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Hat magyarországi iró keres egy titkot. A titok nem titok ugyan, 
csak valami furcsa fogalomzavar minősit titokká ujabban olyan kézen
fekvően nyilt jelenségeket, melyeikre habozás nélkül rá lehet mondani: ez 
fehér, az fekete, amaz szőke, emez barna. Agyonszimbólizáljuk a dolgokat, 
mert elszoktuk a való élet anyanyelvét. Rettegünk igazságok leplezetlen 
kimondásától, körülbeszéljük és mellébeszélünk, huzódozunk és finomko
dunk és tapintatosak vagyunk a végtelenségig, mikor láthatná a vak is: 
szervi bajról van szó, előrehaladott betegségről, melyen már csak a műtő
kés segit. De a beteg utolsó percig titkolja baját és nincs orvos, ki bru
tális őszinteséggel vállalkozzék a kórisme kimondására: vágni kell, nincs 
kibuvó, gyerünk a mütőasztalra! 

Most aztán hat magyar irók különös konziliumot tartanak. Egyszerre 
mind a hat el kezd őszintén beszélni és mindjárt a nyilvánosság előtt. 
Egyszerre mind a hat — ki kendőzöttebben, ki finoman metsző éllel, ki 
önsanyargató tetemrehivással, ki nyers szókimondással, ki művészibb, ki 
kevésbé művészi formában — elkiáltja magát, pedig előzőleg: össze sem 
beszélhettek. Mintha valahol gátszakadás történt volna, megoldódnak a 
nyelvek és zuhogni kezdenek a szavak. Összevissza, mint a bábeli nyelv
zavar idején, mégis egyazon értelemmel, mert régi közös keserűség kerül 
kimondásra végre: a ti erdélyi irodalmatok felvágásra érett kelevény az 
egyetemes magyar irodalom testén, mert a szeplőtlen eszmény orcáját un
dok kalmárfogások torzitják felismerhetetlenné és ennek ti eszközökül ad
tátok oda magatokat, mint rimák, kik tisztességes asszonyok álorcájában 
csábitják el valóban tisztességes asszonyok jámbor férjét. Lehet, hogy 
van közöttetek tehetséges is. Annál rosszabb, annál megtévesztőbb, annál 
elitélnivalóbb. 

A z ember, ha kizárólag önös érdekek vezetnék irógépének ide-odasik-
ló hengerét, most elkezdhetné a kárörvendezést. Milyen jó, hogy nem tar
tozom az ugynevezett sikeres irók közé! Megmondtam jóelőre: miniden 
farsangnak elkövetkezik a böjtje! De ha valaki immár több, mint évtized 
óta saját külön utjain baktat is, mégsem tudja magát kiszakitani a közös
ségi érzés beidegzettségei alól. H a nem is tartozik azok közé, akik „esz
közül adták oda magukat", nem vonhatja ki magát a kollektiv felelősség 
alól. Ha nem tartozik is a bünösök közé — pedig milyen könnyű volna pár 
százezer lejjel megtollasodva vállránditással tullépni hat odaátvaló „si
kertelenek" okvetetlenkedésein! — legrosszabb esetben is büntárs, bünpár
toló, orgazda vagy mit tudom én, milyen cimmel bélyegzi a büntető tör
vénykönyv az ilyen „egyedeket"? Kétségtelen, hogy a bűntudat leküzdhe
tetlen tünetek alakjában mindnyájunk lelkiismeretében: jelentkezik. Miért 
kezdett olvasás közben verejtékezni a homlokom? Miért kezdtek összefut-
ni a betűk szemeim előtt? Ökleim miért dobolnak önkéntelenül mellkaso
mon: mea culpa, mea culpa, mea maxima culpa! 

A z ütés kiméletlen volt kissé, de Istennek hála, telibe talált, mert 



nem egészen igaztalanul ért s mert az idők teljességében érkezett. 
Vajjon nem az idők szomorú kiteljesedése az, mikor itt is, ott 
is, kávéházak, klubok, magánlakások sarkaiban, riadtan kezdenek össze
bujni az emberek, mint akik orrontják a veszedelem jöttét és tanácstalan 
tanácskozásokon próbálnak valami védekezést kimódolni ellene? Egyér
telmüen kezd testet ölteni józanabbakban és jobbszándékuakban a meg
gondolás: szépen tenyészetnek indult irodalmi termésünk növekedésében 
megállott, mondanivalóiban elsekélyesedett, formai ujathozásában kime
rült. Milyen cimen tetszelgünk hát még mindig magunknak egy ál-meg
váltói pózban? Miért árusitják könyveinket valódi hamisitatlan halinakö-
tésben és — igaza van Remenyik Zsigmondnak, csizmaszárkötésben — ha 
nem adunk tartalmat, nem adunk ujjáébresztő és ujjászülő lelket bennük? 

Nevetséges. A z t adunk, amit kivánnak tőlünk. Az t adunk, amit vesz
nek. Árut adunk pénzért, mert árut kértek, lehetőleg bőbeszédüt és lehe
tőleg semmitmondót s ki tehet arról, hogy az élelmes kiadó netán bocs-
kortalpbőrben tálalja a maga közönségének. A z ő lelke rajta. Könnyzacs
kókra utazó ügynökök hada portyázta meg a jobb sorsa érdemes magyar 
rónaságot és villamoskalauzok zsebéből babonázták elő a vékony pengőcs-
kéket „a szegény, éhező és üldözött erdélyi magyar irók javára". Milyen 
szép tőlük, hogy ráadásul még könyvet is hagytak az asztalukon! Ha ez 
kell a magyarnak, ha még mindig nem akar szemeiről felszakadni a há
lyog, mely Apácai óta divatos szembetegség mifelénk, ám lássa, mire me
het ezzel! Kiadó és közönség egymásrataláltak. De hogy lehet mindezért 
felelőssé tenni minket? Nekünk jól jöttek a leszállitott kéziratért az olva-
satlan pengők s punktum. 

A felelőtlen cinizmusnak ezt a hangját is el tudjuk képzelni, válaszul 
a hat magyarországi irók kifakadására. Lehetnek közöttünk, akik odáig 
prostituálódtak, mint odaát az életrajzi regénygyárak nagyiparosai, akik 
fütyülnek ,,irodalom"-ra, fütyülnek birálatra, hiszen sikerük van. Nekik 
van sikerük és a siker mindent igazol. Szerencsésen eljutottunk tehát az 
egyenlő feltételek mellett egyenlő esélyekre számitó üzleti verseny sodrá
ba, most már nincs mit szemére vetnünk egymásnak. Ám ez sem felel meg 
tökéletesen a valóságnak. Ha csak iparcikket szállitunk, akkor is mi va
gyunk előnyben, mert kivülről jövünk, mint Ursula Parrott vagy Courths 
Mahler s ráadásul Erdélyből jövünk, „elszakitott véreink" megkönnye
zett álomországából. 

* 

Most azonban beszéljünk komolyan. Két oldala van az éremnek és il
lik mindkettőt lelkiismeretes vizsgálat tárgyává tennünk. 

A hiba nem kizárólag bennünk keresendő. 
Évtizednél hosszabb időn át ápoltam baráti kapcsolatokat egyik, az

óta megszünt, budapesti napilappal. Erdélyi cikkeket kivántak tőlem és 
én szállitottam nekik jóigyekezettel, képességeim és lehetőségeim határa
in belül. De már az első esztendőben Prokrusztesz-ággyá szükült számom
ra a rovat, melyet anyaggal kellett megtöltenem. Próbáltam kitörni belő
le. Próbáltam szépirodalmat küldeni, próbáltam egyetemes érdekü kérdé
sekhez hozzászólani. A novellákat még immel-ámmal közreadták, de f i 
noman tudomásomra hozták, hogy lehetőleg maradjak az erdélyi témakör 



nél, mert sok Pesten a novellista, aki mind rászorul arra a néhány pengő
re, hát még költő? Egyetemes érdekü irásokra pedig meg vannak a ma
guk belső emberei. Tőlem, az erdélyi embertől, erdélyi tárgyu irást vár 
az olvasó, értsd: a szerkesztőség. Beleuntam, ki-kimaradoztam, de olykor 
jól fogott a tiszteletdij és jól fogott, hogy van valahol egy fórum, amely
ben bizonyos megszabott körön belül — viszonylag szabadon elmond
hatom a véleményemet. 

A példát az ujságirás köréből vettem, de a szépirás birodalmára is 
talál. Minket kiadóink odaátról egyszerűen internáltak az erdélyi terü
letre. Nem hagytak kitörni, nem hagytak belenőni az egyetemes magyar 
irodalom egyetemességet kereső és egyetemességet sugárzó együttesébe. 
Akadt, nem mondom, olyan is, aki valóságos vámszedőjévé tornászta fel 
magát az odaátról errefelé csordogáló könnyeknek. Még erdélyi fürdőket 
is csak rajta keresztül vehettek igénybe a jámbor magyarhoniak. Még er
délyi népművészeti cikkekhez is csak ugy jutottak borsos árakon, ha ezek 
hasznát előbb ő, a maga zsebére fölözte le. És ha Erdélyben akadt hang, 
mely elitélje kalmár egyedáruságra törekvését, minden erejével s lap
jainkig és irói közösségeinkig, sőt némely hivatalos köreinkig is elérő ösz-
szeköttetéseivel egyszerüen belefojtotta a szuszt. Hiszen mi nehányan er
ről kinosnál kinosabb részleteket tudnánk tálalni magyarországi iróbará-
taink elé, melyekről talán azok tudtak legkevésbé, akik „eszközül adták 
magukat" közülünk ehhez az üzleti felfogáshoz. Ezeknek viszont minden 
utjuk simára volt kövezve és minden ajtó elpárnázódott előttük, amelyen 
keresztül kiszűrődhetett volna az ügynökök karának kiadott harci jelsza
vak „kivurcnizásra" épitett haditerve. 

De akik közvetítették ezt az üzletet, azok be voltak ám avatva. Azok
nak nagyon is jól kellett tudni, hogy kivel és milyen áron csinálták meg 
a boltot. És etekintetben panaszra nem lehetett oka. Itteni expoziturája 
kifogástalanul kiszolgált és kiszolgáltatott. A z „áru" pedig mind selejte
sebb és selejtesebb lett. Ezért kellett az idők során valami uj mézesmad
zagról gondoskodni a közönség fele. Jöttek tehát a „csizmaszárkötések", 
legalább a származási hely hitelének igazolására. 

* 

Nomina sunt odiosa. Kik juttatták ide a dolgokat, ahová jutottak? 
Nem az én feladatom nevükön nevezni őket. Meglássák, azok jönnek majd 
a nagy seprüvel, akik előbb utóbb ráeszmélnek visszás helyzetükre, mely
be ez a kalmár kiadópolitika juttatta őket. Könnyű volna most megjátsza
ni a vátest. Könnyü volna eldicsekedni, hogy idestova tiz esztendeje meg
jósoltam az erkölcsi csődjét ennek az utnak, mely a siker minden áron 
való erőszakolását elébe helyezte a belső lelki épitkezés következetes veze
tésének és megszilárditásának. Kialakult a tévhit az emberekben, hogy 
érvényesülni Erdélyben csak Budapesten át lehet ma is. A z itteni érvé
nyesülés eszközei szegények, lehetőségei szerények. Nosza, hóditsunk 
uj területeket. Irodalom? Fölösleges ballaszt. Dadogó kezdő embereket, 
akikből messzire áradt a tehetség illatpárája, el kell kedvetleniteni, félre 
kell tolni az utból. Véleménye is lehet valakinek? Nem szabad hallgatni 
rá. Ki kell közösiteni. Lehetetlenné kell tenni itt is, oda át is. El kell ven
ni a levegőt előle. 



Hallom az ellenvetést is. Ezek mind ostoba beszédek. A z a helyzet 
ma, hogy forr és kavarog az egész világ. A z irodalom emberei ebben a 
fejvesztettségben még nem találták meg a maguk hangját. Nincs irás az 
egész magyar glóbuszon. Hiszen ha volna, nem adnák ki négykézláb a ki
adók? I t t is, odaát is. 

Hát ez baj, ha igy van s lehet, hogy igy van. De akkor odasüllyed
tünk mindnyájan, hogy az irónak „orientálódnia", helyezkednie kell, mint 
a politikai fullajtároknak vagy a labdarugás csillagainak, ahelyett, hogy 
ő játszaná a vezérszólamot. Petőfi a zúgó szelet is tulkiáltotta, mint nősi-
rást az égi háború. A mai iró, ugy látszik, megvárja, mig kedvező szélnek 
bonthatja ki mondanivalóinak vitorláit. Addig hallgat inkább. Lapit és 
lapul. 

De a hat magyar irók közül a harcos uj katholikus költő, Horváth 
Béla elsikoltja magát: „Mink is kisebbség vagyunk a magunk hazájában 
és a szolgaságba döntött Európában, mert szabadsághősök és törzsökös 
magyarok vagyunk." 

És ez az, ami fáj. Mert igazság ez és az igazság fájni szokott. Mi is 
szabadsághősöknek indultunk valamikor és ez a szabadsághősök
nek kijáró dicsfény szerezte meg első uttörőinken át azt a bizonyos erdé
lyi sikert odakint. Csakhogy az idők során ajkainkon a szabadság dala 
üres retorikává öblösödött. Féltéglával vert, kivetett mellel kezdtünk köz-
lekedni az irodalom csatapiacán ahelyett, hogy kiharcoltunk volna csak 
makulával több szabadságot magunk és népünk számára. A szabadság
harc minden babéra csakugyan a Horváth Bélák homlokát illeti és ne
künk főként amiatt van okunk bőséges szégyenkezésre, hogy ebben a 
harcban ideátról segitség és támasz nélkül hagytuk legjobb társainkat. 
Nem mi adtuk kezükbe a harci sipot és nem öveztük derekunkra az ő tisz
ta szablyájukat. Ezért jogos a szemrehányás a halina- és csizmaszár-kö
tésekért. Lám a felvidékiek kevesebb zajjal és viszonylag kevesebb tehet
séggel ugy állják a sarat, hogy a mi kezeink önkéntelenül nyúlnak kalap
jaink után. Ők szerencsésebbek voltak, mint mi. Ők nem „érkeztek be". 
Ezért tudták szeplőtlenül megőrizni az eszmény szeplőtelen képét. Mert 
előbb rendet csináltak maguk között a saját portájukon s csak azután ál
litották oda magukat példaként bontatlan egységben más tájak és más 
felfogások magyarjai elé. Mi pedig még mindig szembekötősdit játszunk 
idebenn, mig belső omlásunk meg nem indul olyan zajjal, hogy nem lehet 
majd titkolni tovább. 

Még nem teljes az erkölcsi csőd a hat magyar irók megszólalásával. 
Vaida-Voevod egyszer azzal vigasztalt minket, hogy nyilván még mindig 
nem vagyunk eléggé elnyomva ahhoz, hogy minden legjobb erőnket so
rompóba állitsuk. Hovatovább bebizonyosodik, hogy neki is igaza volt. De 
akkor ne facsarjuk a mások, a nálunk nehezebben küzködők könnyeit és 
ne játszuk át a babérokat a mások illetékesebb homlokáról a magunkéra. 
Lehet, hogy valamikor ugy indultunk, mintha rászolgálnánk, de jogci-
münk erősen megkopott. A mi vétkünk mégis nagyobb, mint bármely 
kalmár szellemű pesti kiadónké, mert rendszerint kettőn 
áll a vásár. Vezekeljünk inkább és próbáljunk kivajudni valami 
ujat, valami emberhez és erdélyi magyarhoz méltóbbat halinánál és csiz
maszárkötésnél. 



A „VÉGSŐ" KULTURTÉNYEZŐ VAGY LIGETI PÁL 
KULTURBÖLCSELETE 

Pitirim Sorokin — az Egyesült Államok egyik, legnevesebb 
egyetemén, a Harward University-n, a társadalomtudomá
nyi szakosztály vezetője, chairmanje — hatalmas méretü 
szociológiájában hosszan s a legteljesebb elismerés hangján 
tárgyalja a magyar Ligeti Pál kulturbölcseletét, mely ma
gyar nyelven Uj Pantheon felé, németül pedig Der Weg aus 
dem Chaos cimen jelent meg. Ez alkalomból foglalkozunk 
itt Ligeti elméletével. 

1. Mi a társadalmi élet s a kultura alakulásának, fejlődésének végső, 
irányitó tényezője ? — ez a kulturbölcseletek egyik alapkérdése. 

Vico, akinek „ U j Tudománya" az ujkori társadalomtudomány bevezető 
fejezete, még isteni akarat nyilvánulását látja a „népek közös természeté
ben" s azokban a törvényszerűségekben, melyek történelmük folyamán fel
lelhetők. Auguste Comte már az emberi Szellem hármas fejlődési fokában 
pillantja meg a társadalmi és kulturális történés végső faktorát. Marx vi
szont a tárgyi javak termelésének és elosztásának harmóniájából és disz
harmóniájából vezeti le a kulturális élet alapvető változásait... A feleletek 
tehát: Isten akaratától a „Szellem" fejlődésén át a „Gazdálkodás" termelő 
és elosztó viszonyaiig változatosak — válogathat kiki bennük a saját élet-
és értékfelfogása szerint. 

A háborút megelőző évekig, mindenesetre, Marx ugynevezett „törté
nelmi materializmus"-a látszott uralni a kulturbölcseleti gondolkodást. 
Még a páratlan történelmi tudású és éleslátásu Max Weber sem vonja két
ségbe a marxi kulturbölcselet végső következtetéseinek igazságát, csupán 
azt hangsulyozza hires elméletében, mely a protestáns (különösen kálvinis
ta-puritán) eszmevilágban s az általa formált erkölcsi magatartásban véli 
feltalálni az ujkor végső alakitó kapitalizmust alakitó tényezőjét, hogy le
hetnek (mintahogy a multban voltak is) eszmecsoportok, ideológiák, ame
lyek döntően befolyásolják a termelés és elosztás viszonyait. 

Al ig másfél évtizede, hogy a marxi történelembölcseleti elgondolás: a 
termelés-elosztás harmóniája vagy diszharmóniája helyébe más „végső 
faktorok" igyekeznek lépni. 

2, Liget i Pál kulturbölcselete is annak az uj-idealista társadalom- és 
történelemszemléletnek a gyümölcse, amely a történelmi materializmussal 
szemben azt hirdeti, hogy a társas élet alakulásának végső, döntő tényezői 
nem gazdasági („ökonómikus") természetűek: A z embert értékitélete, jó-
ról-rosszról való véleménye, erkölcsi elvei — egyszóval világnézete teszi 
emberré; ez a világnézet, az érvényes értéktábla alakul át mindenekelőtt s a 
világnézletéhez igazódó ember után igazodnak a társadalom életnyilvánulá
sai, közöttük a gazdaságiak is. Nem a gazdálkodás tehát a társadalom 
„reális bázisa", hanem a szellemi alépitmény (Liget i hangsulyozza is a 
„geistiger Unterbau"-t), vagyis az összefoglaló eszmék, az iránytadó érté
kelések s a rajtuk épülő társadalmi akaratirányok... 

l i g e t i műve enek az elgondolásnak egyik jelentékeny alkotása. 
A képzőművészeti formák, véli Ligeti , alkotják valamely kor társas 

életének legfontosabb tényeit; a szellemi életnek — szellemi élet alatt az 
emberi értékelés és magatartás mindenkori, történelmi korszakonként leha-



tárolt összeségét értve — legjellegzetesebb nyilvánulásait. S ezért az a 
hullámvonal, mely a képzőművészeti alkotások szövevényében összepillant-
ható, jellemzi a társas élet egészét, a szociális életnyilvánulások minden 
formáját: A társas élet egésze fut végig egy hullámvonalon, mely először 
architekturás, aztán plasztikus, végül festői. Miért? Azért, mert a közület 
közszellem is először architekturás: benső és biztos teret alkotó, idegen
séget kizáró, határozott célt látó; aztán, a csucson, plasztikus: örömös, 
megelégedett, elért cél szerint formáló; s végül a lefelé hajló vonalon — 
festői: érzéki, ezer felérzett, de el nem határozott irány között vergődő, 
katasztrófa felé rohanó... 

Ez a meglátás kétségtelenül alakitó erejű. És sokszor meglepő, oly
kor monumentális az eredmény, amidőn Ligeti alkalmazza alapvető kate
góriáit a társas jelenségvilág kaotikus összevisszaságában. 

3. Ligeti hatalmas tudásu, nagy formaérzékű és koncepciózus gondol
kodó. Egyoldalu tulzássá, reakcióvá, csak akkor válik műve, midőn a tár
sadalmi alakulás végső tényezőjekép' bizonyos lelki, pszichikai adottságo
kat — valami misztikus közszellemet szerepeltet, mely, nem tudni miért 
és hogyan, nekilendül, célhoz ér és ellankad... Hogy egy ma szokásos jel
zőt használjunk: „jobboldali" tulzássá akkor lesz a Liget i felismerés, mi
kor nem tesz egy lépést tovább és nem igyekszik feleletet adni arra a kér
désre, hogy mi okozza e nekilendülést és ellenkadást; hogy honnan a kez
deti architekturás biztosságu közösségi érzet, a boldog célbajutás s a tár
sadalmi elnyomorodást szülő elhanyatlás. 

A reális, mert művészeti realitások után igazodó Ligeti itt — e prob
léma elkerülésében aztán olykor oly tulzásokba téved, hogy a háború kime
netelét például tisztán pszichikai okokkal magyarázza, vagy a „festői" 
korok gazdasági anarchiáját abból vezeti le, hogy az ily korok „a nüán-
szok, az örök változás gazdagságába vesznek; számukra minden relativ, 
nem tudnak a fontos, lényeges s a lényegtelen között különbséget tenni..." 

Mert nem arról van szó, hogy a társadalmi munka s a munkanélküli 
jövedelem közötti fokozódó ellentét minden kérdésre feleletet ad, hanem 
arról, hogy e másik heurisztikus (alakitó erejű) elv figyelembe nem véte
le sulyos kárára van minden szociológiai „Standort"-nak (álláspontnak), 
még akkor is, ha különben ez a Standort olyan széles távlatú, mint a Li 
getié. 

4. Ligeti elméletének van egy rendkivül jelentékeny része: az, mely 
szerint egy kultura-hullám völgyében, tehát a festői korok anarchiájában 
kialakul a következő hullám emelkedő vonalának szellemi irányvonala. 

Bizonyos, hogy korunk a mult század vége óta ilyen hullámvölgyben 
van, melynek történelmi hivatása lenne e szellemi szintézis megalkotása. 
És bizonyos, hogy korunk sulyos válságának egyik legmélyebb oka, 
hogy nem látni sehol ez épitő szellemi egység nyomait. 

Amire itt fel akarjuk hivni Ligeti figyelmét, az ez: Nem gondolja-e, 
hogy az a háború előti marxi gondolatrendszer, melyet alkotója reális hu
manizmusnak nevezett*, volt az a csira, mely körül — legalább is a háború 
előtt — alakulni látszott az uj, a következő kulturahullámnak szellemi tá-

* Marxinak az az „uj felfedezése", az a „Neuentdeckung Marxens", ami
ről Ligeti német könyve 263. oldalán beszél, folyamatban volt Németország
ban, sajnos, csak néhány évvel a hitleri fordulat előtt. 



masat adó koncepció; az a kor szellemi nivóján álló egységes világnézlet 
és értékszemlélet, melynek hiányát oly nagyon nélkülözi az Uj Pantheon 
felé s a Der Weg aus dem Chaos szerzője? 

Ismételjük: nem azt mondjuk, hogy a marxi gondolatrendszer min
dent megmagyaráz s a társadalmi történés egészére hiánytalan feleletet 
nyujt. Csak azt, hogy Marxra teljes mértékben áll az a megállapitás, 
amelyet Johann Plenge, a münsteri egyetem nemrég elhunyt tanára s a 
legkülönb és legjellegzetesebb német gondolkodók egyike irt le róla egy 
száz-percentben nem-marxista folyóirat — a Kölner Vierteljahrshefte für 
Soziologie - hasábjain: az nevezetesen, hogy Marx három tekintetben 
jelent fordulópontot az emberi szellem fejlődésének történetében: a filo
zófiában, a közgazdaságtanban s a társadalomtudományban...; s hogy va-
sulyuk szerint veszi figyelembe Marx meglátásait s ha csak fele annyira 
nyadó nagy szociológiai lehetőségeket nem fejlesztették tovább, mert 
Marx szocialista volt... 

Mi épp ezt éreztük Ligeti könyve olvastán. Azt , hogy ha organikus 
sulyulk szerint veszi figyelembe Marx meglátásait s ha csak fele annyira 
ismeri a marxi gondolatrendszert, mint pld. az ó-architekturás Egyiptom 
formavilágát, valóban elsőrangú szociológiai művet alkothatott volna. 

(Hort Dezső) 

BERNARD SHAW UJABB VÉLE-
MÉNYEIBŐL. (Soviétisme et 

Fascisme, Fernand Aubier, Paris, 
1938.) Az alig százhusz oldalas 
könyvecske, melyet Shaw francia 
forditói, Augustin és Henriette Ha
mon most fordítottak le franciára, 
voltaképpen az angol iró 1928-ban 
megjelent The Intelligent Woman's 
Guide to Socialism and Capitalism 
(Az intelligens nő vezérkönyve a 
szocializmus és kapitalizmus ko
rában) c. könyvének két kiegészitő 
fejezetét tartalmazza. 

Az Oroszországról szóló fejezet a 
rendszer kialakulásának vázlatos 
társadalmi és politikai történetét 
adja, amit Shaw jelenegi állapotá
ban már kifejezetten fölébe helyez 
a tőkés társadami rendszereknek. 
Sajátságos modorában természetesen 
hozzáteszi, hogy ez nem a vezetők 
rátermettségének, becsületességének 
és szervező erejének köszönhető, ha
nem az alaptevésnek. Futólagosan 
és kompendiáisnak is aligha nevez
hető formában, néhány mondattal 
utal a szocializmus fejlődésére s 
Marx és Engels viszonyának jellem
zésére a Kiáltvány együttes meg-
szerkesztésének tényén kivül főleg 

azt tartja kiemelendőnek, hogy En-
gels manchesteri üzletei elégséges 
jövedelmet biztositottak arra, hogy 
saját családján kivül a Marx csa
lád is megéljne belőle. Az orosz 
rendszer hibáiról beszélve megjegy
zi, hogy jő lesz mindezeket figyelem
mel kisérnünk, ha a kényszeritő kö
rülmények következtében civilizá
ciónk megmentésére kénytelenek le
szünk társadalmi rendszerünket mó
dositani. „Mi még rosszabbul csinál
juk — irja — mert az oroszok lega
lább olvasták Marxot és tudták mit 
csinálnak még akkor is, ha nem tud
ták hogyan, mig a mi angol veze
tőink több mint valószinű, politikai 
opportunisták lesznek majd, akik 
sohasem olvastak semmit". Kitér a 
NEP-kisérletre s mint a liberalizmus 
csődjét jelöli meg, amely szerencsét 
próbált Oroszországban is. „De lehe
tetlen és fölösleges, hogy az orosz 
rendszer rendkivüli sikereit vázolni 
próbáljam — irja végül — erre egy 
1143 oldalas könyv lenne szükséges 
s ezt a könyvet fabianus kollégáin 
Sidney és Beatrice Webb, már meg
irták". 

A módszer, melyet a fasiszta rend
szerekről szóló fejezetben alkalmaz, 



teljesen elüt az első fejezetétől. Nem 
vázolja a fasiszta rendszerek törté
neti kifejlődését, mint amott néhány 
történeti figurára (III. Napoleon, 
Cromwell) utal csupán s karrikiro-
zott, bár találó intézkedéseikből és 
rendelkezéseikből rajzolja meg a 
jobboldali diktátorok s a totális 
rendszer képét. Feltétlenül fölébehe
lyezi a fasizmust a liberalizmusnak, 
mint egyébként a kollektiv gazdasá
gi formát követő s nem megelőző 
állapotnak tekint, mert legalább kö
zös és egységes perspektiváju arcvo
nalat jelent a tőkés liberálizmus 
széteső és sokszempontu formájával 
szemben. „Tiszta ostobaság — irja 
— feltételezni, hogy a szavazással 
választott városi tanácsos, vagy par
lamenti képviselő olyan felelősen lát
ja el tisztét, mint egy hivatalnok, 
akit első hibája után felmenthetnek, 
különösen pedig ha bebizonyosodik, 
hogy tul öreg már munkája ellátá
sára". Mig azonban a fasizmus a 
mai társadalom alapját fenntartja, 
— irja tovább — szükségszerűen a 
társadalom zülléséhez, az általános 
elszegényedéshez, a kivételes meg-
gazdagodáshoz, a rabszolgasághoz és 
élősdiséghez visz. Bukásával pedig, 
mint a Római Birodalom, magával 
ránthatja az európai civilizációt is, 
ha nem tud a tőkés gazdaság utolsó 
álcájánál több lenni. 

A könyvet a forditók két függe
léke egésziti ki, valamint a könyv 
egyes megállapitásaival kapcsolat
ban a francia közállapotokra utaló 
kisebb jegyzet. (Kkj.) 

A TITOKZATOS QUAI D'ORSAY. 
A világ ujságolvasóinak szemei 

előtt szinte minden áldott nap meg
jelenik e tiz betű: Quai d'Orsay... 
Érdekes kisérlet lenne, ha egy tö
meglélektani intézet vállalkoznék 
arra a csábitó feladatra, hogy nagy
arányu körkérdéssel felderiti: mi
lyen asszociációk fűződnek e szó
hoz, milyen érzéseket, gondolatokat 
vált ki az átlagos európai ujságol
vasóból ez a szimbolikus rakpart
elnevezés ? 

A háború utáni időkben az volt 
az általános vélemény, hogy Euró
pa sorsa a Quay d'Orsay szalonjai
ban dől el. Azóta sokat veszitett ér
tékéből ez az igazság, nagyot ha
nyatlott a győztes francia diplomá
cia, de talán hajdani tündöklését és 
jelenlegi letörését is könnyebben 
meg fogjuk érteni, ha elolvassuk 
azt a rendkivül érdekes, vonzóan 
megirt könyvet, amelyet Paul Al-
lard, ez a kitúnő francia ujságiró, 
szentelt a kérdésnek. (Le Quai 
d'Orsay. Les Editions de France. 
Paris 1938.) 

Miért irta meg e munkáját a 
szerző? 

Hadd válaszoljon ő maga: „Mert 
soha, senki nem irta meg... Mert a 
Quai d'Orsay — ez a minisztérium, 
amely Franciaország történelmét 
csinálja — sorsunk irányitója s a 
közönség mégsem ismeri, illetve 
félreismeri... Mert a Quai d'Oraay 
felelős megalázó diplomáciai és er
kölcsi vereségeinkért és mert vég
eredményben tőle függ a háború 
vagy béke sorsa". 

Szinte tragikus az a hang, amely-
lyel Allard tudomást ad szomorú 
csalódásáról. Ő is hitt azokban ,a 
nemes ábrándokban, amelyek betöl
tötték a háború óta a francia kül
ügyminisztérium levegőjét. Hitt, 
mint minden becsületes francia, a 
Népszövetségben, az együttes biz
tonságban és bizott a szerződések 
szentségében. Nézzük hát, hogyan 
működik az a francia közintéz
mény, amelyhez egy egész nemze
dék keserű kiábrándulása, az egész 
világközvélemény megdöbbent csa
lódása fűződik... 

Könyve első részében szerző a 
francia külügyminisztérium történe
tét irta meg. Kevesen tudják, hogy 
csupán 1845 óta rendezkedett be a 
francia külügyminisztérium az Or-
say-rakpart 37. száma alatt. A mo
narchia idején a külügyeket is Ver-
saillesban intézték a hires kastély 
egyik szárnyépületében. XVI. Lajos 
azonban Párisba tette át a kül
ügyek székhelyét: először a rue de 



Lille, majd a Fabourg Saint-Honoré, 
később a rue de Varenne és a rue 
de Grenelle palotái fogadták be a 
külügyminiszteri hivatalokat. Ez a 
negyed ma is a közhivatalok és a 
diplomácia negyede: a német nagy
követség a rue de Lille-ben, az 
orosz a rue de Grenelle-n van. 

A Quai d'Orsay-i épületek alap-
kőletétele Lajos-Fülöp idején tör
tént. Az épitkezési munkálatokat 
azonban csak III. Napoleon alatt 
fejezték be. Az 1848. forradalom 
idején (február 23-án) az épületet 
a tömeg feldulta. Lajos-Fülöp le
mondása után, a Köztársaság alatt 
a Quai d'Orsay-i épületeket kaszár
nyákká alakitották át. 

A történelmi visszapillantás után 
szerző a Quai d'Orsay „mechaniká
ját" vázolja. Rámutat arra, hogy a 
hivatali felszerelés elavult, nagy a 
rendetlenség, az iratok nincsenek 
jól elrendezve. Érdekesen irja le 
Allard a személyzetet, a „hivatá
sos" diplomaták életét. A kép, amit 
a titkárok, követségi tisztviselők, 
meghatalmazott miniszterek, nagy
követek világáról ad — lenyügöző. 
Nem uj„ de sok mindent megma
gyaráz az a megállapitása, hogy 
„az igazi miniszter: a főtitkár" 
(most Alexi Léger, aki Laval, 
Paul Boncour, Delbos idején is ezt 
a tisztet töltötte be). Sokatmon
dóan teszi hozzá szerzőnk: „A fő
titkár állandó, mig a miniszter... A 
főtitkár hivatásbéli, mig a másik..." 
Allard, aki mint ujságiró jól ismeri 
a sajtószolgálatot, leginkább ezt 
támadja. A Quai d'Orsay sajtóiro
dája szerinte hamis hirekkel dolgo-
zik. Nem érdektelen az a rész sem, 
amelyben a titkos diplomáciát lep
lezi le a chiffre-vel együtt. 

A továbbiakban drámai élénkség
gel festi a Quai d'Orsay néhány 
„végzetes napját": 1936 március 
7-ét (Hitler megszállja a Rajnavi
déket); 1936 január 9-17 (a néme
tek a marokkói Melillában); 1938 
március 11 (Ausztria elfoglalása); 
1938 szeptember (Csehszlovákia fel
darabolása) . 

Szigorú birálatban részesiti szer
ző a Quai d'Orsay propagandahiva-
talát is. Magáévá teszi Henry Bé-
renger (a szenátus külügyi bizott
ságának elnöke, népszövetségi meg
bizott) megállapitását, amely sze
rint a külföldi francia propagandát 
semmilyen vezéreszme nem irányit
ja, semmilyen kidolgozott terv nem 
vezeti. A szubvenciókat a kérelmek 
véletlenszerű teljesitése és a pro
tekciók nyomása szerint osztják 
szét. A titkos alapot nem ellenőr
zik. Allard itt rámutat arra a le
gendára, amely nem is olyan legen
da, hogy t. i. 1930 idején a köztár
sasági német kormány ellen a fran
cia külügyminisztérium bizonyos 
Hitler Adolfot szubvencionált! 

Szerzőnk végkövetkeztetése igy 
hangzik: 

„A Quai d'Orsay nyissa ki abla
kait a külső világra! Ne legyen 
többé állam az államban. Ereje, 
gyöngesége — Franciaország erejé
től, gyöngeségétől függ. Midőn még 
a francia hadsereg volt fölényben 
Európában, a Quai d'Orsay is fen
nen beszélhetett. Mióta azonban 
Németország végrehajtotta csodála-
tos talpraállását, a francia külügy
minisztérium félénk defenzivába vo
nult. A külpolitikát szorosan a ka
tonai politikánkhoz kell fűznünk. A 
diplomaták csak a tengernagyok és 
tábornokokkal való belső kapcsolat
ban dolgozhatnak..." 

Tökéletesen igaza van szerzőnek 
abban, hogy a modern államban 
nem szabad szétválasztani a kül-
és belpolitikát, hogy a parancsural-
makkal szemben a demokráciák csak 
ugy tudnak helyt állani, hogy ha 
platonikus tiltakozásaikat szilárd 
katonai erő támasztja alá. Ám a 
katonai és diplomáciai erő koordi
nációja nem elég. 

Magának a katonai erőnek is a 
nemzet egységére, a demokrácia 
magabiztos, népi erejére kell tá
maszkodnia. Mert, amig a demok
ráciák tűrik, hogy saját országuk
ban szabadon működjenek az ellen
ség ügynökei, amig nem szakítanak 



a titkos diplomácia öngyilkos poli
tikájával, amig nem sorakoztatják 
fel minden erejüket az egyetemes 
emberi arcvonal mellé, addig nem 
tudhatják hathatósan megállani 
helyüket az elszabadult barbár 
erőkkel szemben. Addig az avitt 
levegőjű Quai d'Orsay-paloták ab
lakait hiába nyitják meg, hiába 
hajtják végre a legszebb adminiszt
rativ újitásokat. Tudjuk mindnyá
jan, itt többről van szó... (Bajomi 
Endre) 

THOMAS M A N N HITVALLÁSA. 
(Vom zukünftigen Sieg der De-
mokratie. Oprecht Verlag, Zürich.) 
Kisérteties könyvecske. Néhány 
nappal München előtt jelent meg. 
És München — a demokrácia poli
tikai öngyilkossága — nem lett a 
cáfolata, de az igazolása. Igazoló
dott alapfeltétele, félelme, egyetlen 
kikötése. Van-e a demokráciának 
jövője 1938 ellenére? Thomas Mann 
már a cimben is igenlő optimizmus
sal felel. De a győzelmes jövő 
egyetlen egy előfeltételhez van köt
ve és ez az előfeltétel az intranzi-
gens demokrácia, mely nem tűr, 
nem ismer félmegoldást olyan vi
lágnézeti ellenféllel szemben, mely
nek ereje ép' tekintetnélküliségében 
rejlik. A demokrácia erkölcsi tudat, 
mert humanizmus. Masaryk — a 
müncheni döntés e legtragikusabb 
ádozata — szerint a demokrácia 
nem más, mint a humanizmus poli
tikai formája. Ha ez igy van, akkor 
az erkölcsi elkötelezettség már ele
ve lehetetlenné teszi a politikai ku-
peckedést. Demokrácia nem bocsát
kozhat alkuba antihumánummal. Ha 
megteszi, jóvátehetetlenül kiszolgál
tatja önmagát az eltenfél skrupu-
lusnélküli hatalmi: principiumának. 
Thomas Mann magas vártáról ép' 
azért csak a tűz és a viz össze-
egyezhetetlenségét hangoztathatja: 
a regresszió „lényege a hatalom, de 
az emibemek megadatott az abszo
lutum. Én a demokrácia nevét a 
legemberibbhez kötöm: az eszmé
hez, az abszoluthoz". És ha a de

mokráciának van jövője, akkor győ
zelme csak ezen a magaslati sikon 
érhető el. 

München alku volt. És a demok
rácia logikusan elvesztette jelen 
erejét, jövő-hitét és toborozó hite
lét. Miért? München előestéjén 
Thomas Mann kategórikusan szö
gezte le: „Az uj valamit, ami (a 
regresszió következtében) a világba 
jött, csak mint a rossz uj változatát 
foghatjuk fel. A demokrácia veszé
lye: a humánum illuziója, az a hit, 
hogy ezzel az uj-jal szóba is lehet 
állani, hogy engedménnyel, készség-
gel, lojális előzékenységgel meg le
het nyerni a béke eszméje és a kol
lektiv épitő munka számára... A to
tális hatalmak világ- és történelem
szemlélete morál és észokoktól tel
jesen független és ezek számára 
idegen dinamizmus, melynek köve
teléseit nem lehet engedményekkel 
kielégiteni, miután ezek határtna-
lanok és meghatározhatatlanok". 

Van-e a demokráciának jövője ? 
Hallottuk az előfeltételt. A felelet 
Münchenben hangzott el. A humá
numból ime csak politikai öngyil
kosságra futotta. „A demokrácia az 
emberi méltóság öntudata", vallja 
Thomas Mann. Ez az öntudat a 
sorsfordulón nem állotta ki a pró
bát, kapitulált. Vég? Pont? Vég és 
pont a felmás demokrácia számára. 
Az igazi demokrácia számára fi
gyelmeztető jel, hogy München után 
elölről kell kezdeni mindent. És ez 
jól van igy. Thomas Mann a demok
rácia jövőjét leglényegéhez „határ
talan regenerálódó képességéhez" 
köti. „Stirb und werde": a német 
humanizmus százéves mottója, a 
müncheni „német" győzelem torok
szoritó atmoszférájában kiáltja oda 
a világdemokráciának a megváltó 
szót. München után pontot kell ten
ni, ujra kell kezdeni, erősebben 
férfiasabban, szocialisabban és em
berhez méltóbban. A mai kor infer-
náis kohójában a vox humana meg-
váltó szava érlelődik, mely csak ak
kor szólalhat meg ha a regenerá
ció teljes lesz és hangja zengő érc 



és pengő cimbalom, valami, ami le
hetetlenné teszi a mikrofon-kéjel-
gést és ami multtá avatja a rádió 
hatalmi indulatait. (Fábry Zoltán) 

A MAI FRANCIA LÉLEKTAN. 
(Nicolae Mărgineanu: Psiholo-

gia franceză contemporană, Cluj, 
Ed. Instit. de Psihologie.) A fran
cia lélektan szinte a németországi
val egyidőben az angol empirizmus 
hatása alatt fejlődik ki és válik 
önálló tudománnyá. Könnyen érthe
tő, ha a német lélektani iskolák ki
alakulása és fejlődése után Nicolae 
Mărgineanu a franciaországi lélek
tani iskolákat és azok eredetét 
vizsgálja. 

A legelső francia gondolkodó, 
akiben az empirista hatás önálló és 
gyakorlati, minden metafizikai ki
sérletezéstől távol álló lélektan 
megfogalmazásához vezet: Condillac. 
Számára a lélek nem misztikus, az 
istenséggel és halhatatlansággal 
összekapcsolt megfoghatatlan létező, 
hanem megfogható és részeire bont
ható valóság. Az ember Condillac 
szerint csupasz szoborként születik. 
Ezen a csupasz szobron azután az 
érzékszervek működése által az ér
zéketek végtelen sorozata kap he
lyet. Minden lelki tény, észrevétel, 
érzelem, cselekvés ezeken az alap
tényezőkön, a léleknek ezeken az 
atomjain, a szenzációkon épül fel a 
különböző társitásoknak megfelelően. 
Ugy a német, mint a francia lélek
tannak kezdő jellegzetessége: az 
asszociációs elméletek különböző 
változata. La Metrie és Helvetiu3 
hasonló irányban követik Condillac 
tanitásait de jóval kevesebb siker
rel. A francia racionalista szellem, 
mely minden élettani megnyilvánu
lásban a végső logost keresi, csak 
rövid ideig tűrheti a lélektani je
lenségek ez atomisztikus és szen-
zualis, mindent a külső világból le
vezető rendszerét. Maine de Biran 
(mint a német Wundt) még az asz-
szociációs elméletekből kiindulva az 
én sajátosan egységesitő tényére 
hivja fel a figyelmet. A gondolko

dás szerinte nem lehet érzékletek
ből összetevődő, másodlagos ered
mény, hanem az én függvénye. 
Ugyancsak Maine de Biran hivja 
fel a cogito ergo sum lélektani té
vedésére a figyelmet. A lélek nem
csak gondolkodás, állapitja meg, de 
éppen annyira törekvés és akarat 
is. Cabanis teszi meg a következő 
lépést az életerő fogalmának felve
tésével. Utána Cousin és Joufroy a 
már-már tárgyi gyökereket vevő 
lélektant ujból a bölcselet felé irá
nyitják, a lélek önálló, metafizikai 
létéért szállva sikra, amelynek a 
testi folyamatokhoz semmi köze. 
Auguste Comte kiállása egy társa
dalomtudományra alapozott lélektan 
érdekében Cousin és Joufroy lélek
tanának ellenhatása. Taine adja 
dialomtudományra alapozott lélektan 
rendszert a comtei pozitivizmus 
alapján. Ez azonban szintén az 
asszociációs állásponthoz vezet. Vé
gül is a francia lélektan Ribot-ban 
találja meg legteljesebb kifejezőjét. 
Ribot hatalmas egyénisége különö
sen a lélektani részletkérdések iránt 
érdeklődik s ezeken a területeken 
valóban maradandót is alkot. A 
gondolkodás, az akarat, a figyelem 
és az egyéniség megbetegedései, pa
tologikus megnyilvánulásai legin
kább monográfiai tárgyai. Tanulmá-
nyaiban különben mindinkább köze
ledik az élettani lélektan fogalmá
hoz. A lelki életet dinamikus egy
ségként jelentkező folyamatnak te
kinti. Ő vezeti be a francia lélek
tanba a gyakorlati módszert, a ki
sérletezést. Éles meglátásai, külö
nösen az érzelmi oldallal kapcsola
tos észrevételei mindmáig helytál
lóak. Ribot után Paulhan, Ribot 
módszereit követve, gyarapitja szá
mos részleteredménnyel a lélektani 
kutatást. Binet alapozza meg a 
gyakorlati lélektanban azóta is fel
becsülhetetlen értékű intelligencia 
méréseket, hires korfokokra alkal
mazható test-jeivel. Boundon, Pié-
ron és Faucault érnek el jelentő
sebb eredményeket a gyakorlati lé
lektan terén, mig Janet a patholo-



gikus tünetek tanulmányozásával 
biztosit magának helyet a francia 
lélektanban. Delmas, Levy Brühl, 
Tarde, Gustave le Bon, Blondei, 
Boutroux, Fouillé, Guyau még a 
fontosabb nevek a jelenkori francia 
lélektanban, kik a tudomány eszkö
zeivel tárgyalnak lélektani kérdése
ket, mig Bergson, a lélek „terem-
tően fejlődő" sajátságának kihang-
sulyozásával tesz hasznos szolgála
tot. A bergsoni intuició a lélektan 
kiküszöbölhetetlen gazdagodása. 

Az emlitett egyéniségek és mü
veik ismertetése után Nicolae Măr-
gineanu a francia lélektan sajátos 
oldalhajtásainak pathologikus és a 
társadalmi lélektannak szentel egy-
egy fejezetet s a legvégén a francia 
lélektan sajátos vonásait állapítja 
meg. Szerinte a francia lélektannak 
a tényekkel való foglalkozás a leg
jellegzetesebb sajátossága, ellentét
ben a némettel, mely a rendszere
zésre törekszik. Jellemző még a ki
fejezési mód föltétlen könnyedsége, 
mondhatni elegánciája. (Fekete Fe
renc) 

A ROMÁNIAI FALUKUTATÁS. 
A bukaresti Principele Carol ne

vű királyi intézet, amely D. Gusti 
professzor vezetése alatt évek óta 
kiterjedt és rendszeresen szervezett 
munkát végez a román falvak tár
sadalmi és művelődési szinvonalának 
emelése céljából, ujabban számos 
publikációt tett közzé, amelyekből 
értékes következtetések vonhatók le. 
A kutatás minden irányzatára jel
lemző a Cartea Echipelor c. gyűjte
ményes munka, amely az uralkodó 
több idevonatkozó beszédén kívül 
Gusti professzor s az intézet munka
társainak értekezéseit tartalmazza 
a falun végzett és végzendő munka 
általános alapelveiről. Még terjedel
mesebb az Indrumător al muncii cul
turale la sate (Utbaigazitás a falusi 
kulturmunkához) c. mű, mely rész
letesen elemzi azok tevékenységét, 
akik kinn a falun a kulturális tevé
kenység központjai óhajtanak lenni. 
Részleteiben kidolgozza a könyv az 

ilyenek és munkatársaik munkafel
adatát ugy az egyes problémacso
portok monografikus kezelését, mint 
a falusi lakosság bármely életvonat
kozására irányuló törekvéseiket ille
tőleg. Ennek a műnek mintegy ki-
egészitést teszi Henrich Stahl irása 
a Monografia unui sat (Egy falu 
monográfiája), amely részletesen 
tárgyalja milyen nézőpontok szerint 
kell dolgoznia annak, aki monogra
fikusan óhajt megragadni valamely 
falut. A higienikus viszonyok, a né
pi hagyományok, a mult és jelen 
közti vonatkozások, a falusiak élet
és világnézete, az iskola és a temp
lom, a népművészet, a gazdaság, a 
közigazgatás és politika kérdései 
mind pontról-pontra sorrákerülnek. 
Stahl, aki hosszú évek óta dolgozó
társa Gusti professzornak, ebben a 
könyvében kitűnő vezérfonállal szol
gál mindazon kérdések tisztázásá
hoz, amelyek a falu életszinvonalá
nak emelését célzó munka körét te
szik. (Fazekas Béla) 

A NYUGATI HADSZINTÉR. ( S i n -
ger és Wolfer, Budapest 1938.) 

Duff Cooper a kiváló angol konzer
vativ politikus és iró fenti cimmel 
megjelent könyvében Sir Douglas 
Haignak az angol haderők parancs
nokának emlékiratait dolgozta fel. 
Sok könyv jelent meg a világhábo
rúról, de talán minden eddigi közül 
ez a legőszintébb és legegysze
rűbb. Semmi páthosz, semmi 
fennhéjázó lekicsinylés; barátok 
és ellenségek érdemeinek elis
merése és hibáinak biráata ve
zették mindig Haigot és ezektől az 
alapelvektől interpretátora Duff 
Cooper sem tér el. A csaknem öt-
sázoldalas könyv első — rövid — 
része Douglas Haig pályafutását is
merteti. A bur háborúban tevékeny
kedik eredményesen, majd Indiába 
kerül, ahonnan hazatérve tudását az 
angol hadsereg szervezésére használ
ja fel. Ujabb indiai utja után, a vi
lágháború kitörésekor fontos meg
bizást kap a nyugati hadszintéren. 
Zseniális stratégiai képességei foly-



tán igen rövid idő alatt az összes 
a nyugati fronton küzdő — angol 
haderők főparancsnokává nevezik ki. 

Haig napidjegyzetein keresztül ér
dekes bepillatást nyerhetünk a nagy 
ütközetek és csaták előkészitésére 
és lefolyására. A marnei, aisnei, 
yperni csaták, a sommei ütközet, 
amelynek eredménye Verdun felmen
tése, a flandriai ütközet, majd a né
metek végleges visszaszoritása 1918 
nyarán, aprólékos részletességgel 
jönnek szóba. Meglepő, imivei éles 
ellentétben áll a központi hatalmak 
vezetőinek egymásközött és alanta
saikkal szemben tanusitott maga
tartásával, hogy kevés kivételtől el
tekintve mennyire sikerült a harmo
nikus együttműködést biztositani, 
egyrészt a franciák és angolok, 
másrészt a politikusok és katonák 
között. Minden kérdést közösen meg
tárgyaltak a kormányok és a hadve-
zetőségek képviselői. 

A háborús siker inkább az erköl
csi, mint a fizikai tulajdonságokon 
nyugszik — irta Haig egyik szél
jegyzetében. Ezt az igazságot bizo
nyitotta, a csak fizikai tulajdonsá
gokon épülő német, osztrák vagy 
orosz hadseregek összeomlása, a 
sokkal szabadabb szellemű angol 
hadsereggel szemben. Hol történhe
tett volna mag, amit Haig is 
feljegyez, hogy például az angol szo
cialista dokkmunkások vezetője 

meglátogathassa a fronton a kato
nákat s hogy a sajtóban a háborúel
lenes vélemények szabadon megje
lenhessenek. 

Haig tábornok konzervativ gon
dolkodásu volt, éppugy, mint Duff 
Cooper. Nem csoda tehát, hogy 
mindkettőjüknek sokkal rokonszen
vesebb Asquith lord személye, mint 
pl. Lloyd Georgeé. Haig egyébként 
rövid és tömör, de sokat mondó mon
datokban jellemezte angol és francia 
kortársait. Megtudjuk, hogy az an
gol vezérkar mindig nyugodt, pon
tos és megbizható volt, mig az 
egyébként rokonszenvesen beállitott 
Joffre, Foch, Neville, Pétain szemé
lyein keresztül a franciák megbizha-

tatlanoknak bizonyultak a stratégiai 
tervek végrehajtását illetőleg. Pain-
levéról rokonszenvesen nyilatkozik, 
Poincaréról már kevésbé. (Jordáky 
Lajos) 

TERSÁNSZKY J. JENŐ UJ 
KÖNYVE: ( A vezérbika emlék

iratai. Cserépfalvi. 1938) Közép
európa minden haladó intellektusa 
felneszel, ha valtamelyik irásmű ci-
mében a vezér szó megjelenik Le-
gyen az bika, ló vagy akár ürü is. A 
közel maiit tapasztalatai minden 
gyanut igazolni látszanak. A vezéri 
hajamosság előszeretettel igázza ma
ga alá a legkisebb, legártatlanabb 
szabad lélekzést. Az élét szabadsá
gáért, a szabadabb életért reszkető 
egyén szétnéz és nem leli helyét a 
házban. Vagy ahogyan régebben 
mondták: a hazában. Nem csoda, ha 
minden segitséget személyes ügyé
nek tekint. Az egyre csökkenő ellen
állás perceiben, amikor a szabadság 
halványuló szeretete az életről való 
-lemondással azonos, szivesen venné 
mindenki, hogy humánista, haladó 
szellemű iróink annyira éljenek a 
guny, a persziflázs vagy akár a 
szimbólum ilyenkor hagyományosan 
szükséges fegyverével, amennyire a 
körülmények megengedik és ameny-
nyire az élet elemi védelme megki
vánja. Ezért vettük fokozott re
ménységgel kezünkbe Tersánszky J. 
Jenő most megjelent könyvét: a ve
zérbika emlékiratait. A könyv tény-
lge vezérbikáról szól. Egy szarvas 
gimről, akinek az élete pereg előt
tünk olyan formán, hogy halála után 
elmegy egy indiai fakirhoz. Annak 
tanácsát és segitségét kéri, hogy mi
ként mondhatná el az emberek szá
mára élete történetét, amiből azok 
nyilván tanulhatnának. „Népem ve
zére voltam. Persze ez mit sem mon
dana különben, — meséli a vezérbi
ka, — hiszen tökkel ütött marhák is 
kerülnek közösségek élére. „Buhh! 
De hány!" Majd igy folytatja: „Ve
zérbikává általában, ősidők óta, a 
legöregebb és legduhajabb gim szo
kott lenni. A szellemi felkészültség 



abszolute nem számit. Sőt bizonyos 
vonatkozásban jobban beválik ezen 
a polcon a sötétagyuság... Az én. ve-
zérkedésemet, fura véletlen folytán, 
nem a szokott testi erő és vadság 
tette, hanem megbontván az ősi ren
det, az én vezérkedésemben nagy
részt a szelemiség brillirozott. Mégis 
fölé emelkedtem e tulajdonommal a 
vezérletemnek örvendő tömegnek". 

E bevezetőből is nyilván kiderül, 
hogy a Tersánszky J. Jenő, aki kü
lönben kitűnő képességü köziró, ma
ga is érezte, hogy a mai idők ve
zértipusát valami módon pellengére 
kell állitani. Le kell szedni róla a 
keresztvizet, hogy ne fertőzzön és 
ne mélyedjen egyre veszedelmeseb
ben olyan közhitté és példaadóvá, 
amilyenre a középkor divatos ököl-
jogi intézménye idején is nehezen 
fejlődhetett volna. Tersánszky J. 
Jenő arra gondolhatott, hogy töké
letesen elégséges, ha az állati mesé
be burkolt figyelmeztetés fegyveré
vel él. Elégséges, ha azt mutatja ki, 
hogy a régi módi csordaösztönökre 
is káros hatású, ha csak a testi erő
be és nagyszájú, bár hagyományos 
hetvenkedésbe bizik. A vezér uj és 
fordulatos szellemiséggel felruházott 
kell legyen, hogy az idők uj köve
telményének megfeleljen. Sajnos e 
részben, már igen halványak és igen 
homályosak azok az azonosságok és 
azok a közös vonások, amik a szar
vasok és az emberek társadalmát 
összeköthetik és eredményes tanul
ság levonására alkalmassá teszik. 

Még inkább az derül ki, a külön
ben fordulatos, helyenként izgalma
san fokozott elbeszélésből, hogy az 
állatok önvédelmi harcában tökéle
tesen elég egy csipetnyi fortélyos
ság, egy csipetnyi előrelátás, az ösz
tönök értelmi sikra való átszoritása, 
hogy a csorda életét az ő természe
tes elenségeitöl, az erdő ragadozóitól 
megmentse. 

De, hogyan kövessük a példát az 
ember önvédelmi harcában? Hiszen 
az emberi vezérbikák, és vezérkese
lyűk egész létük és maradandóságuk 
alapját, leleményesen és vitathatat

lan szorgalommal arra a fennálló 
tényre épitik, hogy az emberi csor
da évszázadokon keresztül, a sötét
ség, a kishitüség, a magával tehe
tetlen ragadozó ösztönök éjéből 
egyelőre amugysem tud kivergődni! 
Most igazán dáridóját üli az emberi 
csordahajlamosság. Ezt hajtja a reg
resszió minden erejével a felszinre. 
„Humanistáidat, gondolkodóidat, a 
klasszikusok emlőit szivogató fan
tasztáidat irtsd ki, s a nemzetközi 
helyzetben bízd a többit a csizmáid
ra!" — adja ki ez a vezériesség a 
parancsot. 

Ezzel a mákonnyal szemben, alig
ha nyujthat valamit a szarvasbiká
ról szóló példázat. A szarvasbika 
például egy veszélyes pillanatban — 
igy meséli el az iró — az őt még 
zsenge ifjuságában megtámadó ha
talmas medvét egyszerűen ugy sze
reli le, hogy amikor az már a köze
lébe ér, egy jól irányzott szökkenés
sel keresztül ugorja és — elszalad. 

Nem adnók sokért, ha mi is át 
tudnánk szökelni korunk e sötét ve-
zérbikai periódusát, vagy legalább 
önmagunkat tudnók pár évre ered
ményesen átugrálni (Pap Gábor) 

MAGYAR KÖZGAZDASÁG EL-
MÉLET-TÖRTÉNET. (Takaró-

né, sz. Dr. Gáll Beatrix és Tamás 
Károly: A közgazdasági elméletek 
története. Budapest. Tébe könyvtár, 
1938.) A tőkés termelési mód 
egyenlőtlen fejlődésének törvénye 
tükröződik vissza abban a tényben, 
hogy egyes országokban a nyers
anyagelosztás és a világpiac mai 
állapota által már nem determinált 
elméitetek érdekében nagyszabású 
tudományos munkák törnek lánd
zsát, ugyanakkor, amikor pl. Ang
liában Palm Dutt-ök és Cole-ok 
magas szinvonalú munkái már a 
bekövetkezendő haladottabb gazda
sági rendszerek mellett szállnak 
sikra. 

Kétségtelen, hogy a történelem 
már sokszor teremtett olyan hely
zeteket, amikor a korábbi gazdasá
gi alapokból keletkezett politikai és 
tudományos felépítmények függet-



lenültek a gyorsan változó és fejlő
dő gazdasági alaptól, visszamaradá
sukban önálló mozgást nyertek sót 
az őket létrehozó alappal összeüt
közésbe is kerültek. Igy történt pl. 
Angiiában, amikor a feltörekvő pol
gári osztály érdekeivel ellentétbe 
került a gabonavám fenntartására 
irányuló törekvés, ami a hanyatló
ban levő feudális földbirtokos osz
tály érdekeit szolgálta. Ezt a har
cot az uj termelési mód képviselője 
— a polgári osztály — nyerte meg, 
a gabonavámot eltörölték és igy a 
fejlődőben levő ipar kivitele meg
indulhatott. Ugyanigy tükröződik 
vissza az imperialista korszak első 
osztozkodási idejében — a mult 
század végén — kialakult gazdasá
gi elmélet e kor tudományos mun
kásságában, amikor a gyarmati 
terjeszkedés következtében beálló 
általános fellendülés és jólét kiter
melte azokat az elméleteket, me
lyek ennek a jólétnek örökkévaló
ságát igyekeztek bizonyitani. (Bern

in stb.) Ezekre az elméletekre a 
világháborút megelőző második, 
majd a később meginduló harmadik 
imperialista osztozkodás alatt kiéle
sedő ellentétek, az állandó tulter
melés következtében beálló piachi
ány és fasizmusok autárkiás beren
dezkedései, alaposan rácáfoltak. 
Igy most már ismét szüksége mu
tatkoznék annak, hogy a gyors moz
gásban levő gazdasági alapoknak 
megfelelően változtassák meg a tu
dományos és politikai felépitményt. 

Ez ellen harcol Takaróné és Ta
más Károly könyve és igy állásfog
lalásának időszerűségével szemben 
kételyünknek kell kifejezést ad
nunk, bár a közgazdasági elméletek 
tárgyilagos, kimeritő és világos is
mertetése oly teljesítménye a 
könyvnek, melyért szerzőnek ma, mi
kor a tudományos munkák megje
lenése nehézségekbe ütközik, köszö
net jár. A könyv állásfoglalása az 
exogén gazdasági elméletek mellett 
itt nem tehető kritika tárgyává, 
csupán fenti értelemben, azonban 
feltételezzük, hogy ez az állásfogla
lás a kiadóvállalat szempontjából 

bizonnyal nem nélkülözi az idősze
rűséget és a szükségességet. Meg
állapitása, hogy: „az anyagias vi
lágnézet tulhaladott álláspont és a 
fejlődésnek az ember belső élete, 
szellemi, erkölcsi és vallási meguj
hodása szab irányt", teljesen ana
log körülmények kivetitése, mint 
amelyek a művészet-történet terén 
az impresszionista és kubista irá
nyokat kitermelték. Hanyatlóban, 
megszünőben levő társadalmak és 
termelési módok szükségszerűen 
fejlesztenek ki magukból oly szel
lemi megállapitásokat, tudományos 
ós művészi munkákat, melyek a 
még élen járók érdekeinek szolgá
latában állanak. Távolról sincs itt 
arról szó, hogy a kubista festők és 
az exogén okokra hivatkozó köz
gazdászok tudatosan igyekeznének 
elködösiteni a valóságot a hanyat
lóban levő uralkodó réteg érdeké
ben, csupán arról, hogy munkássá
guk nem egyéb, mint koruk egyik 
törekvésének kivetitése, a birtokban 
levők szgugesztiv hatalmának meg
nyilvánulása ég annak a szükség
letnek kielégitése, melyre a művé
szetet és tudományt még fogyasz
tani képes réteg igényt tart. A ha
nyatlóban levő rétegek érdeke azon
ban mindig a valóság elhomályosi-
tása. 

Bár az utópista, tudományos és 
revizionista gazdasági elméletek is
mertetésénél a könyv azok kritiká
ját a polgári közgazdászok szoká
sos frázisaival intézi el, az elnyo-
morodási elmélet megvalósulását 
egyszerűen tagadja, a falukutatók 
stb. munkásságát figyelmen kivül 
hagyja, a munkaérték elméletet pe
dig helytelenül magyarázza, mégis 
meg kell állapitanunk, hogy a 
könyv nagy felkészültség eredmé
nye. A közgazdasági tudomány kö
rülbelül 200 éves történetét, irá
nyainak és azok képviselőinek is
mertetését, ily alaposan és körülte
kintéssel még egy mű sem foglalta 
rendszerbe és ilyértelemben a könyv 
hiánypótló, a közgazdasági ismere
tek fejlesztése érdekében pedig ha
tározott érték. (Nagy Gábor) 



O RSZÁGÉPITÉS. (Világnézettu-
dományi Szemle. Budapest. 

Szerkesztik Szász Béla és Szokolay 
Béla.) — A szerkesztők évi 1000 
oldalon igérik a szemle megjelené
sét s el lehet hinni, hogy fel van
nak készülve az ígért munkaszol
gáltatásra. Már maga az első szám 
is jellemző dokumentuma a mai 
időiknek, mert a parancsuralmak 
idején néz szembe „Beköszöntőjé
ben" és tanulmányaiban a parancs-
uralom elméleti és gyakorlati kér
déseivel. A Beköszöntő szembené
zése egyben állásfoglalás is. A mün
cheni megegyezésből indul ki, mely
nek következményei a magyarságot 
is közvetlenül érintik A megegye
zést magát a parancsuralmi nemze
ti államok győzelmének könyveli el 
S megállapitja azt is, mint különös 
értéket, hogy Mussolini és Hitler 
békés eszközökkel vivták ki az 
egyezményt. A kisebbségi elv érvé
nyesülését mindenesetre észre kell 
vennünk, bár kétségtelen, hogy a 
világpolitikai helyzet nem a kisebb
ség általános érvényesülésének elvét 
segitette elő a müncheni egyezmény
ben, különben nem maradtak volna 
olyan függő kérdések, melyek azóta 
is nyugtalanitják a világot. Hogy 
magyar szempontból messzemenő 
hatása volt az egyezménynek azt 
már a bekövetkezett eseményeik is 
igazolják, ellenben legalább is tul 
optimista a Beköszöntő, ha arra kö
vetkeztet, hogy a magyarság el-
ódázhatlan reformkérdéseit a pa
rancsuralmi rendszer oldja meg. „A 
felvidéki magyarok visszacsatolása 
után elódázhatatlanok lesznek mind
azok a reformok, amelyek ugyan 
már régen megérettek, viszont ame
lyeket a régi liberalizmusnak hazai 
csökevényes maradványa mindez 
ideig el tudott buktatni..." Ez a 
megállapitás csak félig igaz s ha a 
felvidéki magyarság visszacsatolása 
teszi halaszthatlanná a reformokat, 
ez azt jelenti, hogy ebben a ma
gyarságban kell lenni oly átütő erő
nek, mely a magyarországi magyar
ságban éppen a tekintélyi elv bur
koltabb-nyiltabb gyakorlata miatt 

nem tudott kifejlődni. Ha igazán a 
népi erőkre támaszkodnak, minden
féle csökevényes hagyománnyal 
könnyű lesz leszámolni, akár a libe
rálizmus, akár a feudális tradició 
az, de ha ezt a két gátló elvet kü
lön választják s egyiket a másik el
len próbálják kijátszani, akkor ma
guk a reformok jutnak ebek har
mincadjára. Hogy a liberalizmus 
nemzetpolitikai vonalvezetése Ma
gyarországon lejárta magát, az le
het, de ne feledjük el, hogy ez az 
irány virágkorában teremtett, mun
kaalkalmakat adott, életlehetősége
ket nyujtott, gondolátokat engedett 
valósággá válni, s a parancsural
mak, melyekben a Beköszöntő re-
mélkedik, az emberi energia termé
szetes érvényesülését eddig inkább 
gátolták, mint érvényesitették. He
lyes, hogy a szemle számol a dikta-
turás lehetőségekkel, hiszen megva
lósulásuk a napi politika időszerű 
kérdése, de hogy az uj tervszerű ön
tudatos országépitésre a diktatura 
segit, ezt minden látszat ellenére 
sem lehet megállapitani. Pedig az 
elméleti cikkeken kivül (Szokolay 
Béla: Diktatura és társadalom, Ham
vas BÉLA: Szellem és hatalom stb.) 
gyakorlati cikkek is nagy felké
szültséggel foglalkoznak az ország-
épitéssel. Molnár Ferenc az ország-
tervezésről, Erdődy Mihály a ma
gyar faluról, Budinszky Endre Sze
ged város épitési tervéről irnak ala
pos cikkeket. De jobb lenne, ha na
gyobb megegyezést látnánk elméleti 
és gyakorlati cikkek között. Ki kell 
emelni Szász Béla tanulmányát a 
diktaturáról és diktátorokról, mely
nek végső következtetése az, hogy 
a magyar nacionalizmus egyik sark
tétele a nemzet részvétele sorsa in
tézésiében. Szembe állitja a német 
Führer-elv egységes voltával a ma
gyar szemlélet dualisztikus jellegét 
s megállapitja, hogy a magyar dik
tatura sohasem válhat tartós ural
mi rendszerré. A szerkesztő e JÓ
zan és logikus megállapitásával nem 
vágnak mindenütt össze a munka
társak következtetései. (Rab Imre) 


