
mi is hiszünk: a magyar nép egyetemes és egységes kulturájában, mely 
föld és ember egymásrahatásából, észszerű munkaviszonyokból, közös 
társi életből természetesen fakad... Ezt az álmot azonban nem a népha
gyomány szolgai ismétlői, hanem csakis azok valósithatják meg, akik az 
ősi parasztközösséget a mai termelési és társadalmi viszonyoknak meg
felelő fokon s általánosabb társadalmi értelemben tudják visszaadni. 
Amig a magyar életformát középosztályunk lelki erejére bizzuk, a nép
hagyományok további bomlását semmi sem akadályozhatja meg, de talál
jon csak módot társadalmunk legszélesebb rétege a közjó alkotására, ujjá
születik mindnyájunk számára a* közösségi hagyomány. (Balogh Edgár) 

LA PENSÉE. (A korszerű ra-
cionalizmus folyóirata. Első 

szám.) Egy szűkreszabott beszámo
ló keretében aligha lehet jelentő
ségéhez méltóan foglalkozni e vállal
kozással, mely azzal az igénnyel in
dul, hogy a francia szellem csucs-
teljesitménye legyen. A közel 200 
oldalas kötet szinvonalát oly sze
mélyiségek biztositják, mint Lange-
vin, Holdane, Prenant, egyetemi 
tanárok, Cogniot képviselő, Pierre 
George, Georges Politzer, André 
Parreaux és társaik. Különben az 
uj folyóirat programadása már 
csak azért is eltér a szokványos tu
dományos kiadványok törekvései
től, mert nyiltan és bátran vállalja 
azt a „pártosságot", amely nélkül 
a kor nagy tudományos kérdéseit 
is lehetetlen megközeliteni. E „pár
tosság" nem más, mint az emberi 
haladás nagy eszméjéhez s annak 
társadalmi követelményeihez való 
ragaszkodás. „A barbárság vissza
térése — olvassuk az egyik tanul
mányban — az obszkurantizmus el
leni harc kényszere elé állitja a fi
lozófiát és a filozófust. A bölcselet
nek ismét az a hivatása, hogy leg
nagyobb eszmei kifejezése legyen 
az emberiség harcának a civilizáció 
védelméért s továbbterjesztéséért". 

Valaki ellenvethetné, hogy a bar
bárság visszatérése Franciaország
ban csak kivülről fenyegető veszély, 
hiszen 1934 óta a szervezett reg
resszió belső erői csekélyek. Való
ban, az uj barbárok politikai táma
dása eddig megtört a népi ellenál
láson. Sajnos, ez korántsem jelent 
annyit, hogy egy ujabb offenziva 

lehetőségei is megsemmisültek. A 
mai rendszer szellemi téren is ugy
szólván napról-napra ujratermeli 
azokat a — legprimitivebb formá
jától a legkifinomodottabb „tudo
mányos" feldolgozásig — amelyek 
már évezredek óta porlasztják a 
szabadság és humanizmus alapjait. 
A francia reakció Mein Kampfját 
még nem irták meg s mitoszai sin
csenek rendszerbe foglalva, de a 
francia szellemnek is vannak irány
zatai, amelyek „kedvező" körülmé
nyek között ugyanoda futnának, 
ahová a német szellem nietzschei 
áramlata torkolt. A „Pensée" egyik 
esszeistája nem tartja véletlennek 
Kierkegaard és Heidegger divatos
ságát bizonyos francia értelmiségi 
körökben s igen meggyőzően bizo
nyitja, hogy Bergson, Brunschvic 
s mások törekvéseit, függetlenül 
számos ujabb bölcselő s iró szub
jektív szándékától, már csak a kül
sőségek, a „nivó" kétes távolsága 
választja el attól a ponttól, ahol a 
modern ideálizmus a germán való
ságba csap át. 

A francia antiracionalizmus és 
antimaterializmus képviselői ugyan
oly hevesen s lényegében ugyan
azokkal az érvekkel harcolnak a 
XVIII. és XIX. század hagyatéka 
ellen, mint német és olasz kortár
saik. S bár ezek az irók és filozó
fusok rendszerint a „tudomány leg
ujabb vivmányaira" hivatkoznak 
(pl. az „anyag eltűnése" és hason
lók,) ugyanazt ismételgetik uj ter
minológiába burkoltan s egyre lé
giesebb elvontsággal, amit a régi 
idealisták egyszerűen s naiv nyilt-



sággal mondottak el. A régiek s az 
ujabbak közötti különbséget az 
utóbbiak rovására az elmult évtize
dek hatalmas tudományos eredmé
nyei eléggé érzékeltetik... A régi 
racionalizmus s a régi mechanikus 
materializmus hiányaira, tökéletlen
ségére való hivatkozás érvénytelen, 
a tudomány ujabb eredményeinek 
helytelen értelmezése, az anyagel-
vüség óriási haladásának s korszerü 
átalakitásának semmibevevése... 
„Értelmünk fejlődésének rendkivüli 
fontosságú szakaszában vagyunk — 
irja a „Pensée"-ben Paul Langevin, 
a világhirű filozófus — , értelmünk 
nem apriori adott, keretei nem oly 
merevek, mint egykor akarták rá-
kényszeriteni. A külvilágot egyre 
jobban visszatükrözve, értelmünk 
egyre közelebb jut a valósághoz... 
A determinizmus válságáról' be
szélnek ma is, noha a tények objek
tiv determináltsága ismertebb, mint 
egykor. Bizonyos, hogy valóságis
meretünk fejlődésének mértéke sze
rint a determinizmusról alkotott el
képzeléseink módositására kénysze
rülünk. Azok, akik a determiniz
musról szerzett ismereteink fejlődé
sét a determinizmus csődjének ér
tékelik, hiába hivatkoznak a legmo
dernebb tudományra, nem innen 
meritik ezt a gondolatot; ez a gon
dolat egy régi tudományellenes böl-
cseletből származik, melyet ismét 
be akarnak vezetni a tudományba. 
Midőn az idealista filozófusok erre 
vagy arra az idealista fizikusra hi
vatkoznak csak azokat az elképze
léseket veszik vissza tőle, melyeket 
maguk kölcsönöztek neki..." A tu
dományok legujabb nagy eredmé
nyeinek ilyen értékelését s bölcse
leti általánositását vallja a „Pen-
sée" legfőbb feladatának. (Szekeres 
György) 

DUFF COOPER: TALLEY-
R A N D életrajza (Singer és 

Wolfner) bevallottan is rehabilitáló 
emléket kivánt a megtépázott hirű 
francia államférfiúnak állitani. Iga
zolásul felemliti, hogy Talleyrand 
még nem Jutott „igazi védelmezőjé

hez" a francia irodalomban, jólehet 
állhatatlan politikai magatartása el
lenére, mindig hűséggel szolgálta a 
francia nemzetet. Duff Cooper, mi
alatt Talleyrand hirhedt erkölcseit 
foldozza, nem esik ellenkező tulzás
ba és nem menti Talleyrand jellem
beli gyengeségeit, inkább csak ma
gyarázza és történelmi megvilági
tásba helyezi. Feltárásai valóban 
arra utalnak, hogy Talleyrand ha-
rácsolásai és korruptsága meggyő
ződése vonalán volt határtalan, el
veiért hagyta csak megvesztegetni 
magát, de ha Franciaország szolgá
lata érdekeivel ellentétben álllott, 
akikor gondolkodás nélkül Francia
ország szolgálatát választotta. Igy 
került szembe mint Napoleon kül
ügyminisztere a császárral, mert 
hóditásait nemcsak Európa népei 
elleni merényletnek, hanem minde
nekelőtt Franciaország szerencsét
lenségének itélte. 

Duff Cooper a napoleoni korszak 
társadalmi és politikai rajzát Tal
leyrand életleirásának központi ten
gelyévé teszi. Bár az életrajziró ré
széről ez indokolt, hiszen a francia 
államférfi ekkor állott pályája te
tőfokán, mégis nem nehéz hasonló
ságot találni a tények csoportositá
sa és értelmezése mellett, az idő
szerű európai változatokkal. D. C. 
irói mérséklete és politikai higgadt
sága tartózkodik az analógiák te
remtésétől, ami sulyosan csorbitaná 
munkája célját és hitelét, de párhu
zamok nélkül is történelmi intelem 
sugárzik egy olyan politikai kor
szák dokumentális anyagának ösz-
szevetéséből, amely félreérthetetle
nül arra utal, hogy az európai né
peiket nem lehetett már a XIX. szá
zadban sem tartósan leigázni. Na
poleon hóditásai Talleyrand szemé
iben csak az erőszak futó sikereinek 
tűntek, s nem késett a császár fi
gyelmét felhivni a hóditások veszé
lyeire. A győzelmek tetőfokán, mi
kor Franciaország határa már a 
Visztula, Talleyrand nem vállalta 
tovább Napoleon külügyi képvisele
tét és lemondásával a közösséget is 
megtagadta vele. Nem sértett igaz-


