
gok forgalmi számításainak, akik elméletileg állapították meg, hogy 
ennyi és ennyi cent, penny, pfennig vagy sous átlag mozihelyár mel
lett minden felnőtt hetenként kétszer m e g y a moziba. 

A művész feje most, azok után a rugások után, amiket kapott, az 
üzletért is fájjon? Ismét igazolja magát s a kezéből kiütött szellemi 
fegyvereiért gazdasági érvekkel kolduljon? 

Jól van! Megtesszük. 
Most m i állítjuk fel a jövedelmezőségi számítást: 
A film kulturája a néző kulturájával nőtt. A történelemben 

egyetlen hasonló folyamat sem állapítható meg az egyetemes, minden 
népet és földrészt magában foglaló kontrollt illetőleg valamely mű
faj és annak fejlődésével kapcsolatban, mint a film esetében. Minden 
ember életében a számszerűleg nagy mozilátogatás miatt a legprimi
tívebb mozilátogató is képes a film felettit kritikát gyakorolni, s a 
teremtői elemek minden ellanyhulását regisztrálni. 

Mely irányból jőjjön azonban a teljesítmény, ha a művészt a 
teremtői folyamatból kikapcsolták? 

Az avantgarde így nemcsak művészi, hanem egyidejűleg gazda
sági szükségesség. 

Minden, az avantgardistákat akadályozó korlátnak le kell hul
lania. 

A független filmművészt minden privát ipari és hatósági támo
gatásban részesíteni kell. 

Gyakorlatilag 1. az állam a) szüntesse be a cenzurát; b) alkotásai 
számára biztosítson adómentességet és c) teremtsen ösztöndíjakat. 2. 
Az ipar részéről rendelkezésére bocsájtandó: a) műterem, b) hang, c) 
anyag és d) a kölcsönzők és színházak kötelező előadásai. 3. A mű
vészi filmre való nevelés jóval a gyakorlati munka előtt vegye kez
detét. A kiöregedett művésziskolák tanterve revideálandó a) világosí¬ 
tási studiók berendezésével (műfény), b) fotó- és film-atelierek (ka
meratechnika) és c) dramaturgiai osztályok fölállításával. 

Ezeknek a követeléseknek a megfogalmazása és az értük való 
harc ma keserűen szükséges, mert nemzedékünk a megelőző évszázad 
grandiózus technikai örökségét ma kezdi gyáván és talentum nélkül 
alkalmazni. Remélhetőleg ez a megállapítás legalább pár embert 
azokra a szellemi feladatokra emlékeztet, amelyeknek a megoldását a 
gondolkodó ember lelkiismerete teszi kötelezővé." 

A DEMOKRÁCIA KRIZISE az a központi kérdés ma, amely kiörül 
még a polgári ideológusok is napjaink történeti-politikai kérdé

seit koncentrálják. Azok a polgári szociológusok, akik ellentétben a 
szociáldemokratákkal, elég objektívek ahhoz, hogy napjaink politi
kai és gazdasági kérdéseihez az érintkezési távolságon belül nyulja
nak, kivétel nélkül megegyeznek abban, hogy a tőkés rend értékei¬ 
nek alappillérei veszedelemben forognak. Ez a vezető tétele pl. az 
angol H a r o l d J. L a s k i Democracy in Crisis (Allen u. Unwinn 
London 1933) cimű könyvének is, mely a kapitalista demokrácia perió
dusára eső parlamentáris kormányformák értékével és jelentőségével 
foglalkozik. A könyv problémakörét az angol és amerikai demokrácia 
fejlődésének vizsgálata mentén göngyöli ti fel. Laski beösmeri, hogy a 
nagy társadalmi nehézségeket mindinkább erőszakkal oldják meg. A 
parlament, ellentétben a „Victorian" periódussal, már nem képes a 
konfliktusok belátással való megoldására. Valamikor pl. Angliában 
még olyan erős volt a kapitalizmus, hogy megtürhette a száműzött 
forradalmárok szervezeteit az országban, mivel ezek a rendszer alap¬ 



já t nem veszélyeztethették. A kapitalizmus szilárdsága elsősorban a 
parlamentáris rendszer konszolidáltságában nyert kifejezést. Ez a 
szilárdság egybeesett a gazdasági terjeszkedéssel s valamennyi tár
sadalmi osztály életszinvonalának az emelkedésével, minek következ
tében alapvető megegyezés uralkodott a politika vezető kérdéseit ille
tőleg a liberális és konzervatív pártok között. A reprezentativ állam
intézmények hanyatlásával szemben az ellenállás rendkívül nehéz, 
miután a választókat nem az észszerű megfontolás vezeti s a jelenlegi 
állampolitika komplikált kérdéseihez nem értenek. A kapitalista de
mokrácia krízisét Laski lényegében a tekintély és a fegyelem válsá
gának minősíti. A tekintély tiszteletinek ez. a hiánya szerinte azzal 
magyarázható, hogy a tőkés társadalom alapját képező vezéreszmék 
hitelüket veszítették. Laski szerint a társadalom továbbfejlődése ér
dekében olyan új kísérletekre van szükség, amelyek lényegében a 
mai társadalom alapjait fenyegetik; ezekről viszont nem tételezhető 
fel, hogy harc, és a mai rend szószólóinak segítsége nélkül megvaló
síthatók. 

F r a n c e s o N i t t i La democratie (Felix Alcan Paris, 1933.) 
cimű könyvében a demokratikus kormányzati forma fejlődését kiséri 
végig az ókortól napjainkig, különös tekintettel az utolsó 150 év kor
mányzati formáira. Nitti szerint az autoritásos monarchia képlete 
már csak egész elszórtan fordul elő, míg a demokrácia mind széle
sebb területeket hódit. Demokrácia alatt Nitti mindenesetre csak a 
demokrácia politikai formáját érti, s liberális felfogásához hiven 
mindent kritizál, ami a mai társadalomban az egyéni szabadságot 
veszélyezteti. Kifejezésre jut ez azáltal is, hogy ebben a vonatkozás
ban csak két negációt ismer: a nacionalizmust és a szocializmust. 
Nitti különben a modern demokráciának szinte valamennyi problé
máját érinti, könyve így bátran tekinthető a liberális szempontból irt 
állam- és társadalmi-problémák enciklopédiájának, ha a világos rend
szerezés a témabőség miatt erősen is szenved. 

A T h e M o d e r n S t a t e (Allen u. Unwin London, 1933.) cimű 
gyűjteményes kiadvány a modern állam működését tárgyalja a 20. 
század elejétől. L e o n a r d W o o l f a demokrácia fogalmának meg
változására utal, ugyanakkor azonban a demokrácia eddig alkalma
zott módszere mellett tesz vallomást. E u s t a c e P e r c y a demok
ratikus és fasiszta államfelfogás szintézisére törekszik, s előnybe he
lyezi a korporációs államot. W e b b azt a kérdést vizsgálja, hogy a 
demokrácia mennyiben szenved, különösen Keleteurópában a választó
jog ottani formái s a kisebbségekkel szemben elfoglalt álláspontok 
miatt. A kapitalizmus lényegének vizsgálataiker főleg annak tervsze¬ 
rűtlenségét emeli ki. A d a m s a parlamentárizmus csődjével foglal
kozik, s megállapítja hogy Angliában, hiányai ellenére is, ez a legélet
képesebb kormányzati forma. 

J. L. S n e t h l a g e Democratie en Dictatuur (Loghum Slaterus, 
Arnhem, 1933.) cimű irásában a demokratikus és a kollektiv-szocialista 
államgondolatokat veszi éles elemzés alá. A szerző azt igyekszik bi
zonyítani, hogy a többségi elv a jelenlegi társadalomban nem juthat 
érvényre. A jelenlegi társadalomnak különben egyéb ellenmondásai 
is vannak. A jelenleg uralkodó vallási türelem például szerinte csak 
azért áll fenn, mert a polgári demokrácia már nem tud új átfogó val
lási irányvonalat teremteni és így kénytelen elengedni a gyeplőt ezen 
a területen is. Éles kritikát gyakorol szerző a mai reformizmus fe
lett, amely szerinte semmiben sem különbözik a polgári demokráciá
tól. Ez a reformizmus szerinte forrongó életszakaszunkban feltétlenül 



hajótörésre van itélve. A reformizmus elméleti és gyakorlati semle
gességét szembe állítja a kollektív állameszme ideológiájának az el
méletihez való szigoru ragaszkodásával, mely a célszerű cselekvés 
egyetlen bázisa. 

(Berlin) Szeremley László 

K OSZTOLÁNYI DEZSŐ NYELVUJITÁSA. Nemrégiben K o s z t o 
l á n y i Dezső az „idegen szavak kiirtása", s a „helyes magyar

ság" érdekében mozgalmat indított Magyarországon. A cikkek és a 
tanulmányok tömege, ami Kosztolányi nyomán megindult szinte azt 
a látszatot volt hivatva kelteni, hogy valami olyan mozgalomról van 
szó, amelyik a magyarságra ránehezedő válságban a „jobb jövő" egyik 
komoly „előkészítője". A cikkek, amik a budapesti sajtó nyomán Er
délyben is napvilágot láttak, kemény indulattal támadtak mindent, 
ami a magyar nyelvben „idegen", s jó magyar szavakkal igyekeztek 
pótolni. Érdekes, hogy ezt a látszólag tisztán irodalmi és elméleti 
mozgalmat a legkülönbözőbb és a legellentétesebb társadalmi rétegek 
örömmel fogadták. Az idegen szavak és kifejezések elleni hadjárattal 
egyidőben Magyarországon felllángolt a „névmagyarosítás" mozgalma 
is, bizonyára ugyanazon társadalmi erőik hatása alatt. (Hogy milyen 
eredménnyel, azt nem hivatásunk eldönteni. Lehet, hogy hamarosan 
eltűnnek a magyar közélet mezejéről azok a német és szláv család
nevek, amelyek hangos magyarkodása, még díszmagyarban is, mindig 
gyanus volt, — minket azonban a „nemzeti szellem" ez előretörése 
akkor sem fog megtéveszteni. A társadalom tanulmányozása egyebek 
közt megtanít pár nyelvészeti igazságra is s ezek közül nem a leg
utolsó az a ,,jelentéstan"-beli, hogy néha nyolc, tiz, sőt harminc kü
lönféle szó is „ugyanazt a lényeget" takarhatja.) Az olyan társada
lomban, ahol a lét elsőrangú kérdései megoldást találtak, ott lehet, 
sőt kell is foglalkozni olyan kérdésekkel is, aminők ma Kosztolányi 
nyomán a magyar középosztály értelmiségét foglalkoztatják. A hajó
törött végső vergődésben azonban nem Kant, bölcseletéről fog töpren¬ 
geni, hanem a tenger végtelen tükrén azt a deszkát fogja keresni, 
amely a megmenekülés egyetlen lehetőségét nyujtja számára. A gaz
dasági élet hajótöröttjeit (s ma ezek vannak ijesztő többségben!) nem 
a nyelv szépsége, hanem a kenyér hétköznapisága érdekli; „életösztö¬ 
nük" nem a szépség szavát, hanem „osztályhelyzetük" parancsát 
követi. 

Kosztolányinak és „nyelvmivelő" társainak ma egyetlen és leg
főbb gondja a „nyelv szellemétől idegen" kifejezések kiirtása. Nagyon 
rokonszenves törekvés. Ám amikor nyelvtisztogató munkájuk célkitű
zéseiről beszélnek, miért feledkeznek meg következetesen azokról, akik 
elvégre a nyelvet beszélik? Miért hallgatják el pl. azt, hogy az, hogy ki 
hogyan használja anyanyelvét k ö v e t k e z m é n y , következménye 
rajta uralkodó, vele bánó (elbánó!) erőknek? Miért nem törődnék a 
nyelv alanyaival s ez alanyokat meghatározó világgal? Miért nem 
törődnek a parasztok, a munkások és a szegény tisztviselők belátha
tatlan tömegével, amely már-már abba az állapotba kerül, hogy a 
megújított és „poraiból föltámadt" anyanyelven kivül semmije sem 
lesz. Miért szakítják ki az összefüggések sorából csak a nyelvet? Nem 
gondol pl. Kosztolányi arra, hogy az a nyelv, amelynek ő kétségkivül 
oly nagy mestere, miért hal el a Dunántul magyar falvainak ajkán, 
a nagybirtok sötétlő árnyában? 

Nem! Erre Kosztolányi nem gondol. És nem gondol a többi 
„nyelvmivelő" sem. Érthető: nekik a nyelv csak „forma", „művészet", 


