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•'Soaeniben, Báláseeanu együk birtokán, falansztert alapit. A falanszter 
korántsem belső nehézségei miatt bukott meg, hanem az orosz katona
ság oszlatta föl, kemény harc után. 

A transzilvániai románság körében inkább a gyakorlati technikai 
útmutatások szerepelnek az Eíconcmulu, az A 1 ™ 0 1 1 ! Poporului s a Te-
legraful Román hasábjain. A transzilvániai román függetlenségi harc 
két irányzatot teremt a gazdasági eszmélkedés terén. Avritim lancu el
sősorban politikailag akarta megvívni a harcot s csak azután akart tö
rődni a gazdaság és a társadalom emancipálásával. A másik irányzat 
•viszont előbb a gazdaságot kívánta fejleszteni. Ez utóbbi irányzat kép-
Viselői Visarúm Romion és Saguna. Visarion teremti meg az első tran
szilvániai román szövetkezetet (1867). Nevéhez egész sereg gazdasági 
újítás fűződik. 

Vietor Jinga könyve nagyon értékes eredménye az uj román tudo
mánynak. (JátoA Rezső) 

HODZSA MILÁN: KÖZÉPEÜRÓPA ORSZÁGÚTJÁN 
(Életrajzzal ellátta Rudinsky József. Eugen Prager. Rratislava, 1938) 
Beszédekből, cikkekből, nyilatkozatok, politikai tervek mozaikda

rabjaiból állítódott össze e harcos tipusu politikus életmunkája — nem 
befejezettségében, mert ma is működő ember éietmuhkájáról van szó, 
de mégis világosan, láthatóan, minden szépítés nélkül, őszintén. 

A könyv szerkesztője életrajzi hátteret ad, ami helyesi, mert a mwlí 
felvázolása nélkül nem lehetne hiánytalanul megérteni: miért harcol ma. 
és miért olyan módszerrel, amint látjuk, ia mai idők aktív embere. Ha 
a magyarországi magyaroknak sem lehet mai társadalomszemléletét a kö
zelmúlt kritikája nélkül megalkotni, akkor annál kevéshbó lehet az utód
államok magyarjainak. Hiszen román, magyar, szláv bánat ezer éve ro
kon —. mondta Ady Endre s ezekből a rokon bánatokból következnek be 
szükségszerűen a történelmi változások és álltak elő az uj feladatok. 

Hodzsa könyvéből látjuk, hogy ezek a történeti feladatok az utód
államok politikusaira nézve sem kisebbek, mint nálunk s hogy kik tud
ják jobban megoldani, az attól függ, kik tanultak többet a mult hibái
ból. A z a történelmi kihagyás, mely a magyar fejlődést jellemezte, épp 
agy érintette a nemzetiségi embert, mint a dolgozó magyart s az a bi
zonyos sérelmi plusz, ami a nemzetiségi embert érte. csak annyiban vál
tozott előnnyé, hogy a nemzetiségi politikus 'évtizedek napi harcaitól 
jobban megedződve, több szociális érzékenységet gyűjtött össze 
imagálban. ' , 

Rudinskynak igaza vau abban, hogy a H. József után bekövetke
zett haladás a feudálisHnacionális nemzet kiépítése felé csak történeti 
értéket jelent, a szociális helyzeten nem sokat változtatott és történeti 
érték maradt maga 1848 is, megoldatlanul hagyta a kérdéseket s meg
oldatlan hagyta a kiegyezés is, mely után a nemzetiségek kénytelenek 
Voltak passzivitásba menni, ami pedig csak erőgyűjtés volt az aktiv harc 
felvételére, melyben már a fiatal Hodzsa is komoly szerepet játszott. A 
18 éves Hodzsa már mozgalmak vezetője, korára fiatal, de meggondolása 
érett, öntudatos, érzi, hogy a politikai akciónak a nép érdekeinél kell 
kezdődnie. Kemény kötésű fiatal ember aki a király lelkiismeretére ap-
pélíáhM követeli népe sérelmeinek orvoslását. 

A közölt beszédekből és kommentárokból nemcsak egy darab nem
zetiségi történet, de egy magyar történelmi korszaknak egész leLkisése 
visszatükröződik, Hodzsa megjegyzései, ©lgoindolásiai népe szempontjá
ból mindig becsületesek és őszinték, a magyarság megítélése szempont-
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jából nem. mindig elfogulatlanok. Pl . Deák és Eötvös megítélésében.. 
Sem egyiket, sem a másikat nem télvesztette meg a szabadelvű bölcselet 
és ha a végrehajtás még az óvatosan megfogalmazott nemzetiségi tör
vényekkel szemben is rossz kivitelt mutatott, az nemcsak a nemzetisé
geknek volt tragédiája, de tragédiájuk ,volt a jóhiszemű törvényalkotók
nak is és tragédiája volt az; egész dolgozó magyarságnak, amit egyéb
ként Hodzsa is teljes tárgyilagossággal elismer. Éles szemmel észreve
szi a 'helyzetkülönbségeket is a mi nacionális küzdelmünk és az övéké kö
zött. Mikor a körülöttünk lévő népek kivívták nemzeti függetlenségü-
güket, akikor még a szociális kérdések nem voltak annyira égetők, nekik 
egyszerre kellett nemzeti és szociális érdekeikért küzdeniök. Ezért érez
ték egynek magukat a világ proletáraival és ezért azonosították nem 
egyszer magukat a magyar dolgozóikkal (Áchim András, a munkások 
harca, választójogi küzdelem stb.) 

Hodzsa a consilium abounditól a váci Maimfogházig sok harcon át
vergődött és a parlamenti vitákból is alaposan kivette részét, átélte a 
néppárti intrikákat, Szabó Isván népmeuto kísérleteit és megértette a 
parasztságnak azt a tragikus mentalitását, hogy gyakran a császártól, 
a királytól várta helyzetének jotbraválását és megmentését a feudális 
urak ellen. A férfi-politikus Hodzsa nem felejti el e gyermekkori foga
dalmát: megbecsüli a parasztfelkelések erkölcsi értékét és megvédi a 
parasztságot a reakciós beállítás ellen, amiért távol marad néha az ak
tivitástól: „És mégis az elvesztett parasztlázadások nem voltak hiába
valók. A pillanatnyi, csatavesztést kiegyenlítette a lázadások erkölcsi 
értéke. Fölkeléseiben, amiket maga vezetett, a paraszt lényegében min
dig a szociális elnyomás ellen, a szociális igazságért és jóságért harcolt... 
Egyenesen illogikus, ha azt hiszik, hogy a szomjas föld a kiöntött vér 
áradatával együtt magábaszivta és mindörökre elfojtotta a paraszt 
szabadságszellemét." ( I , 215.) 

Hodzsa nagyon jól látja a kapitalisztikus termelés anarchikus vol
tát, látja, mivé nőtt a szabadverseny, milyen társadalmi következmé
nyei lettek, ugy hiszi, hogy az egyén és összesség között intézménye
sített egyensúlyt kell teremteni és ezt a demokráciától várja; a közel
múlt szociológiai átértése nélkül nem lehet a jövőt felvázolni, még ke
vésbé megteremteni s éppen ebből a meggondolásból a, parasztpozitiviz
musra támaszkodva a földmives demokrácia kialakulásától várja nem
csak Csehszlovákia jövőjének alakulását, de Középeurópa fejlődését is, 
ez szerinte jobban lehetne alapja a későbibi Egyesült Európának, mint 
a Páneurópa, melynek kialakulásához ma még hiányzik az érdekek egy
sége. 

Hodzsa Milán igazságos, forradalma, de nem romantikus ember. Jó
zan racionalizmusa a természetes érdekeknél akarja megfogni az embe
reket és meggyőzni arról, hogy ami igazán hasznos, az igazán jó és le
hetséges is. Semmiféle nemzetközi garancia nem használ, ha a nemzetek 
a saját erkölcsi és anyagi erejükből nem védik meg saját biztonságu
kat. , 

A földmives társadalom szolidaritását hangoztatja Schusehniggal 
való tárgyalásában, s ma kissé kisértetiesen hangzik annak ármegálla
pítása, hogy néhány óra távolságra van Prága Bécstől és fgy nincs 
akadálya a szellemi kapcsolatok minél erősebb kiépitésének. 

A demokratikus agrárizmusbóH kiépíteni egy magasabb civilizációt r 
ez a vezető gondolata akár bel- és külpolitikai kérdésekről, akár a Duna-
völgy problémájáról van szó. A Masaryk-i politikát folytatja: Masaryk 
által kezdeményezett széles és erős demokratikus alapon épít tovább. 
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•A belső és külső ellentéteket egyaránt ezen az alapon szeretné megszüntet
ni. A kisebbségi kérdés megoldására már 1923-iban megbeszéléseket 
folytat az összes csehszlovákiai agrárpártokkal, németekkel, keresztény
szocialistákkal, magyar agráriusokkal, de az utóbbiak Roitbermere ak
ciója miatt abbahagyják a tárgyalást. 

1 Csehszlovákia küldetéséről igy nyilatkozik: „Ha tehát Csehszlová
kia küldetéséről akarunk beszélni akkor ezt abban foglalnám össze, hogy 
ennek a küldetésnek szükségszerűen Csehszlovákia belső fejlődéséből a 
politikai, nemzetiségi és gazdasági problémák megoldásának demokrati
kus módjából, közép és délkeleteurópai konszolidációs és békére törek
vő irányvonalaiból kell folynia. Csehszlovákia küldetése csupán integráló 
része lehet az általános európai lecsillapodás azon szélesebb küldetésé
nek, amelynek megvalósítását Nagybritannia tűzte ki feladatául." ( I I . 
283. o.) 

Nem titkolja maga sem, hogy antidemokratikus és totalitásos agi-
tációk folynak náluk és hogy ezek megnehezítik a problémák jól elgon
dolt megoldását. Nem olyan időket élünk ma, hogy politikai fejlemé
nyeket illetőleg jóslatokba bocsátkozzunk, de annyit mindenesetre meg 
kell állapitanunk, hogy ha egyszer a békés Középeurópa országútjára 
akarunk lépni, meg kell szívlelni Hodzsa Milán világos, józan és kiegyen
lítést kereső útmutatását. (Kemény Gábor) 

SZIMONLDESZ LAJOS: JÉZUS A HARMADIK BIRODALOMBAN" 
(Rekord. Rpest, 1938.) 

Az objektív theológiai kutatás csaknem egyedülálló magyar úttörő
je, Szimonidesz Lajos már évtizedek óta foglalkozik Krisztus életének 
felderítésével és a krisztusi gondolat sorsváltozásaival. Az igazságkere
sés fanatizmusa kell hozzá, hogy a magyar hivatalos theoiógusoktól 
észre nem véve vagy tőlük agyonhallgatva se riad el a munkától. Szimoni
desz. hivatalos leértékelése már akkor kezdődött, mikor két évtizeddel 
ezelőtt megfosztották lelkészi állásától, aki azonban továbbra is luthe
ránusnak és továbbra is theológusnak érezte magát. Dle energiáját nem 
lehetett csökkenteni és ha végig nézünk még mindig épülő és elmélyülő 
életmunkáján, szinte azt mondhatjuk: a tudományos irodalom és rej
tőzködve is csak élő felvilágosodási mozgalom hálás lehet érte, hogy 
Szimonidesz Lajos teljesen az irodalomban éli ki energiáit. Több, mint 
tíz évvel ezelőtt a németországi Rade, theológiai lapszerkesztő profesz-
szor Der Fali Szimonidesz c. alatt ismertette a nagy világgal Szimoni
desz kálváriáját. Azóta az értékes munkák egész sorozatával tudta Szi
monidesz ezt a kálváriát enyhíteni. Ő volt az első, aki magyar nyelven 
történeti perspektívákkal irta meg Jézus életét (1Q22) és A világ val
lásainak történetét (1927), Jézus és Miáfta ereklyéit (1934), Napjaink 
vallási forradalmait (1936) s egy holland tehológiai szemlében Zwei neu 
erkannte imdische Beziehungen Jesu und der Evangelien c. tanulmá
nyában eredeti kutatások alapján világítja meg az evangélium indus vo
natkozásait. Ujabban megjelent könyvében a Jézus életével kapcsolatos 
ma is vitatott problémákat, a régi Jézuskutatás eredményeit s további 
^viáJribató fejleményeit vázolja fel. 

Amit Sizimonidesz már Napjaink vaMáSi forradalmaiban felvázolt, 
ugy itt még meggyőzőbb részletességgel mutatja ki, hogyan erősödik 
Németországban a roham Jézus Krisztus ellen. Ha ezt a rohamot ma 
'szinte szószerinti értelemben kell is venni, az nem változtat a tényen, 
hogy e kérdésnek jelentékeny az irodalmi múltja. S bármilyen ez a mult 
kritikai szempontból, arra mindenesetre jó, hogy a Krisztus szellemi 
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