
B O L S E V I Z M U S É S F A S C I Z M U S . 

EGY méhben fogantak, egy anya szülöttei, csak az apa más : Lenin és 
Mussolini. 

Vérbeli szociálista mind a kettő, de fantaszta, álmodozó orosz 
az egyik, gyakorlati érzékű olasz a másik. És amilyen különböző a két apa, 
olyan különbözők szülötteik, az apa karakterének bélyegét mindegyik magán 
viseli. 

Az európai szocialisták javarészt felelőtlen ellenzék voltak, akik támad-
tak minden polgári kormányt és boldogok voltak, ha sikerült ezektől valami 
engedményt kicsikarniok, valami részleteredményt elérniök. Ha pedig valahol 
kormányra kerültek, ők voltak a legnagyobb zavarban, nem tudták felelős 
állásukban eszméiket hogyan alkalmazzák. 

De jött a nagy háború. Bizonyos, hogy minden háború kitűnő talaja a 
szociális megmozdulásoknak. Viszont akárhány háborút azért voltak kény-
telenek megindítani, hogy a fenyegető szociális forrongást levezessék. Ez néha, 
döntő győzelem esetén sikerült is, de annál nagyobb vehemenciával tört ki a 
forradalom egy vesztett háború után. És ne felejtsük el, hogy a legutóbbi 
háború nem győzelemmel végződött, hanem a végig győztes fél végkimerülésé-
vel, összeroppanásával. Idegbélileg és anyagilag mindkét fél annyira ki volt 
merülve, hogy igazán csak a véletlenen mulott, hogy melyik fél roppan össze 
előbb. A szociális forradalmaknak tehát egyaránt el volt készítve talaja úgy 
a győztes, mint a legyőzött államokban. 

A forradalmak szülőanyja mindig a rossz gazdasági helyzet és a tömegek 
idegeinek megbomlása : a tömegpszichózis. A kimerült idegek helytelenül 
reagálnak a különféle behatásokra, az emberekben az a hit kél, hogy forrada-
lommal, rombolással és pusztítással segíteni tudnak helyzetükön. Fölszakad-
nak az ember legalantasabb tulajdonságai, az irigység és a gyűlölködés, meg-
szűnik a közösség érzete, mindenki csak magára gondol, a többivel nem törő-
dik. Megszűnik minden józanság, minden logika, s a tömeg őrjöngő dühhel 
veti rá magát mindenre, amit mások megalkottak, rombol és pusztít, legtöbb-
nyire anélkül, hogy neki magának valami különös haszna volna ebből. 

Vezető, az mindig kerül. De ez mindig csak vezető és nem az eszme szü-
lője. Ő robbantja ki, ő irányítja a forradalmat, de a forradalom eszméje meg-
számlálhatatlanokban él a tudat alatt s a forradalmak vezetője csak az a 
harang, amely, ha megkondul, az összes hasonlóan hangolt húrok megszó-
lalnak. 

Végeredményben a szocializmus nem mai keletű eszme és alig hiszem, hogy 
tévedek, ha azt hiszem, hogy egyidős az embernek nagyobb közösségbe való 
tömörülésével, tehát a tulajdonképeni kultúrával. Hogy messzebbre ne menjünk 
vissza, mindnyájan ismerjük Róma első szociális lázadását, amelyet Menenius 
Agrippa a gyomorról és a végtagokról szóló kis meséjével csillapított le. 

A nagy háború szükségképen újra életre keltette a szocializmus eszméjét, 
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új tartalmat adott annak. A munkásság és a nincstelenek — hogy azt a szót 
ne használjam : proletárok — ezrei véreztek a hazáért és védelmezték azokat a 
vagyonokat is, amelyekből nekik semmi vagy csak édes kevés jutott. Érezték 
ezek, hogy ezért, a véráldozatokért jár nekik valami és követelőbben léptek 
fel, másrészt a másik fél is érezte, hogy ezeknek a nincsteleneknek hálával tar-
tozik, hogy bizonyos kötelezettségei vannak ezekkel szemben. Nem mondom, 
hogy ez a hála és kötelezettségérzet egy bizonyos zavaros érzésnél sokkal több 
lett volna és hogy ebből folyólag valami nagy dolgok történtek volna. Az érzés 
azonban tagadhatatlanul megvolt, ezt mutatják a sután végrehajtott földre-
formok és egyéb hasonló rendszabályok, amelyekből haszna tulaj donképen 
senkinek se volt és melyek nem annyira megnyugvást, mint általános nyug-
talanságot okoztak. 

A tömegek vezetői igyekeztek ezt a helyzetet kihasználni, de minden 
koncepció nélkül dolgoztak, a régi, elcsépelt theóriákon nyargaltak. Program-
mok helyett inkább csak jelszavak röpködtek és minden szociális küzdelmek 
főkövetelése lett az «általános, titkos választójog». Ennek megvalósítása ugyan 
egy falat kenyeret sem adott a tömeg szájába, neki magának ez tulaj donképen 
semmit se jelentett, csak egyes vezetőjének prosperitását segítette elő. 

A munkaidő leszállítása, a folytonos sztrájkok nem hogy elősegítették 
volna a munkásság boldogulását, hanem az élet megdrágulására, a fogyasz-
tás csökkenésére, tehát az ipar megbénítására és a mai nagy munkahiányra 
vezettek. 

Ebben a nagy kaotikus zűrzavarban két nagy elme szólalt meg és hang-
juk, mint egy-egy óriási harangé az egész világra elhallatszott: Lenin és 
Mussolini. 

Lenin a theória embere volt, a legmerevebb, legridegebb Marxista alapon 
állott. A magántulajdon jogát a legmesszebbmenőleg tagadásba vette, a szel-
lemi munkát semmire se értékelte, mindent a fizikai munkára bazirozott. Elmé-
leteit ridegen, a saját emberei életét se kiméivé igyekezett keresztülvinni, nem 
tekintve azt, hogy reformjai hasznosak-e, a fő, hogy a theóriának megfeleljenek. 

A bolsevizmus rekedthangú nagy harangját túlcsengte Mussolini harang-
jának ezüst hangja és megszületett a szocializmus másik gyermeke, a fasciz-
mus. Az egy anya két gyermeke növekedett, elindult útjára és mindkettő csa-
ládot alapított. Hogy miként boldogul a két család, azt mindnyájan nagyon 
jól látjuk. 

A bolsevizmus immár több, mint 10 esztendeje csak terrorral tudja 
magát fönntartani és a nagy család tagjai a legkegyetlenebb fegyelem mellett 
éheznek, nyomorognak, pusztulnak és mindjobban csúsznak lefelé a lejtőn. 

A fascista család tagjai gyarapszanak, megelégedetten végzik munkáju-
kat és Olaszország ma Európa felkelő napja, amely, ha delelőjére ér, talán az 
egész világot be fogja aranyozni sugaraival és felfogja melegíteni melegével. 

Lenin egy merev dogmának, egy theoretikus utópiának harcosa, aki egy 
elzárt szobából akarta megreformálni a világot és az életet s mint olyant, 
quantité negligeablenak tekintette. Mussolini, a praktikus agy, épúgy szocia-
lista, mint Lenin, de csak azt valósítja meg, amit az élet megenged, ami népé-
nek tényleg kézzelfogható hasznot hoz. Amíg Lenin csak rombolt és azután 
nem tudott a romokkal mit kezdeni, addig Mussolini épített és nem riadt vissza 
attól sem, hogy már kész épületeket kitatarozzon, átalakítson. Az ő útját 
nem jelzi vér, ő mögötte nem a hullák hekatombái, nem romok és törmelékek 
maradtak, hanem pozitív alkotások. A közszabadságokat ő is megnyirbálta, 
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ha nem is olyan mértékben, mint Lenin, de népe mégis boldog és megelégedett, 
amit Lenin népéről ugyancsak nem lehetne elmondani. 

Nem akarom ezzel korántsem azt állítani, hogy szíve mélyében most már 
minden olasz fascista, épúgy, mint ahogy nem minden orosz bolsevista. De 
teljesen kivonni magát az eszme hatása alól nem tudja senki, aki abban a 
közösségben él, agyát, szívét lassankint áthatják ezek az eszmék és a végén 
maga se veszi észre, hogy már nem az ár ellen úszik, hanem az kérlelhetetlenül 
ragadja magával. 

Az alkotás mindig egyéni munka, de minden alkotásnak alapja az eszme. 
Az alkotások az idők folyamán elmulnak vagy megváltoznak, aszerint, amint 
a vezetők változnak, az eszme azonban örök és évszázadokig ellenállhatat-
lanul ragadja magával a tömegeket, esetleg az egész emberiséget. 

Mussolini alkotásai gyönyörűek, csodálatosak. Ő benne a nagy elme nagy 
szívvel egyesült és ez a két nagy tulajdonság, amely ritkán van meg egy ember-
ben, óriási alkotásokat produkál. Leninből és talán még inkább utódaiból 
hiányzik a szív, hiányzik a lélek, ők mindent az agyukkal eszelnek ki, csak 
logikával dolgoznak, nem veszik tekintetbe azt, hogy emberekkel, érző és szen-
vedő emberekkel van dolguk. Ridegen és keményen hajtanak keresztül minden 
intézkedést és elpusztítják azt, akinek ezek nem tetszenek. Ők Marx kérlel-
hetetlen theoriáin lovagolnak és nem veszik észre, hogy népboldogítási szán-
dékaik mögött a hullák milliói tornyosulnak, előttük pedig az élőknek elcsi-
gázott, elkeseredett milliói járnak. 

Minden eszmének, de különösen, ha az forradalom útján valósul meg, 
vannak parazitái. De a szellemi vezetők soha sem ezek a paraziták, az eszmék 
terjesztőiben mindig lobog a hit és a meggyőződés, hogy az ő útjuk a helyes. 
Ebben rejlik az ő szuggesztív erejük, amellyel a tömegekre hatni tudnak, 
amellyel a tömegeket vezetni tudják. A tömeg fascinálva megy utánuk bár-
hová, a legnagyobb veszedelmekbe, sőt a biztos halálba is, mint a toreador 
után a halálra sebzett bika és egyedül csak tőlük függ, hogy boldogulásba vagy 
pusztulásba vezetik-e ezt a tömeget. 

És én Mussolini nagyságát épen ebben látom. Az ő alkotásai, bármily 
kitűnőek is, át fognak alakulni, taláo el is fognak mulni. De ő az emberek 
lelkét fogta meg, az emberek lelkét alakította át és az ő eszméi hosszú ideig 
fogják vezetni az olasz nép, sőt talán az egész emberiség gondolkodását. 

Mussolini nem csinált tabula rasat, mint Lenin és epigonjai, nem akarta 
az ember lelkéből kiirtani mindazt, ami évezredeken át szent volt előtte. 
A vallás, a nagy közösségnek, a hazának szeretete örök emberi tulajdonságok, 
meg voltak ezek már a barlangi medve korában és nem lesz többé ember az 
ember, ha ezek az eszmék egyszer kihalnak belőle. Minden népet ezek az esz-
mék tettek naggyá és minden nép akkor pusztult el, amikor ezek az eszmék 
elhomályosultak, elfakultak. Mert mi lépett helyükbe? A rideg önzés, az irigy-
ség, az elpuhulás, a gyávaság. 

Az önző embernek nincsenek eszméi, áldozatot hozni felebarátjáért, a nagy 
közösségért nem hajlandó, ő már nem a szív, hanem a gyomor politikájának 
alapján áll és egyetlen gondja az, hogy ő és pedig egyedül ő lakhassék jól, hogy 
az o fölfokozott igényei ki legyenek elégítve. Ha ez megtörtént, ha jóllakott, 
csöppet sem törődik azzal, ha körülötte az egész világ romba dől is, csak ez 
ne zavarja őt boldog emésztésében. 

Mussolini megérezte, hogy itt kell az embereket megfogni, hogy ezeket 
a nagy, elhalványuló eszméket kell újra életre kelteni, megérezte azt, hogy 
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önzés nélkül nincs ember, de a közösség szeretete nélkül se élhet meg az ember. 
Ennek a két tulajdonságnak helyes arányú keveredése adja az egész embert. 
Megérezte azt, hogy az embernek embertársaival szemben nem csak jogai, de 
kötelességei is vannak, hogy a «jogot a népnek» csak üres jelszó, csak frázis, 
hogy az első mégis csak a kötelesség és csak ebből következik a jog. 

Az ő hatalmas szuggesztív erejével sikerült ezeket az eszméket bele-
vinnie az emberek lelkébe és ezek az eszmék ott élnek, ott lobognak minden 
olasz lelkében, akár fascista az illető, akár nem. 

Ezeknek az eszméknek segítségével sikerült visszaállítania a detronizált 
munkát régi piedesztáljára, sikerült megvalósítania a szocializmus legfontosabb 
alaptételét, hogy csak a dolgozó embernek van joga az élethez és sikerült elérnie 
azt, hogy Olaszország ma dolgozik. És, bár lakottsága igen sűrű, ma Olasz-
országban, a lazzarónik hazájában nincs koldus és mindenki boldogul, aki dol-
gozik. Nem kancsukával, nem géppuskával győzte meg erről népét, hanem 
tisztán szuggesztív erejével ! 

Hogy Mussolini nem követte olyan pontosan Marx utasításait, mint 
Leninék, az kétségtelen. De a szocializmus végeredményében mégis csak a nép, 
a dolgozó tömegek boldogulását célozza és aki ezt a célt megközelíti — mert elérni 
nem fogja soha senki — az az igazi szociálista. A kasztrendszer, az egyes kivált-
ságos osztályok boldogulása a tömegek rovására, azoknak kiuzsorázása révén 
megszünt és — legalább Olaszországban — mindenki úgy boldogul, ahogy 
megérdemli. A demagógia, a könnyebb megélhetés igérgetése, a választójoggal 
űzött bluff mind megdőlt, a nép ráeszmélt arra, hogy az élet kemény és kegyet-
len és csak annak ad kenyeret, aki arca verejtékével megdolgozik érte. Nem, 
mint rabszolga, hanem, mint szabad ember, akit a munkája tisztességes meg-
élhetéshez, sőt jómódhoz segít. 

Nem tehetek róla, én a munka szentségében látom a szocializmus alapját, 
a többi mind csak sallang, csak theória. A fascizmus lehet egyéni, egy nép 
karakteréből folyó alkotás, de az eszme, a munka szentsége közös emberi tulaj-
don. És ha a fascizmust, mint olyat nem is lehet egy más nép lelkébe átplán-
tálni, az eszme maga mindnyájunk közös tulajdona, amelyet nem átültetni, 
csak megvalósítani kell. 

Úgylátszik a jövő fejlődési irányának útmutatója a bolsevizmus és a 
fascizmus lesz. A régi, dogmatikus szociálista világnézlet megütközése ez a 
modern, applikált szocializmussal. Az egyik tele van elkápráztató igérgetés-
sel és nyomorúságra vezet, a másik kemény munkát kíván, egy jobb jövő 
reményében. Herkules újból ott áll a válaszúton és kizárólag tőle függ, melyik 
istennőre hallgat, melyik utat fogja követni. Massanek Gábor. 
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