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ihogy túlzásait ostorozza. Külföldön s különösen Németországban pilla
natig sem volt ez a helyzet, Heinrieh Mann tehát saját é.ményeire tá
maszkodva magyarázza a Zola művéhez és példájához bűnbánóan visz-
szatérő franciáknak a naturalisták vezérének jelentőségét. Zola nemcsak 
azért volt nagy, mert „reálista irodalmába belefoglalta a dolgozókat és 
világukat", hanem mert egyike volt a minden társadalmi korláton tul 
egységes „modern emberiség" első hirdetőinek. Ez adja meg művének 
végső jelentését, amit Mann „egy kor regénye és a fö-d poémája"-ként 
határozí meg. „Zola az az iró volt, akit sorsa arra jelölt ki, hogy a való
ság minél nagyobb tömegét ölelje magába... Zola és műve spiritualizáló-
dott a munka, a vaóságon alapuló munka által." 

Zola egész küldetését tömören foglalja össze az a mondása, amit 
Mann idéz: „Mihelyt az igazság vagyunk, az erkölcs is vagyunk". Ez a 
hit igazolja a művész durvaságait; ez magyarázza bizalmát a fejlődés
ben, kiállását, bátor küzdelmét. Mann Zo-a-könyvéneik első négy fejeze
te megértő és mély kritikus műve, az utolsó két fejezet pedig, amely a Zo-
la-Dreyfus-ügy alatt és után játszott szerepével foglalkozik a nagy re-
gényiróra vall, aki teljes átéléssel rajzolja hőse, kartársa és mintaképe 
életét. 

„Küzdött és igy növekedett" — mondja Mann Zoláról. Biztosan nem 
gondolt arra, hogy ezt reá is mondhatjuk. 

KAREL, CSAPEK: BESZÉLGETÉSEK MASAKYK GARItIGüE TAMÁSSAL 
(Gondolkodás és élet.) 

Fordította dr. Sas Andor. TJzliorod. Novina Könyvkiadó 1937. 
2'. G. Masatyk gondolkodásába alig képzel$iető el poo bevezető, 

mint Kar'éL C^apek beszélgetései. Ezek ia beszélgetések azért tesznek tul 
minden Jwmpendiális dolgozaton, mert maga rendszer szerzője ismer
teti önmagát. A hitelességen kivül Igy az összefoglalás továbbítja a 
rendszer, személyi levegőjét* Az ismeret, a gondolat, az állásfoglalás a 
személyi wi^gutartás sugalnnazásaival együtt jelenik meg. Którei Csape
ket iMet'i e mesteri renas^zerfeloldás kitalálásának ez ^ pompás ötlete. A 
kivitel sikerét is ő biztosítja a beszélgetések foyjaünán 'tanúsított maga
tartásával, ö miamii valójában csak alkalom Masaryk összefoglaló meg-
\nyila\$kozására. Karéi CsoSpek szinte észrevétlenül, halkan, egy-egy fél 
mondatban szólal meg: mintegy leüti a billentyűt s wftWjji megszólal a 

tétel, a tételek egész szövevénye, hosszú, szimfóniák. A hang, ami fel
idézte mindig elvész, viszont tfe egészben mindig együtt zeng. 
* Mk>s» cj beszélgetések harmadik kötete jelent meg. Ezt is Dr. So* 
Andor fordította mintiBzerű tisztasággal, bölcseleti műfordító irodal
munkban keresni kell « párját. Mutatványul ideiktatjuk w könyv érdeke
sebbnél érdekesebb fejezelpi közül azt a részt, amelyben Masaryk a cseh 
törtértelem történetbölcseleti áttekintését adjt 

Vájjon az olyan kis nép, mint aimilyen mi vagyunk, nyomatékosan bele
avatkozhat-e ebbe a — mint ön mondja — világj'elentoségü történésbe? 

Megteheti; éppen a mi történelmünkben találhat erre bőségesen 'pél
dát; csak tessék alaposan beletekinteni! Az t mondtam Önnek, hogy én a 
történelemből tanultam politikát —. elméleti és gyakorlati tekintetben. 
Állandóan foglalkoztam történelmünkkel; azonban bíráltam a hisztori-
cizmust, irtam az elmúlt dicső időkre való túlságos visszaemlékezés el
len. Az úgynevezett jelenkor szintén történelem; nem magának a törté*-
nésnek, hanem a fejlődő dolgoknak kell tanulmányunk tárgyát képez-
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íüök, v—. innen a „realizmus" elnevezés. Akár akarja a történész, akár 
nem, abból a jelenoől jut el a múlthoz, amelyei együtt és amelyben ék 
Engem mindig a történeleuilbölcselet foglalkoztatott és foglalkoztat, az 
én szememben a mi multunknak, az európai és a világtörténelemnek ér
telme a fontos. De minderről már elég szó esett. 

Nem kell azzal a kérdéssel foglalkoznom, honnan és mikor jöttünk 
tájainkra; állami életünk a 7. században kezdődik; mint a németek és 
más népek, mi is különböző vidékekeni szerteszórva telepedtünk meg. 
Politikai és művelődési tekintetben hátrább voltunk, mint a nyugatibb ál
lamok és ezért tőlük függtünk. A római befolyás természetesen a román 
országokban érvényesült a legerősebben; a németek is már néhány száz 
éven át római befolyás alatt éltek, mielőtt a mi történelmünk kezdetét 
veszi és a tizedik században ők már annyira fejlődtek, hogy fel tudjáK 
ujitani a római birodalmat. A mi történelmünk kezdete és a mi fejlődé
sünk másféle volt ; ezért nálunk az irodalmi téren mutatkozó humaniz
mus nem volt olyan mélyreható, mint a németeknél, akik régebben és 
erősebben belekapcsolódtak a világátfogó római kultúrába. 

Államunk a Premyslidák helyes vezetése mellett a legrégibb idők
től kezdve a felújitott római birodalom részét képezte; történetiróink 
feladata országainknak a német birodalommal való kapcsolatát kifej
teni. Egy időben királyaink közvetlenül német császárokká lettek, — a 
középkori római birodalommal való kapcsolatunk tehát rendkívül benső
séges volt ; azért említem ezt meg, hogy hangsúlyozzam, miképpen ha
tott Róma reánk politikai tekintetben. Királyaink hódítással és dinaszti
kus politikával megkísérelték, hogy Európa közepén hatalmasabb állami 
szervezetet létesítsenek; I. Bretislav, OOL Václav, ÜL .'Premysl Otakar és 
a Luxemburgok is sajátságos imperializmus hordozói voltak, a mi biro
dalmunk akkor átmenetileg kiterjedt Krakkó és Posen vidékiig, Magyar
országig, Stájerországig és Karintiáig, iLausitzig, Brandenburgig. Ebből 
kitűnik, hogy már akkor érezhető volt Középeurópa problémája és hogy 
időnként politikai téren eléggé intenzív megoldást találtak számára. A z 
európai politika politika volt a szó igazi értelmében, oly politika, mely akö
rül forgott, hogy beleilleszkedjünk egy nagyobb európai egészbe, valamint, 
hogy biztosítsuk magunkat Nyugat és Kelet, Dél ós Észak különböző le
hetőségeknek kitett kereszteződési pontján. Ennek az európai koncepció
nak megvolt a maga fellendülése és hanyatlása; tetőpontját Károly 
alatt éri el, amikor a cseh királyi család tartósan betöltötte a római 
császári méltóságot s amidőn nemzetünk művelődési tekintetben szoro
sabban a Nyugathoz simult, •—• ez volt gótikánk aranykora. 

Középeurópai helyzetünket helyesen érezte meg György király, ami
kor megfordult a fejéiben a keresztény uralkodók békeszövetségének ter
ve — a Népszövetségnek ez a középkori elősejtelme. Mélyedjen csak el 
történelmünkbe — és azt fogja látni, hogy abban nemcsak helyi vonat
kozású, hanem világjelentőségű cselekvésekről van szó. 

Hasonló a mi vallási fejlődésünk. Nálunk is, mint másutt min
denütt, hatalmas egyetemes művelődési jelentősége volt a kereszténység 
felvételének és elterjedésének. Nekünk is tanítónk és vezetőnk volt a kö
zépkori egyház; Bizánc hatása nem érvényesült tartósan és mi hamaro
san és helyesen a Nyugat mellett döntöttünk. Általában meg kell érteni, 
hogy a középkorban az állam mellett az egyház vezette és szervezte poli
tikai tekintetben a társadalmat. A középkor éppen teokratikus jellegű 
volt. . • • • ' 

Amint Nyugatról, Németországból jött hozzánk a katolicizmus, ugy 
érkezett szintén Nyugatról, Angliából a reformációs ösztönzés: Wyclif-
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i,>ek Husz Jánosra gyakorolt hatása. Ugyan már a tizenharmadik század 
óta jelentkeznek az egyházban az erkölcsök reformjára irányuló kísérle
tek, de szélesebb terjedelemben és mélyebben a mi nemzetünk kezdte 
meg, mint egész nemzet, a reformot. A husziták és a Testvéregység ná
lunk mutatkozó reformációjának értékéről elfogadom Paíacky ítéletét. 
A mi huszitizmusunk utat tört a reformációnak más országokban; Lut
her helyesen nevezte magát huszitának. A mi egyházi reformációnk va
lóban világraszóló cselekedet volt. 

Azután itt van az ellenreformáció: ennek is európai és világjelen
tősége van. A harmincéves háború elseperte politikai önállóságunkat és 
szinte évszázadokra megállapította Európa térképét. A reformációs for
radalom arra kényszeritette a római egyházat, hogy a tridenti zsinaton 
pontosabban megfogalmazza a maga tanítását; önmagán is reformot kellett 
megvalósítania; különös figyelmet kezdett fordítani a nevelésre, az Is
kolákra és a művelődési propagandára. Komenskymk jelenti a mi refor
mációnk tetőpontját. 

A tengerentúlra vezető utak felfedezése után Európa, amely eddig 
az ideig Ázsia felé tájékozódott, elindul Nyugat felé és fokozatosan meg
hódítja a világot. Ebből uj nemzetközi politikai erők és malmiatok ke
letkeztek. Ez a fejlődés, benső viszonyunk a német-római császársághoz, 
reformációnk és az ellenreformáció hozták létre Ausztriát: Ausztria, 
Csehország, Magyarország kapcsolata nem jött létre a mi erős közremű
ködésünk nélkül, —. Ausztria nem született meg úgy hirtelenében. És 
nemcsak a török elleni védekezés szülte; nem volt ez sem az első, sem az 
utolsó megoldása a középeurópai problémának. 

Ausztria erőszakkal hajtotta végre az ellenreformációt és ez nem 
történt a mi saját embereink támogatása nélkül; ránk köszöntött a Ha
nyatlás kora. Sajátságos rendje a dolgoknak: Ausztria a népet megfosz
totta a nemességtől és a vezetőitől, hogy újra a katholikus hitre tudja 
térítem és ezzel belőle kívül-belül demokratikus népet alkotott, amely a 
kinálkozó első alkalommal ledobta magáról az abszolutizmus és a monar
chia igáját. 

Az egyházi reformáció és az ellenreformáció, a reneszánsz és a hu
manizmus, azután a tudományok kibontakozása és az uj filozófia nyug
talanságot és forrongásokat támasztottak Európában: ezekből keletke
zett a felvilágosodás, amely alapjában egyházellenes volt és a francia forra
dalom. A felvilágosodás, különösen a francia és a német, szolgáltatták nem
zeti ébredésünk szellemi eszközeit; gondoljon csak rá, hogy a nemzet 
ébresztőinek szemében milyen fontos volt a műveltségnek ós általában a 
•kultúrának felemelése. I t t vau Dobrovsky, SatfaXik, Kollár, Palacky, 
Hwvlicelc stb. példája. És ebben az ébredésünkben ismét erős nyugatos 
elemek vannak, ennek az uj világkapcsolatnak elemei: az uj nemzeti 
öntudattal összekapcsolódik főleg a szláv népek közötti kölcsönösségnek 
koncepciója, — ezt képviseli Kollár; Palacky a világcentralizációra utal, 
*-— a mi nemzeti ébredésünk egyszersmind demokratikus és világpolgári 
ébredés volt. 

A forradalom >— a franciák nagy forradalma és a további kisebb 
forradalmak — felébresztettek bennünket politikailag; és bár gyakorlati 
módon kis mértékben vehettünk bennük részt, politikai eszméink belő
lük származnak. 

Ez kttüniik abból, hogy a mait szazad nyolcvanas éveiből való valameny-
nyi politikai tervünket és törekvésünket már 1848-iban hangoztattak nálunk: 
igy a nagybirtokok kisajátitásat, a szociális reformokat, a nemzeti egyházat, 
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a nők egyenjogúságát és igy tovább. , 
Igen. A z 1848-as év szülte az első politikai pártokat és irányokat is. 

Megkezdődik az alkotmányos uralom korszaka, természetesen bécsi min
tára; a passzív politika kétesértékű kísérlete után, — nem készültünk 
még eléggé fel az aktiv politikára és ezért kapaszkodtunk a passzivitás 
ürügyébe, — az aktiv politika mellett döntöttünk, hogy felvegyük a ver
senyt a németekkel és a magyarokkal a parlamenti és a delegációs küz
dőtéren olyan, korban, amelyben készült az európai összecsapás. 

A világháborúban kiküzdöttük politikai önállóságunkat; de a világ
háború nemcsak háború, hanem világforradalom is volt; szétrombolt 
három császárságot, megsemmisitette az abszolutizmusnak három utolsó 
nagy fészkét. A világ közeledett a demokráciához. Hogy némely állam
ban reakció következett be és újra trónra került az abszolutizmus ilyen 
vagy olyan formában, ez nem téveszthet meg bennünket; a régi uralom 
lassan hátrál meg az uj előtt és az uj uralom lassan alakul ki: ! a de
mokrácia még csecsemőkorát éli. 

Ez tehát rövidre fogva a mi cseh és szlovák politikai fejlődésünk. 
Ön látja, hogy ebben kezdettől fogva döntő szerepet vittek — és néha 
egyenesen belőle keltek életre olyan erők, amelyek a világtörténelem 
mozgatóivá váltak. Kis nemzet vagyunk, igen; de földgolyónk is kicsiny 
és mégis a világegyetem erői irányítják. 

FREDA UTLEY: AZ AGYAGLABU JAPÁN 
( l e Japon. aux pieds dtorgile, Payot. Paris. 19S8* 

Freda Utley asszony számokban s egyéni megfigyelésekben! gazdag 
könyvében, amely hatalmas sikert ért el az angolszász államokban és ab
ban a megtiszteltetésben részesült, hogy megjelenése után azonnal kitil
tották Japánból, nem erkölcsi vagy politikai alapon támadja Japánt, ha
nem csupán egy, az egész világ által csodált színpad kulisszatitkait leple
zi le. Bemutatja egy mindenesetre rendkívüli ország gyengeségét, amely, 
így látszik, a nyugati technikával való élésnek és visszaélésnek lázában 
tul gyorsan növekedett. A könyv címe Utley asszony bibliai emlékeiből 
származik. Valószínű, hogy az analógia ebben az esetben valóban helyt
álló. 

Lényegében, mi is Japán? Katonai nép, amely ezelőtt hatvan éve 
még aűg számlált 30.000.000 lelket s amely már akkor is szűken érezte ma
gát javakkal nem különösebben megáldott szigetcsoportján. Különben büsz
ke nép, amely hiszi azt, hogy isteni származású. Inkább szegény, mint gaz
dag. Mije van? Rizse, selyme: ez volt két fő terméke évszázadokon ke
resztül. A modern fejlődés ehhez -csupán a kőszenet adta. Igaz, hogy ha
lászata jelentékeny és hogy kereskedelmi flottája szemlátomást növeke
dik. Japán Kelet Angliája lenne? El kell ismernünk, hogy Anglia sem 
valami sok kincset szerez saját földjéből. Neki is csupán szene van. Nagy
ságát szintén a feldolgozó iparának köszönheti, melyhez azonban a világ 
viszonylatban való szállítás és a pénzkereskedelem eleinte szinte teljes 
egyeduralma járult. 

Japánra nem mosolyog Anglia sorsa. Utley asszony siet különbségekre 
reámutatni. Japán korántsem olyan gazdag szénben és vasban, mint 
Anglia, a felszerelése sem közelíti meg az angolokét, s ami a legfonto
sabb, egyáltalán nem indul oly ragyogó feltételek között, mint annak 
idején, a 18. század elején Anglia, K i állott akkor Angliával szemben? 
Földmivelő szomszédjai, a kicsiny Hollandia, az anarchikus Törökország, 
a züllő Spanyolország, a szárazföldi érdekei által túlságosan lekötött 


