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Különös ok késztet bennünket arra, hogy Balázs 
Bélának ezzel a tanulmányával indítsuk meg a Sarló kis 
könyvsorozatát. Balázs Béla tanulmánya az intellektüelek 
aggályairól Pozsonyban született. A Berlinből érkező 
világhírű kultúrteoretikus 1931 tavaszán előadásra készült 
Pozsonyban, ezt azonban a rendőrség betiltotta. Az elő
adás helyett a baloldali magyar diákok vitagyülésén vett 
részt Balázs Béla. Soha sem felejtjük el: a betiltás után 
három estén át ott szorongtunk Balázs Béla körül a Sarló 
szűk előadótermében éjfél utánig s részesei lettünk annak 
a folyamatnak, hogyan egyenlítődik ki a marxista teore
tikus és a hallgatóság, hogyan jön létre ez a tanulmány, 
amely több már, mint a teoretikus kifejeződése, mert kon
krét tömegszükségletre reagál. Súlyos gátlásainktól szaba
dított meg bennünket Balázs Béla. Az öntudatraébredés 
nagyszerű óráit éltük át körülötte: bármikor belevághat
tunk a szavaiba, kérdéseket tehettünk, magyarázatot kö
veteltünk, vitába szálltunk. S ezeken a meghitt estéken 
jutott el a Sarló fiatal gárdája fenntartások nélkül a pro
letariátus frontjára, hogy egy hónapra rá a nemeskossúti 
sortüz vérrel is megkeresztelje a frigyet a diákok és a 
munkások között. Aggályainkat oszlatta szét Balázs Béla 
s itt van már az ideje, hogy ez a nagyszerű agitációs írás, 
amely praktikus marxista útmutatásnak született, meg
kezdje öntudatosító köriitját a gazdasági kizsákmányolás 
és a nemzetiségi elnyomás következtében válságba jutott 
kisebbségi magyar intelligencia soraiban.

Balogh.



Balázs Béla: Intellektüel aggályoskodás

A »művelt középosztály« egy része zavarban van 
a világnézetével s ellentmondásoktól és lelkiismereti i 
válságoktól egészen meg van bénítva. Nagy baj ez 
és nagy kár. S egész különösképen a mi ügyünk, ' 
mert kollégáink, — barátainkról, ismerőseinkről van 
szó.

Gondolunk ugyanis azokra a baloldali intellek- 
tüelekre, akik már nyíltan megtagadják a kapita
lizmust s a szociáldemokrata reformizmustól se vár
nak semmit. D e...!  »Voltakép elvileg« mind bele 
vannak törődve a szocializmus felé való átalakulás- |  
ba. De ..  .1

De valójában nem vonják le az állítólagos bele
törődés következményeit, mert százféle aggály, 
gond, gátlás tartja őket vissza. Innen ingadozásaik 
és ellentmondásaik. Tétovázva, passzíve kétséges- 
kednek két nagyon is elszánt, harcoló front között, j 
Szellemi és erkölcsi lelkiismeretességükkel mentik 
határozatlanságukat. »Az nem olyan egyszerü« — 
mondják s gyártanak zavaros elméleteket is, hogy 
ellentmondásaikat leplezzék. De azért nem érzik jól \ 
magukat. i

Van ugyan még elég olyan polgári intellektüel is, I 
aki jól érzi magát, kinek világnézete szilárd és prob
lémában maradt. Ezek az egész cinikusok, vagy 
egész buták, vagy a múlt századból maradt kultúr- 
múmiák. Itt nem ezekről lesz szó, hanem a balfelé 
letöredezőkről, a becsületesek és élőkről, kik azért 
gyötrődnek, mert tudnak valamit, s mégsem akarják, 
hogy az beteljesedjék: tudniillik, hogy helyük a
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forradalmi proletariátus soraiban van. Sok 
van ma ilyen. Szellemileg és erkölcsileg értékes ré- 

v teg, mely fontos feladatokra van hivatva. S ha mégis 
) teljesen jelentőség és hatás nélkül hull ki a történe- 
I lem rostáján, ennek jórészt zavaros ideológiája az 
, oka.

Erről a zavaros ideológiáról akarunk itt beszélni: 
a baloldali polgári intellektüelek i d e o l ó g i a i  vál
ságáról. Nem a gazdasági válságról tehát, bár a kettő 
okozati összefüggésben van egymással. De éppen 
ez is hozzátartozik ez intellektüelek ideológiájához, 
hogy ezt az összefüggést tagadják. Ezért gazdasági 

í fejtegetések rájuk nem is hatnak. Ha kérdezzük őket, 
mindig ideális — talán erkölcsi — okok azok, melyek 
miatt a kapitalizmust megtagadják s hasonlókép 
ideális — természetesen erkölcsi — okokból húzó
doznak attól is, hogy e megtagadás konzekvenciáját 
levonják, azt az egyedüli konzekvenciát, hogy 
fenntartás nélkül sorakozzanak a forradalmi prole
tariátus harcos frontjába.

/ Hogy egész pontosak legyünk: kik ezek az intel
lektüelek? Hordozói a polgári műveltségnek. Tehát 
nem pontosan azonos e fogalom a szellemi munká
séval. Mert van szellemi munkás, így bürókban vagy 
specialista szakemberek közt, ki nem intellektüel. 
(Mint viszont van intellektüel, ki nem szellemi mun
kás, mert egyáltalán nem munkás.) A főszerep azon
ban azoké, kik a polgári ideológiát sokszor hivatás
szerűen termelik és alakítják mint gondolkodók, köl
tők, művészek, tanítók, újságírók.

Jellemző e baloldali intellektüelekre, hogy mint 
gazdasági rendet, társadalmi rendet, a szocializmust 
örömmel iidvözlik. Csak, mondják, az ideológiájától 
félnek. Védekeznek különösen annak az osztályharc
nak és forradalomnak az ideológiájával szemben, 
mely a szocializmusra vezetne. Ha kérdezzük őket,
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föltétien hívei ők az igazságos társadalmi kiegye
zésnek, maguknak nem kívánnak semmi gazdasági 
különállást (örülnek, ha egyáltalán kapnak állást). 
Csak »a kultúra értékeik féltik. Minél közelebb jön 
a társadalmi felfordulás, annál jobban. Minél sürgő
sebb lesz számukra a választás, annál ingerültebb az 
ideológiai ellentámadásuk. (iLásd Werfel, Döblin, 
nálunk Babits.) Elég különös, hogy morális létüket 
érzik fenyegetve s megcsökönyösödnek. Akarnak ők, 
persze! Csak nem szeretnének. Igen ... de ...!!

összeszedünk itt egy kis gyűjteményt ezekből 
a »de«-kifogásokból. Kezdjük az »elvileg beletörő- 
dők« jobb szárnyának aggályaival, megszámozzuk 
sorjában azon kételyekig, melyek még az egész bal- 
odaliakon is rágódnak. Meg akarjuk nézni, nem talál
hatnánk-e számukra értelmes és megnyugtató vá
laszokat. Csak a legközelebb esőket keresve, anél
kül, hogy nagyon tudományosan akarnánk nagy 
feneket keríteni a dologhoz. Nem hivatkozunk párt- 
határozatokra. Itt most egészen csak magunk közt 
beszélgetünk.

A szíves olvasót kérjük, válassza ki a maga esetét 
kiki.

1. Némelyek a szellemi munka különállását és kü
lön értékelését féltik attól, hogy a szocialista társa
dalomban a kézi munkával lesz egy sorba helyezve.

Hát az bizonyos, hogy szocialista társadalomban 
a szellemi munkást szakmunkásnak veszik s nem 
többnek, mint más szakképzett munkást. Társadalmi 
és rangkülönbség nem lesz köztük. De há a rang- 
különbségek egyáltalán megszűnnek, akkor ez nem 
jelent majd semmiféle degradálást. Lépcsőfokok csak 
ott vannak, ahol lépcső van. S ha a műveltség már 
nem kiváltsága egy uralkodó osztálynak, milyen jel
vény alatt volna egyáltalán lehetséges egy szellemi 
réteg különállása? A szellemi munkának nem lesz,
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mint munkanemnek semmi különös presztízse. De 
lesz annál inkább a személyes szellemi teljesítmény
nek. Világos! Minél szervezettebb, egységesebb, 
tervszerűbb a társadalom, annál nagyobb jelentősé
get nyer benne a terv és az irányítás. Tehát a szél
iéin.

A közösség számára való jelentőség lesz a fő. 
A magános keresők árfolyama bizony nem lesz ma
gas. Hogy ez nagy veszteség lesz-e, erről később. 
De vájjon olyan magas-e az árfolyamuk ma? Kinél? 
Főkép egymásközt. Mint ahogy egyáltalán a szelle
miség presztízse a polgári ideológiának egyik leg
groteszkebb hazugsága és illúziója. Mert t. i. ez ideo
lógia kitermelői hitetik azt el önmagukkal. Maguk 
dúdolják álomba magukat. Tessék megmondani, 
mikor és hol örvendett a szellemiség különösebb 
tekintélynek? Egyesek lettek hírnevesekké különböző 
okokból. A hírnevüknek volt ekkor tekintélye. De so
hase a k a r n a k ,  vagy általában a szellemiségnek. 
A szellem története tagadhatatlanul legjelesebb kép
viselői lealázásának története. Nem az intellektüelek 
maguk találták-e ki elővigyázatból, viszontbiztosítás
képen a pótideológiát a költői szegénységről és az 
utókorra számító reményről, ha a szellem presztízse 
netalán nem funkcionálna?

Hol az a társadalmi különállás, melyet elveszíthet
nétek? Hol volt m i n t  k a r n a k  elsőbb helyetek 
a rangsorban, a nemesség, a bürokrácia, a katona
ság, a pénz- és ipari mágnás előtt? Inkább a kegyes 
vállveregetés ezektől, mint a kézfogás a munkások
kal? Csak nem a közös műveltség köt talán bennete
ket ehez a nagyképüsködő pénzcsőcselékhez? (Leg
feljebb tán még az asszonyaihoz, kik nagyon ráérnek 
olvasni.) Vagy tán az a magas kitüntetés, hogy 
a gazdasági életnek és a valóságnak ez urai mégis 
megkülönböztetnek benneteket a proletároktól? Bb-
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ben is osztozik veletek a burzsoázia egész mulattató 
szvitje (kísérete) a félvilági nőket is beleszámítva. 
De a rendőr és a katona is, míg készek vagytok 
szellemetek fegyvereit kapitalista érdekek szolgála
tába állítani.

Persze nem szállhat át mindenki csak úgy egysze
rűen, Kivált, mikor az írók nem is utasai csupán 
a szellem vonatának, hanem mozdonyai és sínpárjai 
is egyszersmind. Minél kifejezettebben ilyenek, annál 
valószínűbb, hogy abban az egész másfajta környe
zetben — meglevő tehetségük dacára — talajukat és 
lényegüket elvesztik. Csakugyan épp ez az többnyire, 
amitől tudva vagy tudatlanul félnek. De vájjon ellene 
szól-e ez a szellemi termelés várható jelentőségének 
általában? Egy tapasztalatunk erről mindenesetre 
van már. A Szovjetunióban írónak, művésznek, szel
lemileg kiváló egyéniségeknek olyan meleg ünnepel- 
tetésben van részük, aminő egyenesen elképzelhetet
len a polgári kultúrállamokban. A népszerűséghez 
csakugyan mindenekelőtt kell — nép.

2. Egy másik aggály a szellem közönségesséválá- 
sától fél. Ez az ósdi ideológia a műveltségről még 
mindig kisért: az a felfogás, t. i. hogy a szellem érté
kéhez és méltóságához kell, hogy arisztokratikus és 
magános legyen. E felfogás szerint a nemesi előnév 
»meg nem értette s az olyan eszmék, melyek nagyon 
népszerűek, okvetlenül laposak is. A tömegkultúra 
tehát csak felületes lehet. Ez volt az egész, nagy, 
polgári költészet felfogása és szellemi magatartása. 
Ez adta meg a tragikus hősök utolsó óráinak a ke
netét: a thősi egyedülállás nagy páthosza. Ez adta 
meg a széles záróakkordot a klasszikus polgári re
gényeknek: a végzetszerű magánosság lemondása.

Ebben az irányzatban már a polgári társadalom 
halálának csirája: atomizálódása tükröződött a leg
magasabb fokon. Ezzel az individualizmussal kezdő-
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dött egyersmind a polgári művelődés hanyatlása. 
Mert a művelődés mégis csak szellemi közösség. Az, 
ami összegeződik, ami nemzedékeken keresztül to
vább íejlődhet, mert személyfeletti folytonossága 
van. Magánosság: ellentéte a kultúrának. Mi van hát 
olyan különösen értékes benne, amihez ragaszkod
nunk kellene?

Bizony, a legnagyobb emberi nyomorúság az, ami
ből itt a költők erényt csinálnak. És lesújtó kritikát 
gyakorolnak vele a polgári társadalom fölött. Mert 
milyen embertelennek kell lennie annak az osztály
nak, melyben csak mint magános teljesedhetik ki az 
ember. Milyen lelketlennek kell lennie, ha költésze
tében a lélek a magánossággal egyértelmű. Milyen 
szellemtelennek kell lennie annak az osztálynak, 
melyben kvalitást jelent az, hogy nem értik meg az. 
embert. S mennyire ebek harmincadjára jutott ez 
osztály szelleme, ha már ez utolsó kvalitásjel iránt 
is elvesztette érzését. Mint ma.

A George, Rilke, Rudolf Kaszner korában a szel
lemiségnek ez az elszigeteltsége tudatos elkülönü
lésre vezetett a bárgyú polgári környezettől, szekta- 
szerűen ellenzékiségre, mely szántszándékkal külön, 
titkos nyelvet használ. A »függő kertekbe« való ez 
a menekülés már némi lázongás volt a polgári való
ság ellen. Negatív forrongás. Mint a bohém, maga 
zárta ki magát a társadalomból, mely ellen nem tu
dott harcolni. Érthető olyan időben, mikor az intel- 
lektüel még nem állhatott be valamelyik pozitív harci 
frontba. De ma?

Tehát: az arisztokratikus szellemiség értéke csak 
ama társadalom értéktelenségét jelenti, mely ilyen 
elszigetelődést szükségessé tesz, hogy ne szállítsa le 
a terjesztéssel a szellemiség színvonalát. Az osztály
mentes szocialista társadalomban nem kell, hogy 
sülyedjen a terjedéssel a szellemiség színvonala, mert
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a tömeg szelleme ott egyfajta lesz. A nagyobb víz 
pedig nagyobb hullámokat vet.

3. Nagyon elterjedt »a lélek bensőségéért« való 
aggály. Sokan félnek attól, hogy a szocialista társa
dalom az emberi élet teljes mechanizálását, tárgyia- 
sitását hozza magával

Az élet mechanizálása és tárgyiasítása épp a ka
pitalista fejlődés tipikus jelensége. Ez az a »Verding- 
lichung« (dologiasítás), melyet Marx a polgári tár
sadalom legnagyobb átkának mondott. T. i. hogy 
a munkás személytelen gépalkatrész lesz, mint vala
mi fogantyú és hogy minden emberi viszony tisztára 
»tárgyi« funkcióviszonnyá válik a teljesen elvont tár
sadalmi üzemben. Akinek csak halvány sejtelme van 
a szocialista elméletről, tudja, hogy a forradalmi pro
letariátus épp ez ellen az embertelen tárgyiasítás 
ellen küzd akkor, mikor a szocialista társadalomért 
küzd.

Egyébként tárgyi mechanizálás és tiszta bensősé- 
gesség karöltve jár együtt a polgári fejlődésben. Egy 
ugyanazon bomlási folyamat bomlásterméke t. i. 
mind a kettő. Ha a valóság szellemtelen, akkor egy
szersmind a szellem is valóságnélküli lesz. A lélek
telen életből menekül a lélek tárgytalan álmodozá
sokba és elillan. Értelmetlen dolog tehát a tiszta, 
zenei »bensőséget« a mechanizált tárgyiasságtól fél
teni. Mert a kettő ugyanazon folyamatnak csupán két 
megjelenési formája.

Épp a kettősségnek ez állapota ellen lázad fel az 
osztálytudatos munkásság, mely legjobban szenved 
tőle. A szocialista társadalomban emberséges meg
oldást akar keresztülvinni. Éppen mert egész életere
jének embertelen mechanizálása ellen, a szellemnél
küli valóság ellen lázad: épp ezért nincs is érzéke 
a folyamat másik oldala, a »tiszta lélek« füg
gőkertjei, a valóságnélküli szellem iránt.
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Az élet mechanizálásától való oktalan félelem teszi 
az olyan megátalkodott intellektüeleket, mint Franz 
Werfel, géprombolókká. Gőzfűtéses, villanyvilágítá- 
sos lakásaikban ezek az ipari kor előtti paradicsom
ba álmodják vissza magukat. Egy fazékba hánynak 
amerikanizmust és bolsevizmust, mert az orosz pro
letariátus nem hajlandó tovább is civilizálatlan, álla
ti primitívségben élni.

Az iparosodás azonban feltartóztathatatlan és 
szükségszerű folyamat, a kérdés csak az, hogy ha
tása a proletariátus javára vagy kárára szolgál-e. 
A gép a szocialista társadalomban arra lesz jó, hogy 
több időt és erőfölösleget hagyjon az embernek 
a benső életére. Mert mi a lélek? A négyórás munka
nap!

Az az egész emberi kultúrának tényleg sorsdöntő 
kérdése, hogy a technika uralkodik-e az ember fö
lött, vagy az ember a technika fölött? A kultúrának 
épp ez ellen a nagy veszedelme ellen a szocializmus 
az egyedüli mentség.

Oroszországban a szocialista társadalom csak 
most épül fáradságosan. A bolsevista technika mégis 
dialektikus ellentéte az amerikainak. Ha ma még 
a munkásoknak itt is, ott is egyformán kell robotol- 
niok, egy kis különbséget jelent mégis az, hogy a há
zat másnak építik-e vagy maguknak, hogy aztán egy 
jobb életbe költözzenek be.

Ha az intelléktüelek olvasnák a szovjetorosz iro
dalmat, észre kellene venniök, hogy ezek az elbeszé
lések mennyire hasonlíthatatlanul differenciáltabban, 
érzékelhetőbben, érzésteljesebben, költőiebben van
nak írva, mint a megfelelő ifjú német irodalom. A tár- 
gyias stílus mindenesetre az ifjú Németországban 
lett divat. Oroszországban nem. Vagy nem tűnt fel 
önöknek, hogy az orosz filmek, ezek a gonosz, poli
tikai tendenciájú filmek egyéb új értékek mellett elő-
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szőr tártak elénk festői képalakítást, a fotografálás- 
ban művészi finomságot, mely&éft-képest a német és 
amerikai filmek . . .  nos, éppen nagyon tárgyiasan 
hatnak?

4. Félelem a »műveltség« sülyedésétől a szocia
lista társadalomban.

Itt először is vessük fel a kérdést, mi a művelt
ség? Egy bizonyos tudás és egy bizonyos értelem. 
Egy bizonyos. Mert nem minden tudás és nem min
den értelem jelent műveltséget. Vannak nagyon mű
veletlen szakemberek óriási szakismerettel. Ilyenek 
a tudományok egyre növekvő specializálódásával 
mind gyakrabban láthatók. Ugyanez áll a szakérte
lemre és a »valami iránt való érzékre«. Minden kor
ban volt a művelt osztályokban egy bizonyos, szinte 
reprezentatív tudás, mely műveltséget jelentett. A kö
zépkorban voltak idők, mikor a theológiai iskolázott
ság volt a műveltség. Később volt a »humanisztikus« 
műveltség. Az antik ismerete volt a műveltség alapja 
és tartalma. A mi szüléink az esztétikai műveltséget 
ismerték el. Aki nem volt jártas a szépirodalomban, 
aki nem ismerte meg messziről egy képről annak 
a festőjét, műveletlen volt, még ha nagy tudós volt 
is különben.

Műveltséget t. i. minden korban csak az a tudás 
jelentett, mely világképet tudott adni s amelyből kon
zekvenciákat lehetett levonni az életvitelre. A polgári 
társadalom részére az ilyen egésznek (totalitás) je
lentőségéről szóló tudomány már nem volt. Még 
a művészet adott egy utolsó világnézet-pótlékot va
lami határozatlan világérzés alakjában. De mióta az 
egységes esztétikai normák is csődöt mondtak, nincs 
a burzsoáziának egyáltalán olyan tudása, mely kon
zekvens életvitelre adna útmutatást. Tanulás itt nem 
használ. Mert mit is tanuljon, hogy müveit legyen?
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Ha ezzel a kérdéssel egy ifjú jön ma önökhöz, mit 
tanácsolnak neki? Természettudományt, technikát 
tanuljon? Lehet belőle nagy tudós, de lesz-e »mű- 
velt«? Tanuljon filozófiát, művészet, és irodalomtör
ténetet? Ád ez ma világnézetet és életsikert? Ád neki 
tartást és irányt és mélyebb vonatkozást a mai világ 
valóságaihoz? Sokan élnek még háborúelőtti művelt
séggel, de nincs már eleven, érvényben levő polgári 
műveltség.

Van ellenben ma egy reprezentatív tudomány, mely 
világképet és világnézetet tud adni; tudomány, mely 
a mai összvalóság összefüggéseit, törvényeit adja, 
magyarázza és értékeli, tudomány, melyből lehet 
konzekvenciákat levonni ítélkezésre, cselekvésre, az 
egész életvitelre. De ez nem a burzsoázia tudománya. 
Ez a történelmi materializmus, a marxizmus. Az osz
tálytudatos és politikailag iskolázott proletariátus 
tudománya. Alapja a proletár műveltségnek, mely ma 
már van.

Ennek a proletariátusnak van világnézete, mely 
egységesen megmagyaráz minden jelenséget és ér
telmet ád a történéseknek. Ez pedig a műveltség. 
Nincs az életnek olyan rezdülése, melyet föl ne fogna. 
Behat a tudattalan érzésbe és speciális érzékeny
séggé, ösztönös biztossággá válik. Még a tudatos 
marxista elmélet előtt: a morális érzék és ízlés 
marxista módra reagál — és ez a műveltség. Gon
dolkodásnak, érzésnek, akarásnak ugyanaz a tenden
ciája az egész-ember egyértelmű beállításában. Ez 
olyan műveltség, mely egyre szélesebb és fejlettebb 
lesz, mely egyre nagyobb tömegeket egyesít ugyan
azon szellemben. Akár tetszik már most önöknek 
a marxizmus, akár nem, bizonyos, hogy pontosan ez 
az, amit önök műveltség alatt értenek. Kezdete egy 
új kultúrának.

De a marxizmus önöknek nem tetszik. A baloldali,
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sőt forradalmi érzésű intellektüelek nagy része eluta
sítja a marxizmust mint világnézetet. És pedig a kö
vetkező tipikus megokolásokkal:

a) mert »szellemtelen materializmust« prédikál, 
mely az ember lealacsonyítását jelenti (Döblin);

b) mert »a csupasz gazdasági életre« van csak
gondja, melyben állítólag »elvész az ember« (Döb- 
lin); i

c) mert az ideológiatan, a szellemi »fölépítmény- 
ről« szóló tan, minden osztályhelyzettől feltételezett 
gondolkodást, tehát minden gondolkodást állítólag 
hamisnak, illúziónak tekint. Ehhez járul még a fiatal 
frankfurti tanárnak, Kari Mannheimnak elmélete, 
mely nagyon kapóra jött a polgári szociológiának. 
Az ő szófordulata így hangzik: A marxista ideoló
giatan helyes. Tehát a marxizmus is »csak« egy ideo
lógia. Nem tarthat igényt abszolút érvényességre.

Valamiféle hallomásból ismert, félreértett vagy tu
datosan meghamisított, elnagyolt »vulgarmarxiz- 
must« állítanak kisértetnek maguk és mások elé. 
Mert ezt a »szellemtelen« materializmust Marx sose 
tanította.

Döblin pl. útkeresők részére szánt vezérfonalában 
(»Wissen und Verandern« - »Tudás és változtatás«) 
elismeri ugyan a gazdasági alapot és az osztály
harcot, de azt (hiszi: »nem lehet az valami mechani
kus folyamat, melybe az emberek passzíve belecsep
pennek, anélkül, hogy benne gondolkodásukkal, ér
zésükkel részt vennének vagy beleavatkozhatnának.«

Mikor és hol mondta ezt Marx? Tanítja ugyan a lét 
elsőbbségét a tudat előtt (amit Döblin is elismer) — 
de a materiális lét és a szellemi tudat közötti viszonyt 
Marx mint dialektikus folyamatot magyarázza, mely
ben egyik folyton visszahat a másikra s egyáltalán 
csakis így jön mozgásba fejlődés és történelem, 
csakis így a levés. A materiális lét az, ami felkurb-
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lizza. De alig jelentkezik a tudat valamilyen formá
ban, beavatkozik a szellem s viszont a maga részé
ről formálja az anyagi bázist. Azaz materiális erővé 
lesz az elmélet, ha megragadja a tömegeket.

A marxizmus tudvalevőleg döntő történelmi szere
pet juttat az osztálytudatosságnak. Miben áll pedig 
az osztálytudatosság, ha nem a gondolkodásban és 
érzésben? Hogy a gondolatokat és érzelmeket körül
mények szabják meg, ez nem jelenti azt, hogy nin
csenek viszont hatással e körülményekre. Ha a pro
letárforradalmi mozgalom mellékeseknek tartaná, 
nem törekednék befolyásolni őket. Felvilágosításra, 
propagandára, agitációra nem fektetne olyan nagy 
súlyt. »Az ember lealacsonyítása?« — Sokat idézett 
mondása Marxnak: »Radikálisnak lenni annyi mint 
gyökerén ragadni meg egy dolgot. De gyökere min
den dolognak az ember.«

Ha a marxisták csak az anyagi-gazdasági folya
matot tartanák fontosnak, akkor a passzív várako
zást ajánlanák mindaddig, míg ez a folyamat magá
tól vinne át tisztára mechanikusan egy más társa
dalmi rendbe. Sok szociáldemokrata »marxista« így 
csinálja csakugyan. Maga Marx azonban forradalmat 
tanított. Az osztálytudatosságnak, a szellemnek dön
tő iniciativáját tehát, nem azt, hogy lemondóan bíz
zuk magunkat a materiális folyamatra!

Döblin óvja ifjú intellektüeljeit Marxtól azért is, 
mert Marx »kiszakította a gazdasági életet a társa
dalomból és az emberi összvalóságtók . . .  »És 
a pusztán gazdaságiba nem lehet semmi emberit 
belekopirozni.« — Ha az a tanuló nem hagyja ma
gát elriasztani ,és maga kezdi Marxot tanulmányozni, 
hamar észre fogja venni, hogy Marxnál nincs szó 
»pusztán« gazdasági helyzetről ideológiai kisugár
zás nélkül, tehát megfelelő kultúra és erkölcsi néze
tek nélkül. S a jövő szocialista társadalomban nem
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is lesz már érezhető a gazdasági élet, mint az egész
séges gyomrot nem érzi a gazdája. Az anyaginak 
akkor — bár épp úgy alapja lesz a tudatnak, mint 
előbb — nem lesz érezhető súlya. Csak a gazdasági 
harcoktól megváltott ember kezdi majd élni igazán 
a maga »szabadságát«, a maga voltaképi azaz szel
lemi történelmét. így tanított Marx.

Nem oktalan-e hát félni egy olyan elmélet »szel- 
lemtelen materializmusátók, mely a megismeréssel 
éppen kezébe akarja adni az embernek a szellemi 
uralmat a gazdasági élet és a társadalom materiális 
törvényei fölött, hogy maga irányítsa tudatosan a 
történelmét és ne engedje, hogy ezentúl is a meg 
nem értett gazdasági élet legyen a mozgatója.

Ugyanezek az intellektüel kétkedők elméleti dok- 
trinérséget is vetnek a bolsevikiek szemére. S az két
ségkívül igaz, hogy soha még az elmélet, tehát a 
gondolat úgy nem uralkodott, mint a marxista mód
ra kormányzott Szovjetúnióban. Mi az ötéves terv? 
Micsoda egyáltalán a tervszerű építés, ha nem a tu
datosság, a szellem uralma? Igaz, ez a szellem jól 
tudja, hogy egészen megszabott előfeltételekből 
állott elő. De ez a szellem azon van, hogy egész új 
gazdasági alapot teremtsen, mely őt megint ujjá- 
szülje.

Most még mellesleg valamit a filozófia iránt érdek
lődő intellektüeleknek. Ha Marx megfordította is, 
fejéről talpra állította a Hegel-féle rendszert, azért 
mégis csak hegeliánus volt. Lenin is minden kommu
nista intellektüeltől követelte, hogy Hegelt tanulmá
nyozzák. Ő maga beható magyarázatokat írt Hegel 
logikájához. El tudják önök képzelni, hogy az »idea- 
lista« polgári államférfiak közül csak egy is tudná 
ennek a könyvnek csak egy oldalát is kapiskálni? 
Ellenben marxista jóslat az, hogy »a német klasszi
kus filozófia örökségét a proletariátus fogja átvenni«.
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Ami már most az ideológia, a szellemi fölépítmény 
tanát illeti, Marx tanítja ugyan, hogy minden gon
dolkodás és érzés az osztályhelyzettől feltételezett, 

le de azt nem, hogy e z é r t  aztán minden esetben fel- 
u tétlenül hamis is. Ez attól függ, mi áll az osztály 

érdekében? Az-e, hogy a valóságot megismertesse, 
íz vagy hogy elleplezze. Az uralkodó osztálynak ez 
M utóbbi az érdeke. E z é r t  illúzió az ideológiája s neir. 
r azért, mert az osztályhelyzettől függő. A proletariá- 
1 tusnak ellenben materiális érdeke, hogy a dolgokat 
t és viszonyokat úgy mutassa fel, mint a valóságban 
i vannak. Ezért ideológiája is a valósághoz hű, bár 
1 szintén az osztályhelyzettől függő. — Ez egyszers- 
1 mind válasz a Mannheim-féle elméletre is. 
i A marxizmus tehát nem azt tanítja, hogy egyál- 
1 talán nincs igazság, csak azt, hogy nem »örök«. Mert 

ha a történelmi valóság folytonosan változik, a rá 
vonatkozó igazságoknak is változniok kell.

Az »örök emberi értékekről és eszmékrők szóló 
tan a legveszedelmesebb reakciós ideológia, mert fel
tételezi az »örök ember« elvont gondolatát, mely 

i csak változatlan környezetben, mindig egy állapot
ban maradó társadalmi rendben volna lehetséges. 
Vágyálma az uralkodó osztálynak.

A gazdasági viszonyok eloszlódásával eltolódás 
\ áll be az ideológiában is. Csak nem mindjárt. Mindig 

sántikálva az előbbi után. Mert az új anyagi alap 
csak lassan fejti ki hatását a már világnézetté for
málódott szellemi fölépítményre. Legelőbb az ideoló
gia alsó rétegein, melyek a gazdasági alappal köz
vetlenül össze vannak nőve. Minden ideológiának 
van azonban emelete is a »fenkölt eszmékbők, me
lyek ezzel az alappal nem oly közvetlenül és első 
látásra szembetűnően vannak összekapcsolva. Ezek 

í a »fenkölt« eszmék aztán mint álló csillagok, látszó
lag mozdulatlan állanak s ezért külsősen alkalma-
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sak arra, hogy hozzájuk csökönyösen ragaszkodva, 
az ideológiának úgyszólván a csúcsába kapaszkodva, 
az ember az egész történelmi mozgást fel próbálja 
tartóztatni.

5. Gond az egyéniség miatt, az egyéniség értékei 
miatt. Félelem a »belső uniformizálástól«.

A szocialista társadalom bizony ellene lesz az in
dividualizmusnak, de nem 'az egyéniségnek. Ellenke
zőleg. Az individualizmus szándékot és programot 
jelent s többnyire csak pótszere a természetes egyé
niségnek, mely nem érzi annak szükségét, hogy min
den megkötés elől kitérjen, csak hogy sajátosságát 
megőrizze.

Minél szükebb egy személy közvetlen életköre, an
nál jobban el lesz fojtva egyéniségének sajátossága. 
Tudvalévőén a polgári családban bír érvényesülni 
a legkevésbbé. Egy klikkben, egy szektában, egy 
rendben, egy kialakult és még pontosan körülhatá
rolt osztályban az egyéniség kötve van a legcseké
lyebb dolgaiban is a szűk közösség szokásaival és 
életformáival. Az osztálymentes, egységes társada
lom óriási organizmusában természetesen szintén 
kötve lesz a személy, de ez a kötelék jóformán a leg
külső perifériára van kitolva. A lehető legtágasabb 
életkörben az egyéniségnek is a lehető legnagyobb 
szabadsága lesz. A burzsoázia konzervatív erkölcs- 
prédikálói is a kommunista erkölcs »féktelen szabad- 
ságátók félnek legjobban.

Az individualizmus a reneszánsz előtt tudvalévőén 
nem volt általános világnézet. S volt akkor talán fel
tűnő hiány egyéniségekben? S az individualista kul
túrának hol vannak a különös értékei? Hátrányára 
volt talán a középkori és antik művészetnek, hogy 
egyáltalán nem individualista volt? És hogy nem 
eredetiségre törekedett mindenekelőtt? Ellenben a
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polgári művészetben, melyben jelentőség és érték 
alig képzelhető eredetiség nélkül, hol minden mű
vésznek és költőnek, aki ad magára valamit, mindig 
újra kell felfedezni a világot és a maga művészetét, 
nincs »betetőző«. Csupa induló. Csupa kezdő tehát. 
Bár tragikusan előkelő értelemben.

A szellemileg homogén társadalomban az egyéni
ség kötöttsége lényegesen más, mint az individualis
tában. Mert a saját törvénye az, ami köti. Példa: 
a polgári társadalmak tipikus jelensége: a fiatalság 
ellenzéki magatartása az öregekkel szemben. A vitá
lis mozgató erő lázongása ez a kívülről eléje szabott 
pálya ellen. Oroszországban már most is ismeretlen 
ez a kénytelen-kelletlen ellentét a két nemzedék közt. 
Mert a bolsevista ifjúság tudatát ugyanaz az eleven 
szellemi áramlat ébreszti és formálja, amely ragadja 
is magával. Egy hasonlat megmagyarázza ezt. A ki
lőtt lövedék is kötött. Pontosan kimért pályát kell 
befutnia. De az az erő, mely erre a pályára kény
szeríti, ugyanaz a hajtóerő, amely mozgatja a löve
déket. A kényszer nem kívülről jön és nem más, 
mint a saját ösztön.

6. Gond a tudomány, művészet és miegymás sza
badsága miatt.

Amennyiben valami ehhez hasonló ma a polgári 
társadalomban van, ez is a már bizonytalanná vált, 
a bomladozó polgári ideológiából származik. Az a 
tarkaság, melyben ez a szabadság megnyilvánul, már 
a hullafoltoktól van. De még bomlásában is tudja 
a polgári társadalom ideológiai fegyverekkel védeni 
magát. Nem akarok szólni a cenzúráról és szükség- 
rendeletekről, se azoknak a százairól, akik ülnek 
sajtóvétségért. Nem cenzuráznak-e már a polgári 
kiadók, szímházi és filmvállalatok a válogatásukkal 
is? Nem kell törvénnyel tiltani a gondolkodást, mig
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a tőke kezében vannak a nyilvánosság eszközei? 
Hogy technikai, kémiai és hasonló találmányokat, 
melyek valamelyik régi iparnak árthatnának új ter
melésmódokkal, vagy látszólag tisztára tudományos 
felfedezéseket, megvásárolnak és elsikkasztanak, ez 
eléggé ismeretes. A tőke csak azt a szellemet ápolja, 
mely neki profitot hajt.

Oroszország ma még egy ideológiai polgárháború 
állapotában van, tehát még van ott is szigorú cen
zúra. De még valamilyen szellemhez alkalmazkodni 
másvalami, mint másnak a profitját szolgálni.

7. »Nem lesz csak irányművészet, amely az intel- 
lektüeleknek nem tetszik.«

Már sokszor be volt bizonyítva, hogy legalább 
lappangó irányzata minden művészetnek van, hogy 
volt Is mindig s hogy nem is lehet máskép. Ha min
den tudat ideológia, akkor minden megjelenési for
májában szükségképen megvan valahol az ideológia 
tendenciája. Nincs talán kézzelfoghatóan a felületén. 
Ez esetben csak akkor tűnik szembe, ha ellenkezésbe 
jut a saját irányzatunkkal. De a nyilt ideologikus 
harcok korában világos, hogy fegyverül is szolgál 
a művészet is, hogy a meztelen tendenciát úgyszól
ván kirántjuk hüvelyéből. S épp így magától érte
tődő, hogy azok, kik nem bírják a tendencia erejét 
legyőzni, szeretnék a kifejezését, mint művészetet 
értéktelennek feltüntetni. Az ember többnyire öntu
datlanul a tendencia ellen védekezik, mikor elutasítja 
a formát.

Azt senkise állítja, hogy a harcos művészet a maga 
egész nyilt tendenciájával lenne az esztétika, ideál. 
Ez az idők szükségszerű jele az ideologikus osztály- 
harc folyamán s egykor, az osztálymentes társada
lomban, nem lesz többé szerepe. Már feltűnt, hogy 
a nálunk vendégszereplő szovjetorosz szinésztársu-
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latok sokkal kevésbbé vastagon felkent tendenciával 
játszottak, mint pl. a Piscator-szinpad vagy a mun- 
kásszinházak. Nincs már olyan nagy szükségük rá, 
a forradalmon már túl vannak s a művészet már nem 
egyedüli szelep, melyen sokszor a lefojtott forradalmi 
izgalom sípol keresztül.

Tehát az esztétikus aggályok a nyílt irányzatú 
művészettel szemben csak az ideologikus osztályharc 
átmeneti művészetére vonatkozhatnak. De hogy jo
gosultak-e ezek az aggályok, ez még nincs eldöntve. 
Mert mégis figyelemreméltó, hogy pl. a színpadon 
lényegesen új formákat csak a kifejezetten politikai 
irányzatú művészet hozott. Csak ez volt a formában 
tehát esztétikailag termékeny. S szavalókar és moz
gókar, a színpadi új berendezés, a Piscator-szinpad 
formai kísérletei és mindenekelőtt a német laikus 
munkásszíntársulatok teljesen új színpadi alakításai 
bizonyítják, hogy a nyílt forradalmi tendencia lett a 
mai egyedüli termékeny forma-elv.

Ide tartozik a kifezetten proletár kultúra miatti 
aggály. Kurt Hiller írja pl.: »Proletár kultúra az osto
baság teteje, minthogy a kultúrának arra kell töre
kednie, hogy ne ismerjen többé társadalmi osztá
lyokat, proletárokat se tehát.«

»Törekednie« kissé enyhe kifejezés. Ez csak a pro
letariátus harcai és győzelme árán lesz elérhető, mely 
proletariátus egyelőre még létezik. S ennek az osz
tálytudatos forradalmi proletariátusnak megvan a 
maga nagyon kifejezett ideológiája, tehát a saját kul
túrája is. (A proletár műveltségről már beszéltem.) 
Pl. épp az osztálymentes kultúra is proletár ideoló
gia, proletár kultúr-ideál. Aki tehát célközösségről 
beszél, mint Hiller, az igenli a proletár ku-ltúrát. En
nek dacára nem tartja senki a »legszebb virágnak« 
a mai proletár kultúrát, mely konzerválandó volna. 
A “'•’rxista legkevcsbbé. Virágnak nem, ellenben a
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jövőben egyáltalán lehetséges kultúra magjának 
igenis.

8. A demokratikus-morális aggály az »erőszak 
és diktatúra« miatt.

Hol kezdődik az erőszak? Azzal a vérrel, melyet 
kiontanak, vagy azzal, amelyet a tőke a kiszipolyo
zott proletárral köptet? Van az erőszaknak az éhség 
korbácsánál gonoszabb eszköze? Van gátolatlanabb 
diktatúra mint az, melyet ezzel gyakorolnak?

Akinek ezt még magyarázni kell, az tökfej, nem in- 
tellektüel. Csak aközött választhatunk tehát, hogy 
erőszak és diktatúra a proletariátus ellen vagy érde
kében legyen-e alkalmazva? Az intellektüel számára 
e választásnál csak egy lehet a döntő: t. i. a végcél 
észszerűsége és erkölcsi értéke. Egyébkint a proletár- 
diktatúra csak átmenet a szocialista társadalomhoz. 
Megszűnik automatikusan az osztálykülönbségek el
tűnésével.

9. Pacifista aggályok a harc és gyűlölet miatt álta
lában, tehát az osztályharc és erőszakos forradalom 
miatt is.

Bizony szép volna, ha békésen, szeretetben me
hetne végbe. Senkise harcol és gyűlöl szívesen. »Aki 
azonban akarja a jót,« — kiáltotta oda már Tho- 
mas Münzer Luthernek, a fejedelmek szolgájá
nak, — »annak akarnia kell a jó feltételeit is, más
különben képmutatód A proletariátus az osztályok és 
politikai országhatárok megszüntetéséért harcol. De 
harcol azért, hogy soha többet ne kelljen harcolni. 
A proletariátus gyűlöli a gyűlölködés okait. így a 
gyűlölete másik oldala csupán az aktív emberszere
tetnek.

Hogy nem menne-e forradalom nélkül is? A kény
telen-kelletlen gyűlöletnek fennálló társadalmi rend
jét reformokkal csak javítgatni, foltozni lehet. Annál
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tovább él, minél jobbak a reformok. A proletariátus 
azonban el akarja ezt a rendet törölni.

A legtöbb ily aggályt a baloldali intellektüelek 
azzá az általános formulává egyszerűsítik le, hogy 
ők egyetértenek a céllal és a forradalmi proletariá
tusnak csak követett irányát utasítják el. Mert, mint 
pl. Döblin mondja: »nem állhat elő valami dologból 
semmi olyan, ami nincs már benne.«

A közös célnak az a jelszava veszedelmes köd 
vagy szédelgés. Hol az a másik út, melyen haladni 
lehetne és kellene? Előírta-e valaki olyan konkrétül 
és világosan és gyakorlatilag járhatóan, mint pl. 
Marx és Lenin a forradalmi proletariátus útját? Ami
hez még megjegyezhetjük, hogy a politikában nin
csenek magánútak. Történelmileg reálisak csak azok 
az utak, melyeken az osztálytudat fejlődése tényleg 
halad. A politikus nem úti marsall, ki ajánlhat külön
böző útirányokat, inkább vitorlázó, akinek a meglevő 
objektív erőkből kell meríteni az erőt a saját tova- 
haladására. Nincsenek előttünk kijegyezve, mint a 
térképen útak, melyek közül csak választanunk kell. 
Hanem megvannak a tömegmozgás irányai, melyek
ből útak lesznek, olyanok, aminőket nyitni lehet az 
akadályok elleni konkrét küzdelemben. És van-e más 
tömegmozgás a »közös cél« felé, mint a forradalmi 
proletariátusé? Vagy álljon ez meg és várjon, míg az 
intellektüelek más konkrét politikát ajánlanak és a 
proletár tömegeket e másik irányban tényleg moz
gásba hozzák? Ha pedig önök más útat nem tudnak, 
önöknek kell a forradalmi proletariátusét elfogad- 
niok, ha csakugyan becsületesen akarják a közös 
végcélt. Aki a jót akarja, akarnia kell a feltételeit is.

Hogy nem lehet egy dologból semmi olyan, ami 
nincs még benne, ez igaz. De a cél már megvan az 
útban, ha ennek megvan az iránya. Mert út és cél 
nem választható el elvontan egymástól. Még a logi-
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kában se. A politikában meg éppen dialektikusán 
össze vannak egymással nőve. Minden imperialista 
a békéről beszél, mint végcélról és boldog népről. 
De a cél csak az útban van meg és pedig abban az 
irányban, melyben tényleg haladnak rajta. Mert az 
időben nincsenek meg a célok úgy, mint a térben, 
hol már eleve ott lehetnek és csak közelíteni kell fe
léjük. Az időben a célok e 1 ő á 11 a n a k lasan, úgy, 
ahogy lassan közeledünk feléjük. Reális, történelmi 
cél tehát csak reális tömegmozgásból. E mozgás 
egyesekben hamarább lesz tudatossá, mint a nagy 
tömegben. De meg kell lennie. Minden egyéb csak 
szédelgő fecsegés.

Az olyan út, melyet harcban kell törni mindig elő
re, nem halad mindig légvonalban egyenesen. Döblin 
veszedelmesnek tartja a nem mindig egyenes útat. 
S különösen az erkölcsi és szellemi veszedelmekre 
gondol: »Osztályharcokból nem lesznek kommunis
táké

Bizonyos, hogy az első nemzedék, mely kivívta a 
győzelmet, még nem lesz ideálja a szocialista ember
nek. Ez csak a szocialista társadalomban áll már elő. 
De ezt az előfeltételt meg kell előbb teremteni hozzá.

Még Oroszországban is úgy volt, hogy a heroszi 
forradalmi nemzedék általában — nem volt alkalmas 
az építésre. Fel lett váltva. Ez tragikus az első nem
zedékre s nem megy válságok nélkül. De nem lehet 
az utolsó lépést megtenni az első nélkül! S aki be
csületesen akarja az utolsót, kell, hogy megtegye az 
elsőt.

Aggályok vannak a nagyon szűkre szabott, na
gyon is a praktikus gazdaságra irányuló célok miatt 
is. Döblin például, ifjú emberének legközelebbi cél
jául ezt szabja elé: »Az emberi szabadság álláspont
ját kell elfoglalnia S ha a nemsokára szavazatjoggal 
bíró ifjú még nem tudná, mikép cselekedjék holnap,
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Döblin mint közelebbi politikai programot ajánlja 
neki az »undort az irigységtől, gyűlölettől, igaztalan- 
ságtók. Mert csak a »szabad és természetes embe
relő társadalma lesz szocializmus.

Nem akarunk nevetni és gúnyolódni e kissé álta
lános formulázáson. Kérdezzük: Ebben a társadalmi 
rendben előállbat-e valaha az a »szabad és termé- 
szetes« ember? Nem kell-e előbb ezt a kapitalista 
társadalmat megdönteni? Nem kell-e előbb a szabad 
és egyenlő jogú termelők gazdasági bázisát megépí
teni, hogy szabad ember előállhasson? Aki azonban 
akarja a jót, kell, hogy . . .

Ami pedig az irigység és gyűlölettől való undor 
politikai programját illeti, türelmesen akarunk meg
felelni erre is. Mit tegyünk tehát e gonosz indulatok 
ellen? A prédikálással még a názáreti Jézus se sokat 
ért el. A jó orvos a betegségnek nemcsak a tüneteit 
kezeli, hanem az okait is. Az egyetlen komolyan vehető 
harc volna ez okok ellen, kiszárítani, amennyire le
het e gonosz indulatok forrásait. Már most igaz-e 
vagy nem, hogy az osztálymentes társadalomban, 
magántulajdon nélkül, minden bizonnyal kevesebb 
ok lesz irigységre, kapzsiságra és kisértésekre? Biz
tosan nem lesznek az emberek a szocialista társa
dalomban se angyalok. Talán még új bűnök is tá
madnak majd, melyeket ma nem is sejtünk. Egy 
azonban bizonyos, hogy a kisértéseknek és csábító 
alkalmaknak egész sora el fog tűnni. És bizonyos 
még egy: ha valaki csakugyan tenni akar valamit 
a jobb emberanyagért, annak küzdenie kell az olyan 
társadalomért, melyben ez legalább is lehetségeseb
bé válik.

Az ilyen elmosódott célkitűzések könnyen lesz
nek népszerűek az intellektüelek közt. Nem lehet 
ugyanis konzekvenciákat levonni belőlük. Sőt még
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lelkesedni is lehet értük anélkül, hogy tenni kellene 
valamit.

10. Itt kell felemlíteni az erkölcsileg különösen 
mélyen érzők két gyakori kétségét. Egyik a vagy- 
vagy-embereké, kik csak azért nem akarnak kom
munisták lenni, mert nem tudnak eleget tenni azok
nak a követelményeknek, melyek elé állítva lenné
nek. Szerények és alázatosak ezek s azt mondják: 
nem vagyok elég erős igazi forradalmárnak. Meg
győződésem szerint oda kellene akkor adnom min
denemet, elhagyni asszonyt, gyermeket és így to
vább. De mivel ezt nem tudom megtenni, el se kez
dem s még azt a két márkát se fizetem a Nemzet
közi Munkássegélynek.

Vannak aztán erkölcsileg túlérzékenyek, akik egy
általán elvesztették hitüket az emberiségben. A kom
munistáknak igazat adnak mindenben. Csak azt hi
szik, nem érdemes. Nem érdemli az ember. Ügy se 
lesz belőle semmi. Az ember rossz.

Az elsőknek azt mondhatjuk, hogy senkise kíván 
tőlük annyit. Az ember megteszi, amit tud és nem 
használ heroikus ürügyeket, csakhogy kibújhasson.
A sok millió kommunista párttag se mind hős és vér
tanú. Nem arról van szó, hogy erkölcsi vizsgát kell 
tenni, hanem segíteni a mozgalomban. S ha egyszer 
az ember benne van, még a kikerülhetetlen kellemet- ; 
lenségeket is könnyebb elviselni, mint hinné az 
ember.

A másikfélének leghelyesebben azt mondjuk: Hát 
akkor akaszd fel magad! Mert hát érdemes akkor 
élni, ha az ember olyan reménytelenül rossz, hogy 
nem érdemes segíteni rajta? Egyébkint ennek a pesz- 
szimizmusnak hipermorálja szintén csak kibúvó. 
Szökés a probléma elől. Hogy ne kelljen beállania, 
előre is azt teszi fel az ilyen, hogy nem is lehet se
gíteni. De lehet e pesszimistáknak azt a választ is
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adni, melyet Gorkij egyik novellájában mond egy pa
raszt: »01yan rossz az ember,« kérdi a paraszt, 
»hogy az egész emberi nemet ki kellene irtani? Lehet. 
De tegyünk még egy próbát. Engedjétek egyszer jól 
lakni minket anélkül, hogy egymást gyötörjük! És 
ha még akkor is ...«

Mi azt gondoljuk, hogy egyáltalán nincs is még 
ember. Meg van rontva, megnyomorítva, kétségbe
esve, elszigetelve — ez csak hangzik paradoxnak — 
egy antiszociális társadalomban. Csak most akarjuk 
lehetővé tenni az embert. El akarjuk az útjából hárí
tani a gátakat, melyeket felismerünk és megfogha
tunk. Lassú előállására számítunk a szocialista tár
sadalomban.

11. Aggály »az intellektüelnek a munkással való 
asszimilációja« miatt! Mert ez »önmaga feladása* 
volna — kiált fel Döblin. »Becstelen, gyáva árulás 
volna.«

Senkise kíván asszimilálódást az intellektüeltől. 
Csak belátást kívánunk tőle. Annak a belátását, hogy 
érdekei mint szellemi munkásnak ugyanazok, mint a 
proletariátuséi, és pedig nemcsak a gazdasági, ha
nem a kulturális életben is, mert szellemiségének a 
szocializmus szabadabb kibontakozását Ígéri.

Csak ennek a belátásnak becsületes konzekvenciáit 
kívánják tőle. De az út és harc közössége még nem 
asszimiláció. Küldetését is mint speciális fegyvernem, 
legjobban a közös fronton töltheti be az intellektüel. 
A forradalmár paraszttól se kívánják a munkással 
való asszimilálódást.

A közös világnézet, mely nélkül közös harc nincs, 
még szintén nem asszimilálódás. Vannak ambiciózus 
intellektüelek, kik proletárjelmezt öltenek magukra. 
Törik magukat, hogy a proletár beszédét és visel
kedését utánozzák, mikor munkások közé mennek. 
A proli kineveti az ilyen majmokat, még ha becsüle-
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tesen gondolják is, amit beszélnek. A munkás nyel
vén szólni nem azt teszi, hogy az ő beszédmódján 
beszéljünk, hanem hogy az ő osztályához mért gon
dolkodásmódjának adjunk világos kifejezést. Ennek í 
azonban épp a marxista módra iskolázott forradal
márok a specialistái, minthogy az ő gondolkodás- 
módjuk is ez. A többi már természetes tapintat dol
ga. Közös világnézet, hasonló életfeltételek s min
denekelőtt az osztálymüveltségkülönbségek megszű
nése automatikusan hoznak magukkal bizonyos 
egyenlősülést. De most feladni használható művelt- 
ségértékeket csak azért, mert a proletárnak szabad 
művelődési lehetősége ma még nincs, ostoba szabo
tázs volna. Marx és Engels müvei a fejlett polgári tu
domány teljes fegyverzetével vannak írva s éppen 
nem proletáros beszédmodorban s iha még ma is a 
legkevesebb proli bírja is megérteni különösen Marx
nak rendkívül tömör, a klasszikus filozófia műszavai
val megtűzdelt, néha paradoxonokkal pointirozott 
nyelvét, azért ő mégis csak a proletariátusnak írt és 
beszélt.

12. Kurt Hiller formulázásában így hangzik: »A 
proli nem azért — üdvözítő, mert proli...«  »Nem 
csúszunk hason egy társadalmi osztály előtt« . . .  
Hogy valami igaz-e vagy se, »az a filozófia mérlege
lésein, nem pedig a termelő folyamat formáin fordul 
meg«.

Persze hogy a filozófia mérlegelésein. Csakhogy a 
filozófia a termelő folyamat formáitól függő. Van pl. 
lényeges különbség a feudális és a polgári filozófia 
között? Van különbség, egész az alapelvekig és az 
egész beállításig menő, a különböző osztályok és ko
rok gondolkodásmódja között? Aki a filozófia törté
netét egyszer átlapozza, azonnal észre fogja ezt 
venni. Időbelileg nincsenek a különböző történelmi 
gondolkodásmódok élesen elhatárolva. Minden je-
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lenben van régi is, új is. De minden jelennek csak 
egy helyes megismerés felel meg. E különböző gon
dolkodásmódok közül csak egy lehet e megismerés- 

/nek legjobb álláspontja.
A proletariátusnak ma nem azért van igaza, mert 

az egyes proletárok intelligensebbek, mint a polgárok. 
Nekik csupán könnyebb megtalálni a helyzetet. Nincs 
nekik jobb szemük, csak jobb kilátópontjuk, osztá
lyuk álláspontjáról. S a proli ezért igazán Üdvözítő, 
éppen csak azért, mert proli. Nem mint személy, ha
nem mivel az ő osztályának van meg a történelmi 
küldetése. Mivel az ő osztálya az egyedüli jövendő
lehetőség hordozója. Mivel nemcsak álló tények 
megismerésére ád módot, hanem egy társadalmi fo
lyamat megértésére, melyhez a proletariátus áll leg
közelebb, mert benne kerül döntésre.

13. Kurt Hillemek egyik formulázásában így hang
zik: »Nem ismerhetjük el, hogy egy bizonyos párt
nak monopóliuma volna a szocializmusnak Német
országban való megvalósítására irányuló tevékeny
ségre.*

Elismerhetjük azt, 'hogy a lábunknak monopóliu
ma van a járásra? Elismerhetjük, hogy a hajónak 
monopóliuma van a tengerentúli utazásra? Kurt Mil
ler tudja, hogy ezt se egy individualista szandolin- 
nal, ®e nyolcas regattacsónakkal el nem érhetjük. 
A politikai hajóstársaságok nagy hajóinak, melyek 
tömegeket bírnak szállítani, megvan a menetrendjük. 
Ha egyetértek egy végcéllal, akkor a megfelelő hajó
ra kell szállnom, még ha sok kifogásom van is ellene. 
Más nincs, mely engem és a többieket oda vihetne. 
Vagy ismer Kurt Hiller mást, vagy hiszi, hogy majd 
építhet egyet?

»Más embernek is épp annyi joga van,« — írja — 
»a társadalmi forradalmi gondolat gyakorlásához.* 
Joga igen! De hogy akar gyakorolni társadalmi fór-



radalmat kívül a párton, egyetlen ágyújával? A Hil- 
ler-féle aggályok kapós ürügyek azoknak az intel- 
lektüeleknek, kik épp a gyakorlástól félnek. Pedig 
nem is követeli senki tőlük, hogy mindjárt tagjai le
gyenek a pártnak. Ha nyíltan jelentkeznek szimpati
zálóknak s ez értelemben cselekszenek is, már ezzei 
is sok van elérve.

14. A közkedvelt utolsó tartalék ez: »Moszkva igen 
— de a Karl-Liebknecht-Ház nem.« Nem általában a 
bolsevizmus, hanem a német párt nem kielégítő. 
Moszkvának más metódusok felelnek meg, a német 
pártnak »eredetinek« kell lenni, más stratégiával dol
gozni.

Kurt Hiller, ki ezt az aggályát nyilvánítja, maga 
megadja rá a legjobb választ is. »A bírálgatás kívül
állóktól, részt nem vevőktől izetlen. Erkölcsileg nincs 
joguk a kritikára. Kritika kívülről a beavatkozás kez
dete. A legszégyenletesebb gaztett.«

Kurt Hiller persze itt az orosz bolsevizmusra gon
dol szemben a német párttal. De hol látja köztük 
az ellentétet? Maga is mondja, hogy »odaát se az 
első kapavágásra lesz minden« . . .  hogy vannak visz- 
szaélések, hibák, kerülő utak, fogyatkozások. . .  De 
»nagyszerű akarás a célban«.

Nos hát a német párt célja, akarása más? A stra
tégiát azonban éppen nem tudja megítélni a kívül
álló. Tegyük fel, hogy történnek hibák, lehet ezekre 
hatása a kívülről jövő kritikának? Tegyük fel, hogy 
a német párt ez idő szerint rosszul van vezetve, lehet 
ez ok a beavatkozás »legszégyenletesebb gaztetté- 
re«? Segítés, közreműködés és áldozatok helyett!

Hiller szemére hányja a német pártnak, hogy id e 
gen sikerekkel büszkélkedik«. A szocialista eszme 
sikere Oroszországban nem idegen siker. Az a kom
munista eszme sikere. A proletariátus sikere. Jogosan
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tölti el bizalommal a német kommunistát is eszméjé
nek történelmi ereje iránt. Mindennek dacára! Az át
törés a frontnak egy más helyén sikerült. Az mégis 
a mi hadseregünk.

^Mutassátok meg előbb, mit tudtok magatok!« — 
kiált oda Kurt Hiller a német pártnak. Feltételül tűzi 
ezt ki a belépéséhez? Tehát csak a győzelem után 
akar jönni? Ez kicsit túlóvatos volna.

15. A proletariátusnak és a pártnak bizalmatlansága 
az intellektüellel szemben. »Ahelyett, hogy magukhoz 
vonnák, eltaszitják inkább. Ahelyett, hogy kiterjesz
tenék, még szűkítik a forradalmi frontot és elszige
telik a pártot.«

Ennek a bizalmatlanságnak megvan a felsorolt ag
gályokban az alapja.

Sohase lehet tudni, mely pillanatban tör ki hirte
len valamelyik a belső konfliktusok közül. Részben 
mélyen vannak azok a tudattalanban lehorgonyozva. 
De kezdettől fogva tömegesen vannak intelektüelek 
a forradalmi proletár mozgalomban. Nem lehetetlen 
tehát a bizalmatlanságot legyőzni. Bizonyságot kell 
az embernek magáról tennie.

Figyelmeztetés fantaszták és optimisták részére: 
nem megy csak úgy, egy nekibuzdulással. Nem egy 
lealázást, nem egy igaztalan visszautasítást is el kell 
szenvedni. Meg kell érteni, hogy mások vétkéért 
szenved és örülni kell az osztálytudatos proletariátus 
éber óvatosságán. Csak az érdemel bizalmat, aki 
megérti ezt a bizalmatlanságot. Hiú érzékenykedés 
nem járja. És aki szeret, udvarol. Aki valóban akar 
valamit, nem hagyja magát visszariasztatni.

Ami pedig a front kiszélesítését illeti, a kiszélesítés 
csak meghamisítás nélkül lehetséges. Ami csak kis 
különbségárnyalatnak látszik, következményeiben át
vezet az ellentáborba.

Szimpatizálóknak is értéke van a párt számára,
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még ha politikailag és ideológialag egyes részletek
ben még nem egészen világosak is. Csak egy a fel
tétel: hogy tényleg szimpatizáljanak, t. i. a párttal és 
nem elvont és elmosódott végcélokkal. Aki nem 
igenli a pártot elvileg és nem vonja le ennek a kon
zekvenciáit, az nem kijebb terjeszti a frontot, hanem 
elmossa. Minél közelebb áll, annál könnyebben válik 
a szimpátiája ideológiai ködtámadássá. Éppen intel- 
lektüeleknek lehetne érzékük a pontosabb megkülön
böztetés fontossága iránt.

S az agy-specialisták dölyféről le kell szokni. Döb- 
lin beszél pl. »az intellektüelek szellemi-segélynyúj
tási kötelességérők.

Vártok rá!! Az intellektüel segítsen a proletariá
tusnak ?! Ma az intellektüel szorul szellemi segélyre 
a proletariátus részéről. Nem is »a népösztön mélysé- 
geibők, melyről romantikus nacionalisták énekelnek, 
hanem az osztálytudatos proletariátus ideológiájából, 
mely a jelen idők egyetlen realitása az alanyi han
gulatok és elmeszövedékek zűrzavarában, a »polgári 
filozófia anyagtalanságában és tárgytalanságában«. 
Csak ez az ideológia segíthet az intellektüeleken vál
ságuk legyőzésében.

Nem, generálisokra nincs sürgős szükség. Nem 
vezetnünk, mentenünk, döntő küldetéseket végrehaj
tanunk kell. Csak a sorba állanunk, a magunk leg- 
sajátabb érdekében.

S itt az utolsó óra kapuzárás előtt! Ha egyszer 
már torlaszok emelkednek, senkit se bocsájtanak 
át a túlsó oldalról.
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A csehszlovákiai magyar intelligencia szerepét 
a proletariátus frontján ismerteti és tisztázza

a sarló jegyében
című 200 oldalas, értékes szociofotó-képekkel ellá
tott könyv. Írók, művészek, pedagógusok, orvosok, 
mérnökök, szociológusok szólnak itt a csehszlová
kiai magyarság helyzetéről, a szakintelligercia-hiva
tásáról, a kollektív magyar kultúra alakításáról, 
a nemzetiségi és a keleteurópai kérdésről, valamint 
a diákság és az ifjúimunkásság viszonyáról.

Szerkesztette egy tizenkéttagú szerkesztési mun
kacsoport élén

Megrendelhető a Sarló központjában (Bratislava- 
Pozsony, Lőrinokapu 24) és minden könyvkereske
désben. Ára 20 korona.
Elkobzás után második kiadás.

Olvassátok, terjesszétek a csehszlovákiai magyar 
dolgozók kultúrfolyóiratát

minden egyes száma marxista feleletet ad a szlo- 
veftszkói és kárpátaljai magyar dolgozók gazdasági, 
társadalmi, politikai és kulturális kérdéseire. A folyó
irat megjelenik havonta egyszer, szerkeszti egy tíz
tagú szerkesztési munkacsoport élén

Ára egy évre 16 korona. Megrendelhető a kiadó- 
hivatalban (Bratislava-Pozsony, Sládkovic ucca 8) 
és minden könyvkereskedésben. Mutatványszám 
ingyen.

B A L O G H  E D G Á R

A Z

F Á B R Y  Z O L T Á N .

Nyomta Jár. Hoffmann, Praha X.










