
utolsó szavakban ezeket mondja: „fáradozásainkat végre a gyökérnél, az; 
embernél kell kezdeni." „Végre" —? Hát mit csináltak idáig a gondol
kodók, prédikátorok és nevelők? Valamennyi az embernél kezdte s meg
próbálta az embert valaminő követelés képére formálni. Szerzőnk viszont 
épp e követelés képét felejti el megrajzolni s a legtöbb, hogy valami „em
beriességet" követel. Mi ez az „emberiesség? Egy százértelmű szó. S 
azonkivül hogyan valósítható meg ez az emberiesség? A felelet hiány
zik. A Dosztojevszkij esszében mindenesetre utal erre amikor azt 
mondja, hogy „az egyes példájával". Azonban: végtelen sok neves és 
névtelen szent szolgáltatott már példát. Mi változott meg a példák kö
vetkeztében? Buddha, Sokrates, Krisztus és mások példája ellenére a 
szerző mégis arról az emberről beszél, „akivel visszaéltek." — Szerző a 
saját maga gondolatmenetével igazolja filozófémái terméketlenségét. A 
gondolkodónak ma elsősorban a célja felöl kell tisztában lennie. A „gon
dolkodás a gondolkodásért" ideje elmult. A gondolkodónak ma gyógyí¬ 
tannia kell — konkréte, különben felesleges. 

(Zürich) Szeremley László 

A HUMANIZMUS KÉRDÉSÉHEZ. A polgári humanizmus jegyében 
álló kortársi irodalom egyik közelebbről érdeklődést keltő adaléká

ban (Stefan Zweig: Rotterdami Erasmus diadala és bukása. Rózsavölgyi 
kiadás, Budapest, 1934.) az író napjaink világszemléleti villongásai kö
zepette a maga s egy széles európai értelmiségi réteg legfőbb emberi esz
ményének hódol. A könyvnek ez az eszmei indítéka s egyben általános 
világszemléleti célzata. A polgári humanizmus mai társadalmi értelmére 
és szerepére a könyv bevezetése világosan utal, sőt Erasmus alakjának 
es működésének beállítása is félreérthetetlenül e vonatkozások irányába 
mutat. „Erasmus — irja Zweig, — az első öntudatos európai, az első 
harcos békepárti, az ember és szellemszerető humanista ideál legtisztább 
védelmezője." (10. o.) Zweig szerint u. i. ezek a humanizmus időtlen is
mérvei; ezek posztulálják a szellem teljes politikai pártatlanságát. 
Ebben a fogalmazásban a humanizmus a szellemi kiválasztottak minden
kori kánonja s így nem csoda, ha a Zweig kezei közt a humanizmus 
fogalma elveszti minden történelmi tartalmát; hisz' a humanizmus belső 
tartalma és objektiv társadalmi szerepe a történelmi fejlődés, bonyo
lult dialektikájában folytonosan változik. A humanizmus szerepcseréje a 
történelmi fejlődés szakadatlanul megujuló helyzeteiben — természetes. 
A középkori humanizmus Erasmusnál pl. az antik kulturák sugallataiból, 
a minden tételességtől tartózkodó, tisztán ethikai értelemben felfogott 
kereszténység eszményéből, valamint a derengő európai racionalizmus 
reménységéből merít, hogy valamilyen emelkedett semlegességgé maga¬ 
suljon kora vallási villongásai közt. Thomas Morus-ban már több az ethi
kai forróság, az ostorozó szenvedély s a kisemmizettek iránti leplezetlen 
szívbéli pártosság. A kiátkozott Spinoza a nyugati polgári felvilágoso
dás előharcosa, az örökbékehirdető Kant a spekulativ theológia szétzú¬ 
zója s a német harmadik rend erkölcsi világának, ethikai individualiz
musának bölcseleti megfogalmazója. Fichte, a porosz autokrácia istené
ről úgy ír, mint aki csak arra kell, „hogy segédkezet nyujtson roskadozó 
rendőri intézményeknek". (Reden an die deutsche Nation). A hűbériség 
alkonyán a humanizmus egy Fichte, Lessing vagy Schiller műveiben a 
német polgári felvilágosodás, Voltaire és Rousseau műveiben a francia 
polgári felszabadulás villámfénye. A mult század derekán — teljesen 
átértékelt tartalommal — Ludwig Feuerbach-nàl harcos materialista val
láskritikai irányzat. Az általa is képviselt hegeli baloldallal, (Bauer, 
Marx, Engels, Arnold Ruge) már csak egy lépés vezet a negyedik rend 



társadalmi elméletéig, a német tudományos szociálizmusig, amely ponto
san körvonalazza az emberiség fogalomkörén belül az ellentétes érdekű 
társadalmi osztályok letagadhatatlan tényét. Nyilvánvaló, hogy a foly
tonosan átértékelődő humanizmus a mindenkori társadalmi átalakulá
sokban a magasabb történelmi szintre törekvő osztályok harcos eszmé
nye. A mai közkeletű polgári humanizmus, mely visszamenőleg is pár
tatlanságot tételez, csak törmeléke e történelmileg átértékelt eszmény
nek, amellyel szemben többé- kevésbé élesen negativ beállítottságú. „A 
tömeg számára — mondja lenézően Zweig, — a kézzelfogható, a konkrét 
mindig közelebbfekvő lesz az elvontnál, ezért talál könnyen hivekre min
den olyan politikai jelszó, amelyik eszme helyett ellentéteket hangsúlyoz 
valamelyik osztály, fajta vagy vallással szemben." (17. o.) Zweig, a mo
dern humanista egynek veszi az osztály-, vallás- és faji ellentéteket. A 
társadalmi lét dialektikájából fakadó valóságos osztályellentéteket nyil
ván valamely mesterségesen szított fanatizmus szülöttjének tekinti, akár
csak a faji vagy vallási háborúságokat. „A fanatizmus — folytatja, — 
— időnként feltör az emberi ösztönök világának ősi mélységeiből s el
árasztja, lerombolja a gátakat." (18. o.) „A világnak ilyen tökéletes ket
tészakadása akár szociális, akár vallási vagy bármilyen más szellemi for
rásból fakadhat — hiszen a fanatizmus számára mindegy, hogy milyen 
anyagon lobban fel... " (19. o.) Tehát nem valóságos társadalmi erők 
határozott irányú és célzatu összeütközésével állunk szemben napjaink
ban, hanem az ösztönök viadalmával?! A fanatizmus eszerint elsődleges 
emberi adottság, melynek számára a szociális ellentét csak kirobbanási 
alkalom. Hisz' ezzel a hitlerista felfogás közelébe érkeztünk, amit a 
zweigi humanizmus különben oly óvatosan kárhoztat. A háború ugyanitt 
felvetődő kérdésnél aztán olyan kísérteties fogalomzavar tombol, amely 
a mai humanizmus képtelen ellentmondásait s egyben ezeknek az ellent
mondásoknak mélyen reakciós természetét is leleplezi.. „ . . . A gyülölet 
felgyülemlett feszítő erejétől s a tömegőrület ilyen apokaliptikus pillana
taiban a háború démona elszakítja az értelem láncát, hogy szabadon és 
kedve szerint elönthesse a világot." (19. o.) Ez az! Ne állítson meg az, 
hogy a különben kellemes stiliszta e helyt dagályossá válik — mert itt 
— mélyebben — méreg van elrejtve. A háború tehát nem az imperializ
mus politikájának más eszközökkel való folytatása, ahogy azt már a ki
tünő Clausewitz megmondta, hanem „a tömegőrület apokaliptikus pilla
nataiból" pattan ki. Szóval az őrült tömegek a háború kirobbantói... 

Előbbi idézetek kellően megvilágítják a mai közkeletű humanizmus 
beállítottságát napjaink alapvető kérdéseivel szemben. Anélkül, hogy tul
ságba vinnők az analógiát: a humanizmus e szerepcseréje a naciona
lizmus fogalmának teljes tartalmi megváltozásával rokon, amely a pol
gári rend fejlődését követve az 1848-as években a hűbéri rendszerek 
kereteit feszegető polgárság forradalmi eszményéből a világháborús évek 
és napjaink türelmetlen, hódító programjává lett. Ha fel is tesszük a 
közkeletű kortársi humanizmus szubjektív jóhiszeműségét, nem változtat 
értelmén, mert a szubjektív jóhiszeműség objektiv társadalmi szerepében 
(amennyiben az általános társadalmi felszabadulásért küzdő rétegek tö
rekvéseit „erőszakos" voltuk miatt visszautasítja), tevékeny rosszhiszemű
séggé válik. A mai humanizmus erkölcsi alapjai nem tulságosan szilár
dak. Napjainkban nem áll a valódi erkölcsi alappal bíró, a magasabb
rendű társadalmi kibontakozásokért küzdő rétegek mellé. „A humanizmus 
csak kevés kiválasztott kincse marad.. ." — írja Zweig. Tehát : a kivá
lasztottak kincse. Nem közkincs, hanem a kiválasztottak joga a semle
gességre. Előjog... 

Sajnos, nagyon gyakori eset, hogy a pártatlanság káprázata csak 



határozatlanságot, vagy megalkuvást fedez. A hajdani humanisztikus 
pártatlanság mint történelmi jelenség magában hordta saját történelmi 
érvényének korlátait is. A mai humanista „pártatlanságot" az erasmu¬ 
sival egynek venni — lehetetlenség. Az erasmusi humanizmus lehetett 
sziget kora vallási villongásaiban, a mai humanizmus azonban, (melyet 
legkiválóbb európai képviselői pd. R. Rolland, A. Gide meghaladnak) nem 
lehet menlevél egy olyan sorsfordulóban, amely mindenféle humanizmust 
elnyeléssel fenyeget, sőt részben már el is nyelt. 

A humanizmus történelmileg átértékelt formában él abban a világ
szemléletben, melynek számára „minden dolog gyökere az ember", s 
amelyre épp a humanizmus mai epigonjai tekintenek a legkonokabb meg¬ 
nemértéssel. 

(Kolozsvár) Korvin Sándor 

A CSEH TISZAESZLÁR REGÉNYE. A fasizmus „szocializmusa", az 
antiszemitizmus: az elbutítottak szocializmusa. A streicher-féle agy

rémek az uralkodó fasizmus jóvoltából Németországban hatalmat jelen
tenek és tudományszentesítést kapnak. A hét zioni bőlcs meséjét ma 
államapparátus terjeszti világgá, a rituális gyilkosságok hazug mérgét a 
Streicherek büntetlenül injekciózzák. A Mecséryknek, a Milotayaknak, a 
Stribrnyknek a kezére kell játszani a butítás anyagát: a Tiszaeszlárokat 
és Polnákat idejében kell felmelegíteni. Bruno Adler is idejében ismerte 
fel a veszélyt és megirta a cseh Tiszaeszlár autentikus történetét — re-
(gényben. (Kampf um Polna. — Kacha Verlag, Prag.) Adler dokumentál, 
tényeket közöl folyamatos érdekesen, színesen és meggyőzően. Az egész 
könyv egy hihetetlenül csodálatos bünügyi regény, melyben a csodálatos 
azonban az, hogy megtörtént. A regény így válik aztán az emberi go
noszság és butaság ténydokumentumává. Szerzője tényregénynek nevezi, 
mert szigorúan a tények iratták vele a regényt. Adler csak a toll volt, 
kezét a valóság fanatizmusa vezette. 1898-ban Csehországban a legsöté
tebb butaság olyan atmoszférát teremtett, mely megülte és megfeküdte 
az agyakat és sziveket és ezzel egy olyan pszihózist fejlesztett ki, mely
nek szociális értelmezése máig is hiányzott. Nyomoruság volt akkor i s . . . 
„és a pap prédikációja, Isten szava a templomban nem adott feleletet. 
Világos, hogy a kalendáriumtörténeteken és imádságos traktátumokon 
felnőtt kisiparosok és imádságos nénik, a mindjobban elszegényedő kis
polgári osztály nyomorukban felfigyelnek minden hangra, mely nekik 
nyíltan vagy titokban megsugja, hogy ki az oka annak, hogy vérüket 
szipolyozzák. Az ellenség pedig ki lehetne más, mint a zsidó!" Egy lányt 
találnak holtan az erdőben, valaki kimondja a szót: rituális gyilkosság, 
egy harmadik látni vélte az országuton a szegény zsidó csavargót: Hils¬ 
ner Lipótot. Kell itt még bizonyíték? A klerikális sajtó a kis cseh zugla
poktól a bécsi nagy keresztény világlapokig világgá ordítja a rituális 
gyilkosság meséjét és lincshangulatig szítja a tüzet. Az eredmény: az 
egész polnai környék nem lát, nem hall többé, valami beteg pszihózis üli 
meg az agyakat, a tanuk szinte hipnotizáltan kórosan, megszállottan ha
zudnak. Az eredmény: haláraitélnek egy szegény embert ártatlanul, aki
nek még örülni kell, hogy a kegyelem büntetését életfogytiglanra változ
tatja. Hilsner 1918-ban, tehát husz év mulva kiszabadul, hogy tiz év 
mulva az országuton a halálban végre nyugalmat találjon. A világ, mely 
annak idején minden szemrebbenés nélkül tudomásul vette ezt a hallat
lan juszticmordot, Hilsner halálának hirére már reagálni sem tudott, 
mert annyira elfelejtette. 

Csehszlovákiát a német fasizmus hullámai fenyegetik. Bruno Adler 
az antifasizmusnak vél szolgálatot tenni, amikor a cseh példával a fasiz¬ 


