
hászka körök, a Munkásakadémiák vagy a Műhely tevékenysége a T. 
P. emelkedett hangulatának varázsára minden átmin�sülés nélkül volna 
egymás mellé rendelhet�? A csehszlovákiai magyarság nemzetiségi lé-
tének egyel�re ellentétes alkatelemeir�l van itt szó. Csak az haladhat 
el mellettük optimista felülemelkedéssel, aki annak minden kihatásá-
val nem tud vagy nem akár számot vetni. (Kovács Károly) 

UJ M A G Y A R F O L Y Ó I R A T O K . A kitűn� Társadalmi Szemle kényszerű 
megszűnése után a magyar haladó szellemi arcvonal minden er�feszi-

tés ellenére sem tudott az eléje hárult akadályokkal megbirkózni. Közben 
a társadalmi feszültségek szellemi téren való megnyilatkozásainak leveze-
tésére a „reform�nemzedék" inditotta be erélyes lendületű szellemi tény-
kedését. A „reform�nemzedék" lapjaival szemben a mult év elején a cson-
ka évfolyamú Gondolat lépett fel. A nagy ivvel indult reform�nemzedék 
azonban csakhamar visszaesett. Csalódott a „reform�kormányzatban", 
mely csak jelszavait sajátitotta ki, de a reform elképzeléseket beváltatla-
nul hagyta. A megingott csoportból el�ször Német László, a vezér vonult 
vissza, majd mintegy az utolsó felvonást bejelentend� visszalépett Zilahy 
Lajos is arról a posztról, ahol a „reform�nemzedék" tekintélyét �rizte. S�t 
Sárközi György, a Válasz hosszabb szerkeszt�i válság után következ� szer-
keszt�je egy az Uj Szellemi Front iróihoz intézett nyilt kérdésre a követ-
kez�k megállapitására kényszerült: „ A z elmúlt esztend� tanulságai so-
kunkban megérlelték azt a meggy�z�dést, hogy a magyarság mai állapo-
tán cincogó és tipeg� reformok már egyáltalán nem segithetnek. Gyöke-
res átszervezésre van szükség, amelyet csak az öntudatositott magyar tö-
megek tudnak a politikai hatalom megszerzése utján végrehajtani." 

Gondolat I I . évf. 3. sz.) Feltételezhet�, hogy ezek után az Uj; Szellemi 
Front válsága világszemléleti tisztázódáshoz vezet, miután a reformok 
körül tovább felvet�d� kérdésekre márcsak olyan válaszok következhet-
nek, melyek a magyarországi összvalóságot fedik. 

A „reform�nemzedéken" kivül álló fiatal magyar szellemiség, a „re-
form�nemzedék" helyzetének összekuszálódásával szemben legujabban a 
regresszió elleni egység követelésében és új demokratikus felsorakozásban 
találta meg a kiállás alapját s miután sem népi realizmusuk, sem a való-
ban haladókkal szembeni türelmes humanizmusuk a Nyugat vagy a Vá-
lasz keretei között nem fér el, uj tekintélyes folyóiratokkal jelentkeztek. 

A valódi realizmus jegyében ez év januárjában a Gondolat támadt 
fel elevenebb, lendületesebb, olvasmányosabb szerkesztésben, a következe-
tesen haladók mellett olyan rokonszenvez� munkatársakkal, mint Déry 
Tibor, Hont Ferenc, Gelléri Andor Endre, Illyés Gyula, stb. A „Gondo-
lat" munkatársi körének „Népfront�összetétele" azonban hamarosan csor-
bát szenvedett Déry Tibor szerkeszt�i és munkatársi kiválásával, minek 
következtében még páran kivonultak a lapból, hogy hamarosan az új�hu�
manisták Szépszó cimű lapjában tűnjenek fel. Ez a kivonulás a legke-
vésbé sem renditette meg a Gondolat helyzetét, hisz' a vezet� következe-
tesen haladó munkatársi csoportot er�teljesen támogatják olyan fiatal 
magyar irók, mint Bálint György, Pálóczy Horváth György, stb. A Vértes 
György szerkesztésében megjelen� Gondolat különben kifelé Giden és 
Romain Rollandon keresztül néz, befelé viszont a magyar kérdéseket a 
népi és munkásrealizmuson keresztül szemléli. (Példa erre Darvas József 
nagyriportja Orosházáról, vagy Darvas, Bálint, Forgács, Jahn kollektiv�
riportja egy budapesti bérházról.) Ami azonban épp az „új�népiesek" és 
a „reform�nemzedék" munkája következtében különös hiányként tűnik 
fel a Gondolat�ban: a magyar népi kérdések következetes materialista fel�



vetése és átvilágitása, illetve az új népiesek ideológiai birálata. Ezt az 
irányulást észrevehet�en maga a Gondolat is követeli: utolsó számában 
Mód Aladár a Magyarságtudománnyal polemizálva a „népi hagyomány, 
költészet, történetirás" kérdéséhez szól hozzá. 

A Cserépfalvi könyvkiadó kiadásában megjelen� Szépszó�t Ignotus 
Pál és József Attila jegyzik, mellettük Fejt� Ferenc, Déry Tibor, Hevesi 
András, Németh Andor stb. dolgoznak s ez az összetétel máris utal a lap 
„városi" jellegére, mintegy az új népiesség ellenpólusaként. Ignotus Pál-
lal szemben, aki az „ú j liberalizmus" jogaira hivatkozva áll ki, a többi 
vezet� munkatársak — kevés kivétellel — megjárták már a marxizmus 
öbleit is. Ignotusszal a szabadság és a demokratikus humanizmus követe-
léseiben valamennyien találkoznak. 

József Attila különben egy katholikus támadásra válaszolva a követ-
kez�kben fogalmazza meg a lap irányát: „Fellépésünkkel, irásainkkal, 
gondolatainkkal, értelmességre hivatkozó hirünkkel az emberi egység igé-
nyét próbáljuk ismét életre hivni, a réginél fejlettebb egységre tartó hala-
dottabb igényt, a modern maga magát fegyelmez�, rendbefoglaló szabad-
ságot." 

Az új Gondolat, valamint a Szépszó biztató friss jelek a magyar szel-
lemi életben. Mindkét lap a regresszió�ellenes szellemi er�k egységesitésé�
re törekszik. Méliusz József 

OSWALD SPENGLER — bármily' különösen hangzik — félig emigrá-
cióban halt meg müncheni lakásán s a németországi lapok csupán 

pársoros hirben számoltak be haláláról. Azok azonban, akik ebb�l esetleg 
Spengler nagyságára és nemességére következtetnek, meglehet�sen té-
vednek. A barbarizmus mai Németországa nem a nagyságot hallgatta 
agyon Spenglerben, hanem a kényelmetlen szobatudóst, akinek a félreér-
tése körül esetleg hitleristaellenes ideológiai csoportosulás keletkezhet. A 
félreértése körül... mert lényegileg Spengler és a hivatalos német ideoló-
gia között csak látszólagosan volt ellentét. Látszólag, mert komoly ellen-
tétr�l nem lehet szó közöttük. Amid�n a nemzetiszociálizmus Németor-
szágban uralomra került joggal hivatkozhatott Spengler szálláscsinálásá�
ra. Joggal, mert Spengler már a köztársaság idején megkezdte a porosz-
ság mithológizálását. Már a weimari napokban a cezarizmust heroizálta s 
bölcseleti ellenpólusa volt a humanista�liberális gondolkodásnak. Több, 
mint egy évtizeddel 1933 el�tt felrajzolta az urak államának amaz esz-
ményét, amely csak egy földöntuli fényben trónoló vezért s a vezér min-
den szavának engedelmesked� alattvalót ismer. Kétségtelenül: amikor 
Hitler személyében a „Caesar" megjelent Spengler valami duzzogásba vo-
nult, mert az uj Caesar nem az � utján tört a közös cél félé, vakon és 
egyenesen egy új Tamerlán virágtalanul romantikus utján. Az önfejű és 
balga német szóbatudós nem akarta felismerni, hogy a nemzetiszociáliz-
mus e demagógikus s korántsem tarmerlani útja sokkal több eredmény-
nyel kecsegtet. Igy irta meg azután a Döntés éven cimen ama feltűnést 
kelt� vitairatát, amely ugy bátorságát, mint a napok és események való-
di átértésére való képtelenségét bebizonyitotta. Ebben az iratában többek 
közt az ejti kétségbe, hogy Hitler nem az a Nietzsche�féle renaissance fe-
jedelem tipus, aminek � sok évvel ezel�tt megkivánta, nem „tekintet és 
hálanélküli, aki csak az eszményére néz". Visszariadt a Sacrum Imperium 
és a Harmadik Birodalom „árja" vágyképeit�l, s�t helyenkint egyenesen 

•megvetéssel beszél az újnémet faj�páthoszról. Igen, az a Spengler, aki foly-
ton a kemény realista mezében büszkélkedett a legósdibb vágású német�
ideológusok egyikének bizonyult, aki a demagógia homlokzata mögött 


