasmus a humanisták csoportjához tartozott, azokhoz a gondolko-
dókhoz, akik bár szoros kapcsolatban állottak a városi polgárság idejük-
ben kifejl�d� osztályával és azzal a társadalmi forradalommal, amely a 
városokat és a középosztályt tette a kultura hordozóivá... de nevelésükben 
és anyagi érdekeikben még mindig a régi hatalmaktól, az uralkodóktól, az 
egyháztól és a hübéri nemességt�l függtek. Erasmus patrónusai a canter�
bury�i érsek, Thomas Cromwell, Ferdinánd császár s maga a pápa volt. 
Ha eltűntek volna az ilyen mecenások, ugy a kutatás vagyis az ésszerű 
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kultura, lehetetlenné vált volna. Erasmus megengedte ugyan magának 
azt, hogy (mint kortársai mondták) ugyancsak „el�vigyázatlanul" birál-
ja kora uralkodó hatalmainak módszereit és felfogásait, de inkább kese-
rűen, mint gunyosan a belülr�l való reformot ajánlotta, vagyis azon a 
véleményen volt, hogy a társadalmat a felvilágosodott uralkodók, püspö-
kök és pápák, nem pedig az er�szakos forradalom kell, hogy megváltoz-
tassa. Az ész eme dicsérete számára az er�szakos tömegmozgalom elke-
rülését jelentette. Jellemz�, hogy idegenkedve, ellenségesen fogadta az 
Egyház ellen Luther által intézett támadást. Természetesen sokat he-
lyeselt a katholikus egyház babonáinak és ceremóniáinak lutheri birála-
tából, — Luther is sokat tanult t�le s nem igen hivatkozhatott volna a 
kereszténység forrásaira Erasmusnak az uj testamentum kiadása és kom-
mentálása által végzett el�készit� munkája nélkül. De Luther a régi dog-
mával ujat állitott szembe; az észt nem szabaditotta fel. És ezzel egyide-
jűleg tömegmozgalmat hivott életre s a pápa és a Birodalom hatalma el-
len az uralkodók és a nép erejével szállott sikra. (Luther sokat irt né-
metül, a tömegek számára; Erasmus mindig latinul irt, mert csak az 
elithez fordult). Erasmus felakarta szabaditani az egyént a vak el�ité-
letek alól; Luther a világi hatalomnak az egyházi ellen�rzés alól való 
felszabaditásáért küzdött. 

Luther a háborúval szemben vallott álláspontja szintén különbözött 
az Erasmusétól. � is tudta, hogy a háborúkat az uralkodók kapzsisága 
okozza, de dogmatizmusában nem ismerte el az egyén lelkiismereti sza-
badságát ebben a kérdésben. Erasmussal ellentétben azt állitotta, hogy 
a katonák is részesei a megváltásnak és a lutheránus ügy harcosainak 
megigérte a mennyei boldogságot. 

Erasmus megoldása korának kérlelhetetlen dilemmájából szárma-
zott, Luther egyáltalán nem tudott megoldást ajánlani. De az ellentétes 
felfogás, a népi lázadás hirdetése az igaztalan háborúkat vezet� uralko-
dók ellen, szintén veszéllyel teljes volt. Ezt ajánlotta Johann Wessel, a 
X V . század végén él� és sok kérdésben ujitóan gondolkodó theológus. De 
Erasmus a parasztháborúk és a városi lázadások idején élt. És igy tu-
datában volt a népi felkelés veszélyének Abban az id�ben ez a gazdasá-
gilag regressziv osztály uralmát és az önkényesen fantasztikus „pró-
fétai" vallás terjedését jelentette. Bármily csodálatraméltó is! Thomas 
Münzer�nék és társainak lelkesedése, bátorsága és önfeláldozása, mégis 
bizonyos, hogy az � kezdetleges bibliai kommunizmusuk a korai kapita-
lizmus gazdasági és kulturális alkotásainak megsemmisitésére törekedett. 
Érthet� és menthet� tehát, hogy a művelt polgárság mindennél jobban 
félt a „mob" uralomtól. 

Ez a történelmi vázlata Erasmusnak a háború megakadályozására 
vonatkozó tervezetének. Az is kitűnik bel�le, hogy miért maradt a mai 
korunk elvont pacifista gondolkodói által ajánlott megoldásokhoz hason-
lóan hatástalan. (R. p.) 

RA M O N I. S E N D E R . Vannak irók, kiknek neve elválaszthatatlan va-
lamely hatalmas történelmi eseményt�l. John Reed azonnal az orosz 

forradalom képét idézi, Barbusse a világháború élményét jelenti, Ramon 
I. Sender a nemzetközi tudatban mindinkább a háború utáni Spanyolor-
szág szinte jelképes kifejez�jévé válik. Emberi és művészi fejl�dése va-
lóban visszatükrözi hazájának heves változásait és ha művét — regé-
nyeit, szindarabjait, riportázsait, tanulmányait — a spanyol valóság hű, 
szinte okmányszerű regisztrálásának tekintjük, azonnal azt is meg kell 
állapitanunk, hogy Sender nemcsak mint iró, hanem, mint szenvedélyes, 


