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CSEH POLIT IKAI HARC A SZUDÉTANÉMETEK ELLEN 
A TUDOMÁNY ÁLARCÁBAN. 

POLITIKAI párt programmjáról nem szokás tudományos kritikát írni, 
bár gyakran előfordul, hogy tudósok írnak vagy adnak programmot 
politikai párt számára. A tudományos kritika tudományos művekkel 

foglalkozik, egyszerűen azért, mert csak ilyen munka tárgyal bármilyen 
problémát a tudományos kutatás módszerével. Kivételes jelenség tehát, 
hogy Karel Englis, a cseh jegybank elnöke, a brünni Masaryk-egyetem jogi 
fakultásán a közgazdaságtan tanára a Szudétanémet Párt gazdaságpolitikai 
programmját választotta legújabb tudományos értekezésének tárgyául. 

Amikor Marx még a mult évszázadban a német szociáldemokrata párt 
gothai programmját elmélete logikai, éppen ezért tudományos rendszerének 
szempontjából kemény kritikában részesítette, ezt természetesnek találta min-
denki. A német szociáldemokraták marxisták voltak, programmjukat ezért 
Marxnak tulajdoníthatták. Marx kritikája a programmban rengeteg kivetni 
valót talált. Kifejezéseket helytelennek és megtévesztőnek, megállapításokat 
tévedésnek minősített. Kritikájával megtagadta közösségét a programmmai, 
a párt tagjai azonban attól még nyugodtan tekintették magukat továbbra 
is marxistáknak. 

Az ilyen eseteket inkább természetesnek kell találni, mint furcsának. 
Más a tudományos gondolkozás és más a politikai. Nyelvezetükben is külön-
böznek egymástól. A tudományos gondolat, elv vagy kiépített elmélet 
támaszthat ugyan politikai mozgalmat, egészen bizonyos azonban, hogy 
a mozgalom elméleti apja nem lesz azonosnak minősíthető a pártprogrammal. 
A tudós és a politikai vezér ritkán testesül meg egy személyben. Az új tár-
sadalmi rendszer tudományos magvetői azonban egészen bizonyosan nem 
lesznek ugyanazok annak megvalósításáért küzdelembe induló politikai párt 
vezéreivel. Ha más okból nem, hát egyszerűen azért, mert időbe telik, amíg 
a gondolat annyira közkinccsé válik, hogy tömeget képes állítani egy új párt 
mögé. Egy társadalmi rendszer tudományos megalapozói vagy már nem élnek, 
vagy ha még élnek, egy életet töltöttek már el eszmei harcban és már nem 
lesznek alkalmasak akkorra, hogy politikai párt vezérei legyenek, amikor az 
elméletből politikai hatóerő kezd válni. Egyéni tragédiájuk emellett, hogy az 
élet nem zárható semmiféle elméletbe, ezért nem is lesz teljes összhang az 
elmélet és az abból fakadó programm között. A marxisták programmjában egyre 
kevesebb van Marx tanításából. Othmar Spann, a rendi államforma leg-
nagyobb és legelső modern teoretikusa is úgy érezte, meg kell tagadnia az 
osztrák rendi alkotmányt, amely pedig tanításának diadalát jelentette. Igaz, 
nem őrá bízták az alkotmány elkészítését. 

A szudétanémet párt megtisztelését is lehetne abban látni, hogy pro-
grammjából tudományos értekezés tárgya lett. A tanulmány elolvasása azonban 
inkább azt az érzést kelti bennünk, hogy ágyúval vadásznak itt nyúlra és 
a játékban nem a nyúl kapta a komikus szerepet. Nem tudunk egyetérteni 
Englis kritikájával. Mégis hálásak vagyunk neki tanulmányának megírá-
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sáért, ha mindjárt tévedésnek is esett áldozatul, amikor a tudomány teljes 
fegyverzetével vonult fel a széles néptömegek használatára szánt politikai 
programm ellen. A nemzeti szocializmus tárgyalásánál két főhibát szoktak 
elkövetni. Vagy ellenséges érzülettel, sőt gyűlölettel közelednek a problé-
mához, vagy odaadó rajongással. A kétféle érzéshullám között a tárgyilagos 
igazságkeresés nehezen tud érvényesülni. Englis tanulmánya új és eredeti 
hibára hívja fel a figyelmet. Munkája azért nem volt hiábavaló, mert 
tudósnak és politikusnak egyformán okulásul szolgálhat. 

Aldous Huxley azokat tart ja fasisztáknak — ezen a néven érti egy-
szerre Hitler Németországát és Mussolini Olaszországát —, akiknek szándéka 
bevallottan rossz. A kommunistákat jószándékúaknak tartja, náluk az alkal-
mazott politikai módszert ítéli csak el. Madariaga Angliában tartott egyik 
előadásában a fasizmust nem tekintette tiszteletreméltó tannak, de a kom-
munizmust igen. Ha a marxista írók, mint például az angol Cole, kimutatják, 
hogy Németországban ugyanazokat a gazdaságpolitikai eszközöket alkal-
mazzák, mint Oroszországban és mind a két állam egyformán a fegyverkezést 
tekinti főcélnak, nem lepődünk meg, hogy ezek után is gyűlöletet hánynak 
a fasizmusra, viszont magasztalják a kommunizmus emberies célkitűzéseit. 
Felfogás dolga, hogy az ember jónak vagy rossznak ítél-e valamit. Ha politi-
káról van szó, méghozzá olyanról, amely a társadalmi rétegek erőviszonyait 
megváltoztathatja, az anyagi érdek is közrejátszik a vélemények kiformálá-
sában. Igy volt ez mindig, így lesz ezután is. Ne keressünk tárgyilagosságot 
ott, ahol a tárgy az emberi szenvedélyek és az osztályérdekek körül mozog. 
Az írók és a tudósok sem angyalok, mégkevésbbé a könyvkiadók. Englis 
tanulmánya szóra sem volna érdemes, ha egyszerűen megírná, hogy a nem-
zeti szocializmus kárhozatba visz, a kommunistáké viszont a megváltó ige. 
Csekhország utóvégre Oroszországnak a szövetségese és nem a nemzeti szo-
cialista Németországé. Englisről mindenki tudja, hogy lelkes honférfiú. De 
véletlenül Englis nemcsak a cseh jegybank elnöke, hanem egy tudomány-
ágnak, a közgazdaságtannak tudós művelője és mint ilyen, egyúttal a nem-
zetek felett álló tudományos igazság kutatója is. Tanulmányában, mint tudós 
bukott el végzetesen. 

Megdönthetetlen igazságként állapítja meg, hogy háromféle gazdasági 
rendszer képzelhető el és van a valóságban. Az ő terminológiája szerint: 
individualista kapitalista, népszövetkezeti (Volkskooperativ) és szolidarista 
gazdasági rendszer. Politikai nyelvre lefordítva ez annyit jelent, hogy a libe-
ralisták, a szociáldemokraták és a kommunisták gazdasági rendszere között 
lehet választani, mint önmagukban véve teljes egész gazdasági rendszerek 
között. Az élet a rendszerek között a határvonalakat elmoshatja, a politikai 
pártok tehát programjaikba a három rendszer elemei közül tetszésszerinti 
arányokban iktathatnak be célkitűzéseket. Ennek a «tudományos» módszer-
nek a diadala, hogy ezekután nemcsak a nemzeti szocializmus, amely német 
eszmeirányt jelöl, hanem minden fasizta és rendi államelmélet és gyakorla 
is elveszti gazdaságpolitikai eredetiségét. Eredetiek a liberalisták, a szocialis-
ták és a kommunisták, mindenki más eklektikus epigon, aki csak amazok 
rendszeréből merít. A magyar politikai ideológia nyelvére lefordítva tehát 
úgy alakulna a helyzet, hogy a baloldalnak van eredeti gazdaságpolitikai 
rendszere, de a jobboldalnak nincsen. A jobboldalon nemcsak nemzeti szo-
cialista és fasiszta, hanem a keresztény szolidarizmus eszme hívőinek tábora 
is áll. Englis tudományos módszere ezeket egyformán sérti, még akkor is, ha 
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ezzel a módszerrel ebben az esetben a német nemzeti szocialistákat akarja 
elintézni. 

A közgazdaságtanban régen lecsendesedett a vita, amelyet a történeti 
iskola támasztott a módszer kérdése körül. Egyidőben az elméletet háttérbe 
szorította a történeti iskola induktív módszere, amely az intézmények műkö-
désére és a gazdasági jelenségek leírására fektette a fősúlyt. Az elmélet azon-
ban régen visszaszerezte jogosultságát a közgazdasági tudományban, hall-
gatólagosan megegyeztek ugyanis abban, hogy a deduktív és az induktív 
módszer egyformán alkalmazandó a maga helyén. Nos, minden módszer-
vitától függetlenül meg kell állapítanunk, hogy a gazdaságpolitikai rend-
szerezéseknél mindig inkább a gyakorlati tapasztalat volt az előtérben az 
elmélettel szemben, amely inkább a közgazdaság alapvető kérdéseinél vált 
ismét fontossá. Ha tehát a gyakorlatban látunk egy új rendszert, újat azért, 
mert minden régitől élesen megkülönböztetik, akkor nehezen helyezkedhetik 
szembe a tudomány a közfelfogással azáltal, hogy előre megállapított kate-
góriákba akarja az életet kényszeríteni. Az a megállapítás, hogy csak három-
féle gazdasági rendszer lehetséges, előre tagadja a fejlődést, mert azt a csal-
hatatlanságot követeli magának, hogy az emberiség előtt álló évezredek 
semmi olyan újat sem hozhatnak a társadalom gazdasági berendezkedését 
illetően, amelyet Englis már ma számításba nem vesz. Nem csekély önhittség 
kell ilyen feltevésekhez. 

Tegyük fel ezekután a kérdést, a nemzeti szocializmus új gazdasági 
rendszert jelent-e, vagy nincs új gazdaságpolitikai rendszere, — hanem csak 
egy új párt, amelynek gazdaságpolitikai eszméi rég ismert eszközök 
alkalmazására utalnak. A legújabb időkig a közgazdaságtan csak a liberaliz-
mussal, a szocializmussal, a keresztény szolidarizmussal, a kommunizmussal 
és az anarchizmussal foglalkozott. Vajjon a jövőben ezeken kívül tárgyalni 
kell-e a nemzeti szocializmust, vagy másképpen a fasizmust is? A tudo-
mányos munkák általában azt a gyakorlatot követik, hogy a fasizmusról 
külön értekeznek — értve alatta Olaszország, Németország és Portugália 
államformáját. Nem szokatlan, hogy külön tárgyalják az olasz fasizmust, 
a német nemzeti szocializmust, a rendi államberendezkedést Portugáliára és 
Ausztriára utalva, az orosz bolsevizmust, továbbá Roosevelt kísérletét is 
Amerikában. Hogy a gazdasági rendszerekbe az 1931 óta történt események 
új dolgokat hoztak, az elől ma már nem zárkóznak el seholsem. A világon 
jelentkező új gazdaságpolitikai dolgoknak tudományos rendszerezése még 
távolról sem tisztázódott. De hogy közgazdaságtudományi rendszerünket az 
új tapasztalatokkal bővíteni kell, az ma már bizonyos, mint ahogy az is 
tudott dolog, hogy erre az ismeretkiszélesítésre nemcsak a fasiszta diktatúrák 
kényszerítenek, hanem olyan államok is, amelyek a demokrácia klasszikus 
földjének számítódnak, így pl. az Amerikai Egyesült Államok. 

Nem lehet ezért Englis mentségére azt felhozni, hogy új dolgokról lévén 
szó, a gazdasági rendszerek felsorolásában a régi menetrendhez tart ja magát. 
Amikor ugyanis ezt teszi, eltér a ma már általánossá vált gyakorlattól. Egészen 
különös azonban, hogy a régi rendszereket új név alatt vonultatja fel. A szo-
cialista irányt elnevezi népszövetkezetinek, a kommunista irányt meg elne-
vezi szolidaristának. A szolidarizmus, amely a magántulajdont tiszteletben 
tart ja és a kereszténység előtt is szimpatikus doktrinává fejlődött ki Francia-
országban, Englisnél a kommunizmus tartalmával bukkan fel. Egyáltalá-
ban nem minősíthető ez az eljárása a tudós különcségének, mert ha ilyesmi 
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nem tudatlanságból fakad, akkor célzatosság van benne. Csak az a szo-
morú, hogy a célzatosságot a tudományos igazság torzításával csempészi be 
munkájába. Hogy mit akar ugyanis ezzel az elkereszteléssel szolgálni, köny-
nyen kitalálható. A kommunizmust akarja szimpatikussá tenni a keresztény 
tömegek előtt. Englis kommunizmusa ugyanis nemcsak eredeti, de a szolida-
rizmus beteljesedése, míg ezzel szemben szerinte a nemzeti szocializmus egyrészt 
nem eredeti rendszer, másrészt a keresztény fülnek jól hangzó szolidarizmust is 
csak részben valósítja meg. 

Ritkán csúfolták úgy meg az elnevezések és meghatározások ravasz 
taktikájával a közgazdasági tudományt, mint Englis. 

Véleményét végül abban foglalja össze, hogy a szudétanémet párt 
mindenekfelett mozgalom, dinamizmus és vallás, amely az emberek szellemi-
ségét át akarja formálni. Felfedezi a mozgalomban a revolucionista jelet, az 
egypártrendszer diktatúráját és mindenekfölött a mozgalom idegen eredetét, 
A gazdaságpolitikai programpontokból indult ki, de a végeredményben már 
szó sincs gazdaságpolitikáról. Legjobban úgy lnhetne Englis módszerének 
komolytalanságát érzékeltetni, ha megfordítanók a szerző feladatát. Tegyük 
fel, a szudétanémetek a nemzeti szocializmus világnézetének morális taní-
tását szövegezték volna programmpontokba a gazdaságpolitikai célkitűzé-
sek helyett. Ha Englis filozófus volna és nem közgazdász, a nemzeti 
szocializmus lelkitényezőit elemezné és nem a gazdaságpolitikai programját, 
akkor az ilyen módszerrel minden bizonnyal kimutatná, hogy az ember az 
erkölcsi parancsot lelkiismeretébe a katolikus és a protestáns egyházak taní-
tásaiból és a még mindig élő görög eredetű becsületfogalomból meríti. A nem-
zeti szocialista lélek is ezekből a forrásokból meríti erkölcsi tartalmát, ebben 
nincsen semmi új, ellenben — jutna ugyanazzal a logikával következteté-
sének végére — új hitel- és valutapolitikával, a szociális kérdés állami 
parancsszóval történő megoldása, a világgazdasági egység felbontása révén 
veszedelmes újításokat hoz. 

Nem írunk védőiratot sem a szudétanémet-párt, sem a nemzeti szo-
cializmus mellett. Kizárólag mint érdekességet emeltük ki, milyen logikai 
csúsztatásokat követnek el a nemzeti szocialisták cseh ellenfelei. Englis az 
iskolapéldáját nyujtja. 


