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polgárság. Csak a szövetkezési alapú román polgárság kialakulása lehet sze
rinte egészséges s ezért a társulási szellem, a kereskedői szövetkezés az, 
amit ápolnia kell. (Joráaky Lajos) 

AZ ÜDÜLÉS ÉS SZÓRAKOZÁS TÁRSADALMI MEGSZERVEZÉSE. A 
francia Néparcvonal kormányra jutása előtt a pihenésnek és szóra

kozásunk nem volt Franciaországban társadalmi megszervezettsége. A 
40 órás munkahét bevezetése természetszerűleg vetette fel a szabad idő 
racionáűs kihasználásának a problémáját. ILeo Langrange, az első nép
fronti kormány üdülésügyi államtitkárát illeti meg a franciaországi in
tézményesített pihenés megszervezésének az érdeme. 

Az üdülés társadalmi' megszervezése francia megfogalmazásában ter
mészetesen nem jelenti az egyéni szabadidő felhasználásának állami el
lenőrzését, mert csak útmutatást és segítséget szolgáltat az egyénnek 
arra hogy könnyebben juthasson a kultúra javaihoz, valamint egészsége 
ápolásához. í gy az üdülésügyi minisztériuni kedvezményes vasúti jegyeket 
biztosit szabadságukra menő dolgozóknak, csoportutazásokat szervez, 
400 menedékházat emelt, a hatáskörében működő országos sporttanács 
253 sporttér, uszoda feláűitását vette tervbe. Ezenkívül olcsó színház
jegyekkel (szabadtéri előadásokkal) próbálja a francia nép művelődési 
igényeit kielégíteni. A z intézményesített üdülés Oroszországban az állami 
szakszervezeti szervek irányitása alatt áll. A hatásköre kterjed ugy a 
művészetek, mint a tudományok népszerűsítésére, sportra, turisztikára, 
kulturparkok és kultúrházak megszervezésére. A cári Oroszország egy
általán nem ismerte a tömegsportot, miután ennek a munkaidő megrövi-
ditése s a fizetéses szabadság az előfeltétele. Jelenleg 9 millió férfi és nő 
sportol az U. R. S. S.-ben. Ugyancsak nagy munkát fejtenek ki a kultu
rális nevelés terén a munkásklubok, a kultúrházak és kulturparkok. A 
színjátszásnak, melynek célját a népi lelki egység összekovácsolásában 
látják, óriási jelentőséget tulajdonítanak. A professzionális szinjátszás 
mellett 53.950 műkedvelő egyesület működik. 

•j^irETZSCHE ÉS AZ; ANTISZEMITIZMUS. A mai Németország szereti 
Nietzschét saját nagyemberének tartani. Szerintük u. i. a nemzeti

szocializmusnak az akaraterő filozófiája az alapja. Alfréd Bawmler, Nietz
sche egyik magyarázója a legmagasabb egyetemi kitüntetéseket kapta meg, 
mert ad usum delphini közzétett egy kiadást Nietzsche műveiből, mely 
ügyesen megtisztítva és megszűrve, a jelen politikai kurzus elvi alapjá
nak tűnik. Fritz Giese, egy másik professzor pedig kereken kijelenti, 
hogy a Harmadik Birodalom Nietzsche leghőbb vágyainak beteljesülései 
E?en a kisajátításon nem kevéssé ütköznek meg azok, akik igyekeztek 
elmélyiteni a Sils-Maria-i remete tanitásait. Kétségtelen, hogy a nem
zetiszocializmus néhány ideológiai követelménye elég közel esők Nietzsche 
némely különösen kedves tételéhez Másrészt viszont mély szakadék tá
tong a nietzschei és a mai német regresszió elmélete között. Ezek egyi
ke az antiszemitizmus kérdése is. ' 

• Nietzsche egész közelről látta a németországi antiszemitizmus szü
letését, melyben egyébként mostohatestvére, Dr. Foerster Berriharű 
1879 körül jelentős szerepet játszott. S ha eltávolodott mesterétől, Wag-
nertpl közvetlenül a beyreuthi sikerek után, ez bizonyos mértékben azért 
történt, mert észrevette, mily szemtelenül kaparintja meg a nacionaliz
mus és antiszemitizmus a wagneri művészetet. Abban az időben, mikor 
mostohatestvére első antiszemita akcióját szervezte egy 270.000 alá
írással ellátott 'kérvényt, mely a zsidóknak a közigazgatásból és közokta-
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tásból való kizárását célozta —> bizalmas jegyzetei között ezt találjuk i 
„Nem látogatni senkiit, aki a fajiságnak ebbe a fertőjébe belekeveredett!" 

Nietzsche, mint akit a gondolkozók között talán elsőizben foglalkoz
tatták az eugenetika kérdései, különösen alkalmas volt arra, hogy a ci
vilizációk intellektuális, erkölcsi; és fizikai hiányosságait felfedje. Ha a 
zsidók valóban alacsonyabbrendűek lennének azoknál, akiket árjáknak 
nevezünk, bizonyára nem tévesztette volna szem elől ő, aki olyan súlyt 
helyezett az emberiség tisztaságára, szépségére és életrevalóságára. De 
mit ir ebiben a tekintetben? „ A zsidó kétségtelenül a legenergikusabb,. 
legszívósabb és. legszebb faj a jelenlegi Európában... Ez az oka annak,, 
hogy a zsidó nő szépsége a legteljesebb." (Jon} rosszon tul 251. §, Post-
humus művei 851. § ) . Ami az erkölcsi fejlődéshez való hozzájárulásukat 
illeti, Nietzsche itt sem kevésbé elismerő. A zsidókat az „erkölcs meg
testesítőinek" tartja a népek között. „Mindenütt, ahol a zsidóknak be
folyásuk volt finoman különböztetni, éleselméjüen 'következtetni és vi
lágosan irni .tanítottak." (Vidám tudomány.) Minthogy azonban a kér
désben teljesen elfogulatlan, mindez nem akadályozza abban, hogy a zsi
dóság ellenszenves oldalait és vonásait is meg ne lássa. igazságérzete 
azonban hozzátéteti: „Minden népnek, miniden egyénnek vannak kelle
metlen, sőt veszélyes vonásai és barbárság lenne azt kívánni, hogy a zsi
dó kivételt képezzen. Mindezek ellenére szeretném tudni, hogy egy általá
nos vizsgálódás után mennyit bocsáthatunk meg annak a népnek, mely
nek nem rajtunk kívül eső okokból az összes népek között a legnyomo
rúságosabb története volt s amelynek mégis a legszeretetreméltóbb em
bert (Krisztust), a legeirényesebb bölcset (Spinoza), a legerőteljesebb 
könyvet s a legerősebb erkölcsi befolyást tulajdonithatjuk." 

Milyen messze esnek ezek a szavak azoktól a megitélésektől, melye
ket a magukat Nietzsche tanítványainak nevezők a zsidókról fenntarta
nak. Valóban, vannak Nietzsichének kemény szavai is a zsidóságról, de 
valahányszor elitéli őket, ez csak azért történik, mert az antik zsidóság
ban (helyesebben zsidó ideológiáiban) a kereszténység forrását látja. A 
keresztény morált — mint ismeretes — dekadensnek tartja, mely az 
ókor romjain született s a görög-római világ nünden esettségétől terhes. 
S ez a morál elképzelhetetlen a zsidó morál nélkül, melyből kifejlődött.. 
Nietzsche szemükre is hányta a zsidóknak, hogy elsőnek cserélték fel az. 
erő és gőg régi erkölcsét az irgalom, alázat és engedelmesség uj morál
jával. Ebben az értelemben és csak ebben az értelemben ellensége a zsidó
ságnak s csak annyira antiszemita, amennyire kereszténység-ellenes is. 

De erre modern németországi tanitványai keveset hederitenek. Anti
szemitizmusuk egész más természetű, melyben Nietzsche nem látott 
egyebet „egy olyan nép ösztönös megnyilatkozásánál, melynek nincs ha
tározott karaktere s az a veszély fenyegeti, hogy megsemmisül egy ener
gikusabb fajjal való keveredés folytán." (Jón, rosszon tul 251. §.) Post-
ihumus műveiben találunk pár szigorú utalást is ezeknek az antiszemi
táknak számára: „ A fiatalok — irja — akik tetteikkel nem tudják ki
elégíteni ambícióikat, szívesen keresnek alkalmat a bosszúállásra: min
denekelőtt olyan emberek, osztályok és fajok iránt, akik nemigen tudnak 
bosszút állni. A jobbak egyszerűen háborút viselnek, a párbaj-mánia is 
ide tartozik. S az a becsületesebb, aki egyenlő ellenfelet választ, akit. 
tisztel s aki erős..." (Postbumus művei 678. §.) 

Bármilyen érveket használjanak is a mai németek antiszemita haj
száik folyamán, azok nem lesznek Nietzschével összeegyeztethetők, „mes^ 
terük" előre elitéli eket. „ A németek — mondja — zsidókra és. antisze
mitákra oszlanak fel s az utóbbiak akarnak valódi németek lenni."' 
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(Posthumus munkái 857. §.) 
Mintegy félszázada, hogy ezeket a szavakat naplójába jegyezte 

Nietzsche... (I. B.J 

* BÁBSZÍNHÁZ pzOQlOLóGlAJAHlOZ^ !,A bábszinházj, amit mifelénk 
^ * oly kevéssé ismernek, az emberiség egyik legősibb szórakozó eszköze-
A görögök, az egyiptomiak és a rómaiak ismerték már s ahol napjaink
ban még él i — i bármily különösein hangzik — a művészi élvezetnek és 
nevelésnek igen fontos tényezője. 

A modern bábszinház-kultura négy típusa különböztethető meg: 
1. Gyermek bábszinházak. Ezek a gyermeki „baba" játék folytatásai. 

A gyermek számára a bábszínház élő és beszélő babái ugyanazokat az, 
örömöket keltik, mint a színház a felnőtteknek. A gyermeki képzelet tel
jes kielégülését találja meg a groteszk figurák által megelevenedett me
sevilágban. 

2. A művészi bábszinházak esetében a nézők tetszését a játszás tech
nikája és művészi kivitele kelti fel. Nagyon sok hires író, a múltban pl. 
George Sand, Anatole Francé, jelenleg Bemard Shaw nagy híve a báb-
szinházaknak, mert elképzeléseiket jobban vélik megvalósulni és életie-
kelni a babák mozgásában, mint az élő színészek játékán keresztül. 

3. A propaganda bábszinházak igen elterjedtek egyes országokban, 
így pl. Csehszlovákiában 3000 működik. Könnyű kezelésük és szállítha
tóságuk, valamint propagativ hatásuk következtében Oroszországban i s 
nagy az elterjeöettségük. 

4. A népi bábszinházak sajnos letűnő félben: mindinkább kiszorítja 
őket a film. A népi bábszínházak sok helyt vallásos elemekkel vegyülve a 
regionális mentalitás erőteljes kifejezői. A legelterjedtebbek Francia
országban és Belgiumban. 

A TKAXSZILVÁNIZMUS f.S A BÖLCSELETI MAGASISKOLA. A tran-
™ szilvanizmus problémájához már sokféleképpen hozzászóltak. Vizsgál
ták már történelmi, földrajzi, szociológiai, politikai, esztétikai, lélektani 
szemszögből, de még senkinek sem jutott eszébe, hogy ismeretelméleti, me
tafizikai és matematikai megfogalmazásban foglalkozzék a transzilvániz-
mussal. Ezt a problematikus hiányt pótolja Vásárhelyi Ziegler Emilnek a 
Láthatár márciusi számában „Transzilvánizmus és erdélyiség" cimeii kö
zölt tanulmánya. Ez a kis hozzászólás nem azzal a céllal íródott, hogy a 
transzilvanizmus végeláthatatlan vitáját továbbszője. A z a figyelem és ag
godalom adta kezembe a tollat, amivel a transzilvániai szellemi mozgalma
kat követem és lázgörbejüket felvázolni igyekszem magamnak. Vásárhelyi 
Z. Emil sokoldalú tehetségének őszinte bámulója és értékelője vagyclk, annál 
több jogom van tehát arra, hogy tanulmányához néhány őszinte elvi és ba
ráti aggodalomból fakadó kritikai megjegyzést fűzzek-

Magam is amondó vagyok, hogy „nincsen a világon fontosabb dolog 
a fogalmak elnevezésénél", az az helyesebben azt tartom, hogy preciz, éle
sen megkülönböztetett fogalmak nélkül lehetetlen gondolkozni. Igaz, hogy 
emiatt nem szükséges az európai „kultúrkört" elhagynom és Laotszeig 
visszamennem, van elég tisztafejű filozófus az európai filozó
fiában is. 

Ha Vásárhelyi Z. Emil tanulmányáról lehántjuk a nyolcoldalas szülő
burkot, az ismeretelméleti, metafizikai, biológiai, matematikai és kultur-
filozófiai kategóriák és módszerek fölös csillogása alatt a következő pozi
tív magra bukkanunk: az erdélyiség fő jellemvonása az, hogy mindhárom 
transzilvániai nemzet érintetlenebbül tudta megőrizni a maga archaikus h é -


