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nyomorúság emésztőbb lett csupán, hogy még inkább 
fölócsudjak a valóság m: olyan vagy te is, mint 
a többi tízezer, ki szégyéli megemberelni magát, 
s ennen zsírjába fullad inkább, semhogy bizonyságot 
tegyen: ember mer lenni a hitvány kufárok között! 

PIHENÉS 

Szegény fiú, rendes gyerek te; fájdalom látni, 
mily anyás vagy s milyen rémült, hogy fegyvert, 
puska ravaszát kéli beállítanod szebbik kedved 
ellen, holott fiatal szeretőd kemény emlőit tapintaná 
inkább tűzbeborult tenyered igazabb örömmel most. — 
S mégis, hogy kínod nagyobb legyen még; hallgatnod kell 
a hidegen pattogó parancsokat is, mikor kedvesed 
odahaza tan puha szavaidra s fiatal, illattal-teli 
testedre emlékezik maga-kinzó szomjú szerelmében! 

A MAGYAR LELKIISMERET TÖRTÉNETÉHEZ 

(A Huszadik Századtól a Márciusi Frontig) 

I r ta : K E M É N Y GÁBOR 

űrla csak egy szempillantást vetünk azokra az égető kérdésekre, me
lyek a mai Magyarország gondolkodóit párt és korkülönbség nélkül fog
lalkoztatják, könnyű megállapitani, milyen tipikus földje volt Magyaror
szág a „megoldatlan problémáknak" és történeti „kihagyásoknak". Akik 
két évtizeddel ezeflőtt rámutattak ezekre a kihagyásokra, azokat a hivatalos 
orgánumok egyszerűen kiközösítették a nemzetet alkotó kevesek társa
ságából, agyonkritizálták vagy agyonhallgatták őket; nem vették komo
lyan sem a nagy kérdéseket, sem azokat, akik ezeket felszínre hozták. 
'A tiltott kérdések ma felszínre kerültek. Két évtizede még csupán rend-
Őri ügy volt a földkérdés, a szociális intézmények megteremtése, az álta
lános választó jog követelése, a nemzetiségi kérdésről pedig Rákosi Jenő 
egyszerűen kijelentette, hogy nem létezik. A reformgondolatoknak álta
lában ez volt a sorsuk: elfakulni az intéző osztályok kicsinylő gesztusai 
Icözött. Nos : az idők változtak. Ma konstruktív tudósok állapítják meg 
'azt, amit évtizedekkel előbb csak destruktív politikusok és újságírók 
kiértek hangoztatni. Az igazság 1—. ha néha kerülő utakon is — utoléri az 
'embereket. A tények logikáját talán még ma is sokan nem értik, de a 
tények előtt ma már kevesen tudnak szemet hunyni. 
1 Évszázadokon keresztül próbáltuk a haladás szekerét feltartóztatni 
s nem vettük észre, hogy rosszul értelmeztük a nemzeti gondolatot. A 
francia nemzeti gondolat a felvilágosodásból merített erőt s még az ab
szolutizmus jegyében is erősíteni, gazdagítani tudta a nemzetet és meg
teremteni a fejlődés feltételeit. A felvilágosodástól áthatott nemzeti gon
dolat megteremtette a szabadi amerikai polgárt s ugy Amerikában, mint 
Franciaországban megteremtette az alkotmányosság szellemét. Francia
országban az abszolutizmus a nemzeti egység nevében likvidálta a rendi
séget, Magyarországon a rendiség szellemét sem a forradalom, sem az 
azt követő abszolutizmus nem tudta likvidálni. Nálunk a nemzeti gondo-
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lat és öntudat hordozója a nemesség volt s nem érezte szükségét annak, 
hogy a közösség sorsán javítson. A z ébredő nemzeti gondolat sem tud a 
rendi talajtól szabadulni. Szekfű Gyula azt jegyzi meg Csokonairól, hogy 
nehezére esett a nemes dicsőités, Berzsenyiről pedig, hogy nem emberi, 
de nemesi önérzetét bántotta, hogy jobbágya robotjából kell élnie. De 
"Csokonai mégis irt nemeseket dicsőítő versekel és Berzsenyi balgatag
nak nevezte Berzeviczy Gergelyt, aki a jobbágyság felszabadítása mellett 
érvelt s védelmébe vette a kizsákmányolt parasztosztáiyt, sőt azt irta 
Berzeviczyről, hogy még a Kárpátok zabkenyferére sem méltó. 

A gondozatlan puszták és elhanyagolt reformkérdések földje volt 
Magyarország. A jobbágy primitíven művelte a földet, a földesúr a végső 
lehetőségig kötöttségben hagyta a jobbágyot s kocsmáját zsidó bérlőknek 
adta, akik a „szomjas" jobbágyoknak hitelezve olcsón megszerezhetik 
azok terményeit. így indul el az a térhódítás, mely a kihasználó földes
urat és a kihasznált jobbágyot egyformán antiszemitává teszi. A zsidó
kérdés már a XV111. század végén kezdi felütni fejét s már ekkor alkal-
roiaenak látszik arra, hogy eltussolja az alapvető problémákat. Werbőczi 
népe nem akart szociális kérdéseikkel bíbelődni és Széchenyi István volt 
az első, aki a rendi nézettel és gondolkodással szembe tudott és mert 
nézni. 

A áemtíktáeisa és a n)emz&Mség megoldtitlan problémái 

A liberalizmus vezette-e Széchenyit vagy a keresztény erkölcs mé
lyebben átérzett elvei, azt ne vitassuk: tény, hogy a rendi nacionalizmus 
nem elégítette ki, elaljasodást, romlottságot és rothadást emleget, mikor 
biráija az avult rendszert, mely a főúri életmód és párasztelnyomás ellen
téteit lehetővé teszi. Gondolatai, tervei vitát keltenek, praktikus alkotá
sokat hoznak létire és isko'át teremtenek. Történetírók, regényírók, politi
kusok (Szalay, Kemény, Eötvös, stb.) a rendiség eltörlése mellett foglal
nak állást s az ő elgondolt nemzeti álamuk is, mint a franciáké a felvi
lágosodásban gyökerezik. Nem lehet tagadni, hogy Széchenyi és nagy kor
társai rövid idő alatt százados mulasztásokat akartak pótolni. De éppen 
a sízázados mulasztás magyarázza meg, hogy a nagy elvi határozatokon 
'(ősiség eltörlése, jobbágyfelszabadítás, sajtószabadság) s más politikai 
következményeken kivül csak a fejlődő kapitalizmus kereteit építették ki 
'(Védegylet, Gyáralapító Társaság, Pesti Hengermalom, Magyar Keres
kedelmi Társ., Lánchíd, Budai Alagút, Balatoni Gőzhajózás, Duna-Tisza 
Szabályozás, stb.) s e gyakorlati nagy problémák mellett nem tudtak 
megoldani más, belső, végeredményben szintén gyakorlati problémákat, 
igy pl. a nemzetiségi kérdést sem. Széchenyinek és Eötvösiitek ebben is 
megvoltak a kialakult nézeteik, de ezek helyességéről kortársaikat nem 
tudták meggyőzni. Szekfű a X IX . és XX. századról irt Magyar Történet
ében lé'ektani okokkal próbálja igazolni, miért kellett e kérdésnek a re
formkorszakban megoldatlanul maradni. Szerinte a nemzetiségi érzés az 
érzelmi közösségből kiindulva halad hatalmi irányba, azaz: a minél kor
látlanabb érvényesülés felé. „A z a nemzet, melyet a fejlődés döntő pilla
nata aránylag kedvező helyzetben ér, iparkodlni fog saját1 érvényesülésé
nek köreit az álamhatárokig kiterjeszteni, viszont kedvezőtlen poUtikai 
helyzetben levő népek a nemzeti érzés és kulturális nacionalizmus foko
zatain megrekedve mégsem fognak megnyugodni, hanem több, kevesebb 
energiával keresni fogják az érzelmeiktől követelt továbbfejlődést az ál
lamnemzet felé. A század harmincas és negyvenes éveiben a magyar
ság az előbbi kedvező helyzetben volt, a többi hazai nép az utóbbiban, 
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amiből logikusan csak összeütközés, egymás elleni küzdelem származha
tott . " 1 

Szekfű felfogása voltaképpen az örök nemzetiségi harc igenlése voif 
ha, holott az ezt elősegitő vagy gátló körülményeknek fontosságát nem 
lehet tagadni. E tényék magának Szekfűnefc Magyar Történetéből is meg
világosodnak. Látjuk (M. T. V I I . 208. o . ) , hogy ahol nemzetiségi szigetek 
'magyar néptengerbe vegyültek s ahol a gazdasági feltételek megfelelők, 
ott a leghevesebb nemzetiségi propaganda ellenére is megindult a magya
rosodás már a reformkorszakban (Szarvas, Nyíregyháza), Apponyi 
'Györggyel kapcsolatban ezt írja Szekfű: „ A z ujj fiatal kancellár is, gróf 
Apponyi is az illírek pártjára állott. Ez a sajátos jelenség is mutatja, 
mily kevéssé ismerték ki magukat művelt magyarok is a nemzetiségi 
kérdésiben. Apponyi gondolata az volt, hogy mivel a magyarpárti horvát 
kisnemesöég a turopoljei grófnak), Josipovich Antal Dánielnek vezetése 
alatt a magyar nemzeti reformpártnál keresett védelmet, a kormány fe
ladata az illirpártot pártfogásába venni s a magyaron horvátok megtö
réslével indirekté a pozsonyi reformpártot is meggyöngiteni. Azaz Appo
nyi a magyar belpolitikai siker kedvéért feláldozta a nemzetiségi terüle
teken a magyarság egy előretolt támaszát: politikailag rövidlátó, nem-
zetileg szinte herosatratoszi cselekedet volt ez, mely sajnos az idők folya
mán nem maradt egyedül." (M. T. V I I . 204. o.) Ez a Szekfű-idézet Jászi 
elméletét támasztja alá: 1. ahol a fejlődés gátolva van, ott* megszületik 
a nemzetiségi kérdés; 2. a nemzetiségi kérdés a demokrácia archimedesi 
pontja s hogy ez a mi államéletünk központi problémája., Az az Ap-
ponyi-féle herosztratoszi gesztus, mely ütőkártyának használta s a re
formok eilgáncsolásáira igyekezett felhasználni a nemzetiségi kérdést, 
sokszor megismétlődött még a magyar politikában. Vagyis : nemcsak a 
kérdés eredendő természete hozta magával, hogy a nemzetiségi kérdés 
megszületett, tudatossá fejlődött s az érzelmi fokozatból a hatalmi szfé
rába igyekezett jutni, hanem a reális körülmények is. És ha Szekfű a 
X IX . századbeli nacionalizmus természetébői magyarázva a kérdést jog
gal kijelentheti, hogy „ebből nem következik, hogy a bécsi kormány sze
repét bármiiként is igazolhatónak tarthatná a valamelyes objektivitásra 
törekvő történetírás", mi is jogosan feltételezhetjük, hogy: ha a bécsi 
kormány ronthatta a helyzetet, a kellő időben és mértékben érvényesülő 
demokrácia (Széchenyi és Eötvös szellemében) javithatta volna az álla
potokat. 

Az abszolutizmus és dualizmus sem szolgaiját a szacl&Ws feiflődés ügyét 
Mi sem természetesebb, mint hogy az abszolutizmus sem ezt, sem a 

többi eüntézetlen kérdést nem oldotta meg. Nem lehetett szó egy egészsé
ges középosztály fejlődéséről; a bürokráciában spichirendszer lett úrrá; 
az ingyen munkaerő elvesztése után a földbirtokosok nem igyekeztek a 
föld intenzivebb művelésére, az államadósság nőtt, a pátensek kibocsátá
sa nyugtalanitottla a protestáns felekezeteket, a viszonyok minden téren 
romlottak, mindaddig, mig Solferino bizonyossá nem tette az abszolutiz
mus tarthatatlan voltát. 

A dualizmus létrehozása után maga a dualizmus vagyis a közjogi 

i Jászi: A nemzetiségi államok kialakulása és a nemzeti kérdés c. 1912-
ben megjelent könyvében már rávilágit a nemzetiségi viszályok történeti 
okaira ,s mig azokat egyrészt a demokrácia hiányában látja, másrészt az 
idézett Szekfü-eliméletet megelőzően ismeri fel a kérdés alaptermészetét: — 
amely népek nem tudnak nemzetté lenni s fejlődésük is gátolva van, azokra 
nézve szükségképpen előáll a nemzetiségi kérdés. 
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helyzet lett a politikai élet tengelye. A közjogi kérdés magyarázata sze
rint alakultak és buktak a pártok és maradtak elintézetlenül az életbe
vágó kérdések. 2 

Tisza Kálmán hivatalokkal menti meg a leromlott nemességet, a kö
zép és nagybirtokosok a kapitalizmus hasznothajtó vállalataiban i — le
galább névleg — kezdenek résztvenni, de a földmivelés korszerű javítá
sával nem törődnek s annál kevésbé a földmivesek helyzetével. Tisza 
Kálmán 1874-ben szűkíti a választójogot s a kiváltságos uralkodó réteg 
— Szekfű 400 birtokosra korlátozza ezek számát <—> nem akar tudni ama 
szociális olajicseppekről, melyek enyhítenék a jobbágyság helyzetét. „ A 
volt jobbágyság és utódai helyzetét ebben a korban egyrészt az uralko
dó szabadelvűség, másrészt a most megismert közéipnemes, helyesebben 
gentry gondolkodás határozta meg" —• mondja Szekfű (M. T. VH. 358. 
o . ) , de az egész európai szabadelvűséget talán mégsem, lehet egyformán 
elmarasztalni azzal a váddal, hogy az erők szabad játéka kedvéért a job
bágyot felszabadította a házi szolgaságból, de ugyanazon gesztussal ki
lökte a házból, hogy keresse meg a maga kenyerét... Hiszen éppen 
Szekfű adataiból látjuk, hiogy nálunk, ahol mód kínálkozott rá, ott sem 
próbáltak a nincstelen parasztokon segíteni. „ A tönkrement Eszterházy 
hercegi birtoktestnek bérbeadása 1861-ben nemjcsak kisbérletek, de kö-
zépbérleték létesítésére is nagy alkalmakat nyújtott: harminc uradal
mának ezer holdjain szinte ezer középaagy farmot lehetett volna létesí
teni, de ehelyett néhány főbérlőnek adták át, akik a földet még inkább 
tönkretették. Ugyanígy jár t el azóta minden nagybirtokos, világiak és 
egyháziak s a század vége felé mind több a panasz, hogy az egyházi ja-
vadaknasok ahelyett, hogy bizonytalan kisbérletekkel bajlódnának, több
nyire zsidó nagybérlőknek adták át nagybirtokaikat. A jobbágyfelsza
badítás az allodiuímot minden erkölcsi tehertőll megszabaditva engedte át 
az edldigi urnák s ez liberális gondolkodással, de egyúttal a Vagyonnak 
természettől fogva érthető önzésével is magáira hagyta a jobbágyot, aki 
immár kivül esett birtokán és idegenné vált számaira." ( I . m. 360. o.) 

S ha így — a konzervatív történetíró tanúsága szerint is i—. az or
szág dolgozó többsége idegenné lett azok számára, akikre a kormányzás 
munkája volt bizva, nagyon természetes, hogy kellett jönni az agrárszo
cializmusnak, a Földmivesek Országiosl Szövetkezetének, a Szociálde
mokrata Pártnak, hiszen a választójog, a földkérdés megoldatlan volt, 
a nemzetiségi kérdés demokrácia hiányában felújult, jogkiterjesztések
ről szó sem lehetett. Akik változást akartak, azokat a hivatalos politika 
egyszerűen a haza ellenségeinek nyilVánitötta a szocialista párttól kezd
ve a radikális párton át egészen a HuszmLik Századig. 

2 Az abszolutizmus és dualizmus egyaránt Kossuth koncepcióját igazolta. 
Deák a jelent adta fel, Tisza Kálmán a jövőt kompromittálta — írja Kossuth 
Hermán Ottónak 1875-ben. A dualisztikus Ausztriát álcázott egységes 
Ausztriának tartja, mert nem lehet szó Magyarország önállóságáról vagy 
jogállami voltáról ott, ahol az osztrák-magyar delegáció együtt tárgyal s 
ahol a hadügyi költségvetést is együtt készítik. lAI száműzött Kossuth egész 
életét és munkáját végigkíséri az a gondolat, hogy „az a kérlelhetetlen tá
madás, mely a rend s jogállam' eszme hamis cégére alatt, a miniszteri min
denhatóságra, törekvés által Magyarország megbecsülhetetlen önkormányzati 
intézményei ellen folytattatik, végelemzésben az 1867-ben megvalósított 
életcél logikájára vezethető vissza, mert minél szabadabb kéz adatik lefelé 
<a magyar minisztériumnak, annál szabadabban függhet a birodalom egysé
gesítésének mindent háttérbe szorító tekintetétől felfelé." (Kossuth Váloga
tott Munkái. Bp., Lampel, 1902, 367. o.) 



616 Kemény Gábor: A magyar lelkiismeret történetéhez 

iSzektfű nem huny szemet a teljes táraadairni szervezetlenség előtt, 
— sóikkal élesebben lát, minthogy szemet hunyhasson — s mégis igazol
ja Tiszát, bár azt is megállapítja róla, hogy nem oldotta meg a nemzet 
megszervezésének kérdését, nem oldotta meg a nismzetiségi kérdést, a 
választójogot s megoldatlanul hagyta a földreformot is... Ennek a sok 
és kiáltó megoldatlanságnak természetes reakciója volt az a szellemi 
munka és irányítás, melyet a Huszadik Század vállalt magára. 

A 'Huszadik Század kezdőmunkája: a demokrácia és nemzetiségi kérd,és 
összefüggésének tisztázása. A nemzet fejlődés elmélete 

Hogy a kérdéseket gyakorlati megoldás felé lehessen vinni, első
sorban elméleti tisztázásokra volt szükség. És olyan atmoszférára, mely 
az ilyen munkát lehetővé teszi. Liberális és konzervatív tudósok egyfor
mán érezték a tudományos alapvetés szükségét és a szociológiai megis
merés komoly vágya birta őket összefogásra. Ha figyelmesen átolvassuk 
a H. Sz. kezdő évfolyamait és lépésről-lépésre kisérjük azt a nagy alap
vetést, melyet Pulszky Ágoston, Pikler Gyula, Gratz Gusztáv, Concha 
Győző, Vámbéry Ármin, Vámbéry Rusztem és társaik elvégeznek, még 
semmikép sem fedezhetjük fel a magyar radikális mozgalom harcos té
nyezőit. Nem álltak a graue Theorie alapján, de buzgón figyelitek más 
országok szociális fejlődését, tanultak a jelen és mult történetéből és 
olyan elméleti meghatározásokra igyekeztek jutni, melyekre építeni 5e-
hessen. Mindegyik alapvető szeme előtt lebegett-e a praktikus cél, 
nem tudjuk, de ha igy volt, akkor sem volt kevésbé tudományos a végzett 
munka. Az orvosi elmé/etnek is céljaj, 'hogy miután felismerte a betegsé
get, gyógyítsa a beteg embereket, a szociológiának is közvetett célja a 
bajok felismerése után gyógyítani a beteg társadalmat. 

A H. Sz. és a Társadalomtudomány Társaság megalapítói 
úttörő emberek. Teremteni akartak egy félszázad meddősége után. Nem
csak a kezdetre, de a kétévtizedes munkára is jellemző Pulszky Ágost 
vitaelőadása (Demokrácia és nemzetiség 1 9 0 1 ) . Ez az értékes előadás je
lezte, mit mulasztott el eddig a kérdés felismerésében Magyarország, 
mik a jövő tennivalói, megállapította a nemzetalakulás törvényszerősé
gét és a hozzáfűződő viták tisztes hangja fényes bizonysága annak, hogy 
ezek az úttörő, igazságkereső emberek még tudták respektálni a más 
nézetet vallókat is. Pullszky a demokráciát, mint kormány formát és 
mint egyenlőségre való törekvést vizsgálja; az utóbbit törvényszerűbb
nek tartja, mert: i—• ,mihelyt csökken a nép nagy száma előtt az isteni 
kinyilatkoztatás kétségbevonhatatlansága vagy megnyílik a hadierő tit
ka, mihelyt kétely támad az öröklött vagyon ffelsőbbsége iránt vagy a, 
földbirtok kizárólagosságába vetett hit megingott, mindenütt demokra
tikus áramlatok indulnak meg." 

A lepergett évtizedek és századiforduló tanúságai megmagyarázzák; 
miért tartotta Pulszky fontosnak éppen a demokrácia és nemzetiség vi
szonyát 'megvilágítani: i—. „nemzeti alakulás vágyával együtt járnak 
ezek az áramlatok, lökést adnak a nemzetiségi eszmének; a demokratlKus 
érzés kelti fel a népekben az önbizalmat, hogy a maguk ügyeit intézhetik, 
hogy nemzetté alakulhatnak." «—. Ehhez Púiszky még azt a jellemző ész
revételt fűzi, hogy a kétféle eszmény fejlődése párhuzamos a nemzet 
alakulásáig, de a nemzetalakulás után csökken a demokratikus áramlat. 3 

3 Ez a klasszikus megállapítás determinálja Jászit, aki úgy gondolja, 
Hagy a nemzet megalakulása után is ható demokratikus erők nagyobb szo-
lidáiUs egységek alakulására] vezetnek és ellenfelét Kéz Mihályt, aki azt 
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P. Á. felveti a kérdést: mi kedvez a demokratikus alakulásnak? Ugy 
találja, hogy pl. Kanadában és Ausztráliában a hagyofnánynélküliség: 
— „ A demokrácia alapelve az emberi egyenlőség, az, hogy minden tör
vényhozó intézkedésben a lehető legnagyobb tömeg javát kell keresni és 
minden törvényhozása intézkedésben a tömeg érzületére kell támaszkod--
ni." S ezzel párhuzamosan: „ A nemzetiségi elv tulajdonképpen minden 
valamely nemzetben rejlő erő teljes érvényesülésének elve, eszménye pe
dig az, hogy az állam azokból alakuljon meg, akik közös műveltség, kö
zös tradiciók, az összetartozásról Való meggyőződés következtében ké
pesek arra, hogy sorsukról saját nemzeti géniuszuk szerint Ítéljenek." 
„A z ily társadalmakban egyéb régi hagyományok nincsenek, mint, ame
lyeket lakosaik az anyaországból magukkal hoztak, ezek pedig szükség
képpen demokratikus jellegűek, mert hiszen nem az arisztokrata társa
dalmi osztályokból szokott a kivándlorlók tömege kikerülni, hanem ép
pen az elnyomott osztályokból, amely elnyomott osztályok s amely elnyo
mott társadalmiak annyiban, amennyiben elnyomottaknak erezik magukat, 
mindég szükségképpen demokratikus jellegűek, mert az elnyomás kény-
szerűleg mindig azt a törekvést idézi elő, hogy minél szélesebb tömegekre 
apelláljanak, hogy minél nagyobb társadalmi erőket vegyenek igénybe." 

íme : PulSzky az általános törvényt keresve eljut a gyakorilati ál-
lamalakitás, a fejlődés problémájára s mikor megállapítja, hogy az em
beriség öntudatra jutásának arányában mindig valószínűbb is, lehetőbb is, 
szükségszerűbb is a demokratikus szervezet, mégsem gondolja a demokra
tikus kortnányformáról), hogy az az ©gyedül lehetséges forma. Látja, hogy 
ritka kivételt képeznek a töirténetben ama boldog társadalmak, melyek 
egyenes vonalban tudnak erre fejlődni. „Félek, hogy hazánk nem tarto
zik az ily kedvező fekvésű, kedvező helyzetű társadalmak és államok 
közé." De azért: hisz a fejlődésben; „ A többi európai nemzeteknél', ame
lyek kedvező helyzetben vannak, a kérdés e tekintetben az, s a jövő prog
nózisa valóban azon alapul, hogy át tudnak-e nemzeti államból valóban 
széleskörű gazdasági államokká fejlődni: igen-e vagy nem?" 

Hogy ez a fejlődés messze van, arról a hozzászólások tanús-kodnak, 
Concha nem lát szerves összefüggést a demokrácia és nemzetalakulás 
között. Szerinte a „nemzeti" a szép, az erkölcs, a jog különös formái s 
ezeket a szocializmus nem tudja megmenteni: a szocializmus necsak a fej
lődésre, de az együttlétre is nézzen. Hiszi, hogy a demokrácia lesz a jö
vő emberiség kormányformája, de ez a kereszténységből, a humanizmus
ból következik és nem a naturalizmusból, i — t Pikler nézete szerint soha
sem faji vagy származási okokból alkotnak a társadalmak közösségeket, 
hanem célszerűségi okokból. Pikler (is, mint PulSzky a fejlődés a l p j á ra 
áll és, n e m tudja megérteni, honnan gondolja Conicha, hogy az a legmaga-
sabbrendű fejlődés, melyben ő él. Conicha azon erenvetésére,' hogy a 
tudománynak nem szabad jósolni, Pikler azit fe'eli, hogy Bismarck, a re
formátorok előre látták, hová fejlődlik a vi lág? „Igenis — mondja Pik
ler — feladata a tudománynak jósolni és csak ez az értéke minden tudo
mánynak, hogy előre tudja, mi fog követikezni, ebben az esetben: vájjon 
bekövetkezik-e a nemzeti határok elmosódása vagy n e m i ? " 

Pulszky fejlődési állapira épített nemzetelméletével Conicha és Pikler 
—I 
vallja, hogy a nemzeti érvényesülés végcélja az imperializmus. Ma már az 
•elvi harcokon tul könnyű belátni, hogy mindkét felfogásban és főleg 
Pulszky ímegállapitásában sok az israzsa.fi-. A fejlődés fatális lassúságát tény
leg az okozza, hogy a nemzetté lett nemzetiség, ha célhoz jutott, megtartajii 
akarja az eredményt és konzervatív lesz. 

http://israzsa.fi-
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nézetei élesen szembeni álUnafc. De csak a nézeteik. És amikor Pliklert (1901) 
támadják újszerű államelméletéért, Pulszkyn kívül Concha Győző és, 
Schnéller István kelnek védeSméire a tanszabadság nevében. „ A társadal
mi tudomány — igy nyilatkozik Stdhneller — nem, azért van, hogy a lé
tező állapotokat glorifikálja, hanem azért, hogy azt megértse... A z igaz 
tudóst a pusztában kiáltó szónak sorsa nem, zavarja, hisz nem önmagát 
hirdeti, hanem az igazságot... Gyáva és sajátos hivatását félreértő ifjú
ság az, amely az ő sajátos tudatától eltérő nézettől fél ." S mikor a vá-
radi reakció (1903-ban) Somló Boldogot támadja fejlődéselméletéért, 
nemcsak a Társadalomtudományi Társaság, de az akkori kultuszminisz
ter (Wlassies) is megvédi Somlót a tanszabadság nevében. Ha a reakció' 
meg is nyilvánul s ha a szociológiát s szociális mozgalmat konzervatív 
egyének és körök gyanakodva is nézik, a tanszabadságnak mégis van be
csülete a század elején. í r ó és tanító emberek mintha félszázados mu
lasztást akarnának öntudatos munkával pótolni. 

Az iskola elméleti és gyakorlati kérdései 

Magával az iskolával s az iskolareform ügyével — elmélettől a gya
korlatig súlyos értékű cikkek foglalkoznak. Imre Sándor (1902) :̂  
Gyökeres középiskolai reform címen teljes tanszabadságot követe:, az 
egyetem tanulmányi rendjét is mindenkire szabaddá tenné, nem azt 
kérdezve hol tanult, hanem hogy mit tud. Mérai Horváth Károly : Kez
dődik az embetributitás címen szenvedélyes hangon í r a középiskola kö
zépkori intézménye ellen. „ A középiskola <—. írja M. H. K. 1904-ben — 
középkori dolog. A középkor sötétsége nélkül egészen más iskolák lenné
nek... Bűnös díolog a gyermeket életképtelenné tenni annak a világnak szá
mára, amelyben élni fog, azáltal, hogy 2000 esztendős észjárásba beledrille-
zik." Imre Sándor (1910) annak a régi kívánságnak megvalósulását vetíti, 
hogy a köznevelés ügyét önálló közmivelődési minisztérium végezze, 
amit felekezeti ügyek intézése nem foglal el és pártpolitikai fordulat el 
nem sodor. A nevelést Imre a nemzet érdekében lévő szociális tevékeny
ségnek tartja, melyben a haladásnak kell érvényesülnie s nemzeti önis
merethez vezet és nem nemzeti elzárkózáshoz... Benedek Marcell 1918rbari 
gyakorlati következtetéseket von le ezekből a lényeget tisztázó elméle
tekből, amikor a tanügy sokszoros megbeszélése után magának a tanár
ságnak a szervezésével foglalkozik. Jól tudja, hogy a szervezkedés ne
hezen megy, mert a szervezkedés szocialista ízű. „Enni világnézeti kü
lönbság nélkül mindenki akar, de azok, akik gyermekkoruk óta megszok
ták, hogy cwcilistának ejtik ki a szocialista szót, idegenkedni kezdenek 
a szervezkedés szónak hallatára. Öntudat alatti okok ezek, de félelmete
sek... Egyszer meg kell kezdődni az erkölcsi gyámkodás ellen vivctt 
szervezett küzdelemnek, de ehhez az első kísérletek sikere szükséges. Ez 
pedig semmd külső körülménytől nem függ annyira, mint magától a ta
nári pszichétől, ettől a sajátos valamitől, amit most megpróbáltam né
hány fontos oldlalárór ismertetni." 

A szociológia külföldön és nálunk 

Nem ok nélkül történt, hogy kulturális elmélet és kulturális moz
galom egyaránt küzdött a szellemi és nemzeti elzárkózás ellen. A szo
ciológia és a szociális mozgalom külföldi fellendülése és itthoni elmara
dottsága egyaránt uttörésre intettek s az elavult nézetek revíziójára. A z 
elfentétek egymással szembeállitVa kiáltóbbak s a Huszadik Század 1902. 
évf. közli, a The AmWiacim Journal áf Sóéi0lagy nyomán mennyire el'ter-
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jedt kint az a tudomány, amiről itthon nem akarnak hivatalosan tudni: 
„ A budapesti egyetem jogi kara a közelmúltban arra az álláspontra he
lyezkedett, hogy a szociológia nem alkalmas arra, hogy magántanári ha-
bilitáoió tárgyául szolgáljon s ehhez képest elvből meg is tagadta a szo
ciológiából való habilitálást... holott a szociológiából és rokontudomá
nyokból a mult évben az Egy. Áll. 136 főiskolájának 170 tanára összesen' 
407 kurzust tartott több, mint kétszázezer órában." 

A külföldi viszonyokról tájékoztat az a beható ismertetés Í S J , melyben 
Szabó Ervin a belga munkáskcnyvtárak öntudatos, tervszerű munkáját 
bemutatja. 

A liberalizmus ellenmomdása/i. Történelmi materializmus. A társadalmi 
fejlődés elmélete 

A század elején már mutatkoznak a liberalizmus ellenmondásai és 
Jászi Oszkár (1903) Eugenio Rignano könyve alapján világítja meg a 
szocializmus és liberalizmus viszonyát, a szabadverseny előre vivő vagy 
lekötő hatásait. Nagyon jellemző ez a kísérlet (már a könyv címe is mu
tatja: Di socialismo in accordo collá dotrina. liberóié) nemicsak az iróra, 
de korára is. A z iró az „időhöz kötött vagyomgyűjtési engedéllyel" sze
retné a szabadversenyt is fenntartani s a beavatkozást enyhíteni, ugy 
gondolva, hogy mikor a gyűjtés a maximumhoz ér, az állam örökösöd
nék az összegyűjtött vagyonokban s a köztulajdonban lévő eszközök mind 
nagyobb tömegét teremtené meg... E kor szociológusai már érzik a fej
lődés igazi tendenciáját, de még nem érzik, hogy a liberális közgazdasági 
iskola ezt a fejlődésmenetet nem segíti elő, mert ez a szabadversenynek 
csak a kapitalista világrendszerre gyakorolt előnyeit veti a mérlegre. 

A szociológia és szocializmus szempontjából két munka volt meg
határozó és közvetlenül érezhető hatással az uj szellem fejlődésére. A z 
egyik Jászi könyve a történelmi materializmusról, a másik: Somló Bódog 
társada^mfejlődés elmélete. 

A történeti materializmus fogalma szokatlan és félelmetes volt a ma
gyar szellemi életben s ez magyarázza meg, hogy a hivatalos körök ve
szedelmet próbálnak abból kiérezni és kiéreztetni. Pedig Jászi munkája 
higgadt és a szó jobb értelmében akadémikus munka. A vita, melyet 
provokál, inkább a szociológia homopsicm-homoiousion harcának tűnik 
fel egy pillanatra, mintsem az i ró harcos tendenciájának. A könyv a 
Hegel-féle spirituális állásponttal szemben, mely az egész történetben 
egy transcendentális eszme megnyilatkozását látja, leszögezi Marx vizs
gálódását, mely szerint a társadalmi s jogviszonyok s államformák sem 
önmagukból, sem az emberi szellem álltalános fejlődéséből nem, érthetők, 
hanem: „ellenkezően az anyagi életviszonyokban gyökereznek, melyeknek 
összességét Hegel a XVffiÜL század angoljai és franciái mintájára polgári 
társadalom név alatt foglal össze, hogy így a polgári társadalom anató
miája a nemzetgazdaságban keresendő." 

Jászi, mint Bernstein, nagy felvértezettséggel bizonyítja az ideo
lógiai faktorok munkában lételét, amit Marx sem tagad. I t t tulajdonkép
pen az elsődleges szerep megállapításáról van szó. Jászi mértéke ez: „ A 
történelmi materializmus nagy érdeme, hógy felismerte és nyomatéko
san hangsúlyozta a gazdasági erők alapjelentőségét, de tévedett, mi
dőn az eszmei erők önállóságát és jelentőségét félreismerte. A z ideoló
giai faktorok állandóan munkában voltak és intenzitásuk emelkedni fog 
az életfenntartástól fel nem emésztett idegerő szaporodásával. Ez a he
lyesebb felfogás különben utat tör magának a történelmi materializmus
ban is . " 
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Marx jól ismerte tel a gazdasági erők jelentőségét s ezzel, igaz, 
kétségbevonta az eszmei erők ónál óságát, de ezek szerepét nem tagadta. 
Ma már tudjuk, hogy a liberalizmusnak ez az igyekezete, mely az eszmei 
erők önállóságát hangsúlyozza ki, a tőkés világrend malmára bajtoma a 
vizet; ez a világrend ugyanis ideológiai megalapozással igyekszik mate
rialista bázisait megerősíteni. Hiba lehet mindkét egyoldalúság, de a va
lóságtól, a fejlődés igazi menetétől mindenesetre az ideológiai egyolda
lúság esik messzebb. (Jézus gondolatmenetére pl. el lehet mondani, hogy 
ideális világ, de azt nem lehet tagadni, hogy az akkori gazdaságirend 
reakciójaképpen, tehát Végeredményben az akkori társadalom gazdasági 
alapjából nőtt M. S ami eszméinek társadalmilag épitő hatását iueti, az 
csak olyan mértékben észlelhető, amily mértékben a gazdaságtechnikai 
bázis kialakul a továbbifejlődésre.) 

Sokkal közvetlenebb hatása volt Somló Bódog: A társadalomfejlő
dés elméletéről és némely gyakorlati áücaknazásáról tartott vitae'őadá-
sának és ilyen értelmű egyetemi előadásának. Merész gondolatmenetének 
csak jellemzőbb részeit idézzük: — „Más tudományok műveit százado
kon át alapozták meg, a társadalomtudomány nagyjai maguk alkottaK 
koncepciókat... Plántöntól máig a társadalomtudomány az aberrációk 
története. Spencer és Marx a modern társadalomtudomány két legkima
gaslóbb alakja, ők annak kutatását tették feladatukká, aminek a termé
szet törvényei szerint be kell következnie. Alaptétel: a társadalom foly
tonos fejlődés ténye... Spencer és a történelmi materializmus hivei abba 
az alapvető hibába estek, hogy egy végső eszmény lehetőségéből indulnak 
ki, ami a fejlődés elvével ellenkezik... Lex in perpetuum valitura nincs..." 
Ebből következik a gyakorlati intézmények kritikája: Fenntartunk oly 
intézményeket, melyek a megváltoztatás, a fejlődés útjában vannak: „ A 
büntető törvénykönyvek a fennálló jogrendet olyan barbár védelemben 
részesitik, mintha ma is még a stagnáló társadalomról szóló koncepció 
uralma alatt állnánk." Példaként emliti, hogy a btk. 172. paragrafusa 
két évi államfogházat és 1000 f r t büntetést ró ki arra, aki hitfelekezetet, 
nemzetiséget gyűlöletre izgat vagy a tulajdon és házasságjog intézménye 
ellen, holott: „Minden komoly változtatási szándéknak nélkülözhetetlen 
fegyvere az izgatás" s a házasság és tulajdon sem lehetnek kivételek az 
általános fejlődés törvénye alól. A z osztály ellen való izgatás tilalma pe
dig — Marx Viilághirű szociológiai felfedezése Óta —. nem jelenthet mást, 
mint az uralkodó osztály védelmét. Somló hivatkozik Piklerre, a szoci
ális evolúció tanainak és alkalmazásának eme legnagyobb klasszikusára, 
kii nem tartja megengedhetőnek, hogy alapítványok bizonyos célra örökre 
leköttessenek. A történettanítás „borzadalmasságáról" s az egész iskola
ügyről lesújtó kritikát mond. A történettanításban genetikus módszert 
kivan: a történelmi korszakokat, mint a fejletlenről a fejlettebbre való 
szükségképpeni átmenetet kellene feltüntetni. „Csaknem minden irodalom
történész hivatásos reakcionárius, ki a régi lomnak dicsőségét zengi." 
, Az iskola a szomorúságnak kiapadhatatlan forrása." „ A szociális evolú
ció tanai iránt az iskola érzéketlen, a kor pluszának létezéséről nem az 
iskolában szerzünk tudomást." Hangsúlyozza még, hogy az oktatás több
nyire papok kezén van, kik minden uj igazság fényét többezer éves priz
mán keresztül engedik tanitványaik szemébe jutni, hogy az egész állami 
szervezet elavult eszmék terjesztésére van berendezve s ho-rry e korban 
tulajdonképpen a holtak uralkodnak. „Miniden eddigi történetbölcselet 
azon bukott meg, hogy töltlbé-kevésbé statikusan fogta fel a tár
sadalmat, nem dinamikusan. Már pedig a társadalmat, mely a termé
szetnek legrohamosabban fejlődő része, kizárólag csakis fejlődéstanilag le-
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het helyesen felfogni. Az élet.csakhamar rácáfol az olyan szintézisre, 
amely nem veszi f e l a fejlődés tényét is . " 

íme a Pulszky Ágoston alapvető és programszerű megállapítása a 
demokratikus fejlődés szükségszerű bekövetkezéséről már teremni kezdi 
gyümölcseit. Ez az előadás, melynek merész következtetéseit a hozzászó
lók (Vámbéry Rulsiztem, Farkas Geiza, Bodnár Zsigmond) akár igenlő, 
akár tagadó állásfoglalásukkal még jobban kiélezik, már a gyakorlati 
élet felé mutat. A z ilyen tanítás a legszigorúbb tudományos alapvetés
ben is jelzi, hogy a szociológia nem lehet l'art pour l'art elmélet, hogy 
annak célja: a fejlődés jegyében átalakítani az életet. Elméleti tisztázás 
sok, konzervatív tapogatózások mind csak erre az átalakításra kell, hogy 
vezessenek. 

Ez az álláspont az irodalmi és kulturális határkérdésekben is meg 
nyilatkozik: Jászi 1902-ben etikai igazolását adja Zola Termékenysége 
alapján a szociológiai regénynek; Kémény Ferenc Világakadémiát ja
vasol, mely az egyes országokban félreismert irókat érvényesülésre se
g í t i ; 1903-iban Jászi Osizkár Eötvösről ad kiváló szociális portrét, Szabó' 
Dezső pedig kitűnő elmeéllel állítja párhuzamba Eötvöst Petőfivel. 

i(Befejezés a következő sízámban) 

CSENDES, NYUGODALMAS, FALUSI ÉJSZAKA 

Irta: M O R V A Y G Y U L A 

— No, megyünk? 
— Mehetünk. 
Az uton nem lehetett menni: sártengerben állt minden hant. A házak; 

előtti járdák sarát a nehéz csizmák mélyen felszaggatták. Mindenhol 
csak a házak falához szorultak, de onnét le-lecsúsztak. Mindjárt a harma
dik ház előtt vermekre léptek. Egymás mellett öt-hat földrakás állt, ezek 
alatt voltak a vermek. Tavaszkor jártak errefelé a veremásók, hosszú 
lapátjaikkal, kotróásóikkal kiásták a vermet, falát zsúppal kibélelték, 
kampós faszegekkel a falhoz erősítették a zsuppot és ebbe a kibélelt ve
rembe öntögették az emberek a búzát és a rozsot meg az árpát. Ilyen a 
parasztember: egész esztendőben retteg gabonájáért, nyáron szárazon 
megérik a jószág, kicsépeli, utána a száraz magot letölti a föld alá, a ve
rembe, ahol megpacced, kicsirkázik, megpenészedik. De kell a verem, ne
hogy a padlásról a legény ellopja a búzát. Mikor a vermet teletöltögették, 
nyilasára egy köteg szalmát tettek, erre egy rossz kocsikereket és az egé
szet behányták földdel. A veremben, a föld alatt volt a száraz termés, on
nét nem lophatta el a legény, nem adhatta el a kereskedőnek, nem kapott 
pénzt, nem vehetett kendőt szeretőjének. Gabona helyett kukoricát lo
pott, mert sok ember nem tudott irni, csak krétával kereszteket rajzolt a 
padlás szelemengerendájára: ahány csomó kukorica, annyi kereszt. A 
legény letörült 20-30 keresztet: ennyit lopott el. A gazda nem vette észre, 
hogy hány kereszt hiányzik: volt ott néha hat ezer is. A vermek domb
jain csuszkáit most Szécsi Márton és Tímár Pál, amint Vida Józsefhez, a 
falu írnokához mentek, hogy kérvényt iratnak. Vida a 245 házszám alatt 
lakott. Erős, piros ember volt. -Jómódú volt ebben a szegény fészekben. A 
falu írnoka volt. A fronton valamilyen megbízást kapott, hogy ezt, azt ír
ja fel cédulára az őrmester helyett. Vida felirta, innét kezdve azt hitte, 
hogy ő tud irni. Hazavitte irástudományát, elhíresztelte, hogy irni-olvas-


