A RESSENTIMENT SZEREPE A fORRADALOMBAN
BH/4: VIDA IMRE
1. Bevezető megjegyzés
Tanulmányunk az alacsony indulatoknak a forradalomban való szerepével foglalkozik: azaz a forradalmak árnyoldalaival. Az árnyoldalak felette nagyok: ám ahol
felette erős az árny, ott felette erős a fény.
A tudomány emberének a maga tárgya taglalásakor nem kell és nem szabad
tekintettel lenni arra, hogy a felszínre hozott eredmények valamilyen érdekirányzatoknak megfelelnek, vagy éppen kellemesek-e vagy sem. Azonban amennyire erkölcsi
kötelessége egyedül az igazságot szolgálni és a tárgyi tényeknek szempontjait tekinteni,
épúgy őrködnie kell afelett, hogy semmiféle irányzat javára vagy kárára félre ne értsék.
Pedig tanulmányunk tárgyánál az eféle félreértés veszélye nagyon közelinek
látszik.
Tanulmányunk a forradalom visszás oldalát vizsgálja, de nyomatékosan leszögezni kívánjuk, korántsem akarjuk tanulmányunkkal azt dokumentálni, hogya forradalomnak csak visszás oldala lenne, bár tárgyunk nem teszi lehetövé, hogya másik
oldallal is foglalkozzunk.
Minden népnek és osztálynak elemi «szent» joga: a szabadság - és az ember
emberi méltóságának megfelelő élet. Az eltiprottak csak úgy méltók és érdemesek az
emberi életre, ha nem nyugszanak bele az embertelenbe.
A «közületek» bizonyos közösségek szervezeti formái : s teljesen kétségtelen,
hogy a közület vezetőinek intézményesített, sőt idők folyamán megkövesedett zsarnokságai a «békesség» és a «felkelésekkel járó igazságtalanságok» elkerülése végett még
éppen nem szankcionálhatók.
Kétségtelennek látjuk ugyan - az alább közöltek eredményeként - , hogy a
legideálisabb forradalmak is a salak és a szenny bizonyosfokú, ideig-óráig tartó felülkerekedésével járnak: ennek elkerülése'[miatt azonban a túlzott hatalom bitorlóinak
kell a forradalom esélyeit csökkenteni olymódon, hogy a jogok, javak és hatalom arányosabb és időszerűbb megosztására törekedjenek, - mert nekik okvetlen több veszítenivalójuk van, mint a forradalom nin cstelenj einek, akik csak nyerhetnek.
Mindezeket bevezetőül azért mondjuk el, hogy az a félreértés ne állhasson elő,
hogy valaki tanulmányunkból olyan következtetést vonjon, hogy mi a forradalmat
qua forradalmat eleve elitélnők. Épp oly képtelen valami lenne ez, mintha elltélnők
a tenger morajlását, vagy az egyenlítők Tüzességét.
Ehelyütt idézzük még Carlyle szavait: «botorság a forradalmat áldani vagy
átkozmi, fontos azonban alaposan tanulmányozni».

2. Alapvető fogalmak és elhatárolások
A forradalmi megmozdulásnak a tehetségtelenséggel és ressentiment-nal való
kapcsolatait megvilágítandó, elsősorban is a «forradalom», «tehetségtelenség»
és «ressentiment» fogalmait kell szemügyre vennünk és alapvető tulajdonságait megvizsgálnunk.
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Fogalmi meghatározások.

A «forradalom» fogalma nem teljesen egységes. Eltérései azonban, tárgyunk
szempontjából, nem rendelkeznek nagyobb jelentőséggel. Forradalom alatt
általánosságban valamely fennálló államhatalmi rend hirtelen s többnyire
erőszakos megváltoztatási folyamatát értjük. A közkeletű egyéb «forradalom»
megjelölések, mint pl. a művészet forradalma, vagy valamely tudományág
forradalma, vagyis a művészet vagy azon bizonyos tudományág rendjének
hirtelen, gyökeres megváltozása. már átvitt értelmű jelentések. Mi az elsőd
leges (az államhatalmi rendre vonatkozó) fogalmat használjuk a következők
ben. Az államéletben történő forradalomnak is egész sereg tudományosan
differenciált vállfaja van, melyek vizsgálata azonban jelen tanulmányunk
kereteit túlhaladja.
Már most a «tehetségtelenség» fogalmára térve : Tehetségtelenség alatt
megkülönböztetett szellemi és lelki kvalitások és hajlamok kifejezett hiányát
értjük. A tehetségtelenségtől megkülönböztetendö az úgynevezett «féltehetség», ki «megkülönböztetett» értékekkel rendelkezik ugyan, de képességeinek érvényesítéséhez a szükséges lelki, illetve szellemi összhang hiányzik.
A pozitív alkotás és értékmegnyilvánítás szempontjaiból nézve a féltehetség
majd egyenlőnek vehető a tehetségtelenséggel.
Ressentiment alatt értjük dolgoknak és összefüggéseknek kicsinyes,
rosszakarattól vezetett önbódító magyarázását a magunk javára. Nietzsche
szerint: Unsere Mángel ... sind die Augen mit denen wir das Ideal sehen.
A tehetségtelenség fajai és alapja.

A tehetségtelenek és féltehetségek. amennyiben nem nagyravágyó, felfelé
törni akaró típusok, hanem könnyen megnyugvó filiszter természetűek, rendes körülmények között nem sok zavart okoznak a társadalom és az állam
életében. Lényegesen más a helyzet - amint látni fogjuk, - ha a tehetségtelenség és féltehetség nagyravágyó. A tehetségtelenek nagyravágyásának
okát keresve, bizonyos sajátos nyugtalan vérmérsékletre akadunk, mellyel
többnyire együtt jár a maguk javára teljesen hibásan látó judiciumhiány.
Max Scheler szavaival élve: a szellemi szeméremérzék hiánya. A fékezhetetlen nagyravágyás javarészt alaptermészet dolga s csak vajmi kevés szerepet
kaphatnak a külső körülmények. Ilyen külső körülmények a Iebecsülőnek,
vagy ép ellenkezőleg a szeretett lénynek való imponálnivágyás, előttük hős
ként feltűnni akarás stb. Ezek az alkalmi nagyratörők. kiknek ítélőképességét
többnyire érzelmi okok ejtik bódulatba, előbb-utóbb megnyugszanak, visszatérnek filiszteri életrendjükhöz és vágyaikhoz ; különösen gyorsan történik
ez meg, ha valami kis eredményt is elértek.
A tehetségtelenek számára a nagyravágyó «Fausts-i lélek sokszor még
nagyobb csapás, mint a tehetséges számára a filiszteri visszahúzódó természet.
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nagyratörő

tehetségtelenség fájó volta.

A tehetségtelen nagyravágyó számára vérmérséklete és sajátos alaphajlamai
eleve bántóvá és elviselhetetlenné teszik azon tudatot, hogy csak annyi
vagy olyan mint a többi. Ezek azok, akik nem tudnak megnyugodni, megbékélni, nem képesek nyugodtan menni az áradó tömeg soraiban, hanem
előre vágynak, az élre akarnak állni, mindenáron kitörni hétköznapíságuk
kalitkájából, s akik számára minden visszalökés, mely őket újra és újra a
tömeg sorába kényszerítik, gyűlöletesek, kibírhatatlanok, írtózatosan kegyetlenek.
A magukat túlértékelő gyenge képességűektől jóformán teljesen elválaszthatatlan a ressentiment. Itt nem áll sajnos módunkban, hogya ressentiment-nak a forradalommal kapcsolatos teljes szerepét ismertessük, csak azon
szerepet, melyet a forradalmak tehetségtelenjeinél betöltenek.
A ressentiment mivoltáról.

A logika és öntudat bizonyos fokú elferdítése «dresszirozása» történik a ressentiment-ban. A ressentiment alanya a vele szemben levő értékekről valahogy
kimagyarázza magának, hogy azok nem értékek, míg a saját hibáiról bebizonyítja magának, s megnyugodni kíván abban, hogy azok mennyire helyesek
és célszerüek.
Valahogy az élet gazdasági elvének szükségképi mimikrije, hogy az
ember úgy «lássa» a dolgokat, amint az számára legkedvezőbb. A sírás,
fájlalás egyideig tarthat csak, bizonyos idő után fizikai szükségképen megpihentető önmegnyugtatást keres az ember, keresi azt, ami türhetővé teszi
számára a fájlaltakat. A ressentiment áldása folytán elhiszi a r. alanya, hogy
végeredményben bizonyos szempontból ő maradt felül. Itt említhetjük meg
azon körülményt, hogy tudvalevőleg a természet csak azon állat és növényfajokat tartja életben, melyek a természetadta megtámadtatásukat valamiképen parirozzák, s amelyeknek bizonyos a szükséghez alkalmazkodni tudó
képességeik megvannak ; - ép így egy alkalmazkodási adottság a megbántottak, az eltaszítottak és joggal visszautasított tehetségtelenek számára
a ressentiment. Mivel egyesek igényeik-nagyravágyásuk és képességeiklehetőségeik fordított arányusága folytán szükségkép megbántattnak és visszautasíttatnak : kitermelödnek bizonyos eleve meglevő következetességgel a
ressentiment emberei.
A ressentiment embere, hogy úgy mondjuk hivatalosan nem veszi tudomásul, hogy önönmagát becsapta, (hogy magában elnyomta az igazságot,)
bár tudatának egy mélyebb szférájában végeredményben mégis csak tud
róla, s folytonosan, bár önönmagának be nem vallottan átérzi, átlátja az átmagyarázással szemben a való ténykörülményeket. Ez lehangolja, bizonyos
levert, szomorú érzést kelt lelkében. Mégis ez a szomorúság, mely a be nem
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vallott, de tudottból ered, közel sem olyan pokoli, mintha az önbódító ressentiment nem volna; vagyis ha a be nem vallott-tudott dolgok bevallottan
tudottak lennének.
A ressentiment «gyógyíthatatlan»-sága.

A ressentiment-ban rejlő ellenmondás körülményét az egyén csak önmagával
intézheti el. Lehetetlen itt a felvilágosítás. A ressentiment alanya a legsajátosabb tulaj donához , lelki életének bizonyos jelenségeihez nem mer még egy
messzebb gondolattal sem közelíteni s ezért egyenesen szentségtörésnek veszi
ha másvalaki idegen nyúl hozzájuk. Egyébként is ha az önmagátbecsapó
ressentiment ember számára a ressentiment tárgyának hazug voltát felfedjük,
a természet óvó flastromát szakítjuk le. Bölcsen mondja Ibsen «Vadkacsa»jában Hjalmar Ekdal: «Fosszatok meg egy embert élethazugságától és megfosztottátok életboldogságától.» A ressentiment semmiféle pszihóanalizissel,
vagy más modern lélektani ördögűzéssel nem füstölhető ki, sokkal mélyebben
és elválaszthatatlanabbul a lelki élet adottsága, semhogy a «gyógyítás»nak itt fogalmi értelme lehetne. Helyesen mondja Nietzsche, hogy a bizonyos
fokban elnyomottaknál époly kétségtelenül előjön a ressentiment, mint a
bizonyos ideig nem táplálkozónál az éhség.

3. A forradalmak emberei
Kiknek érdeke a forradalom?

A forradalmak embereinek meg van a maguk külön sajátos típusa. Felette
igaz Toqueville-nak a «L'ancien regiemé et la revolution» című munkájában
mondott állítása. A forradalmároknak - úgymond - egy külön faja «rassza-a
van, mely az egész világon megtalálható és az egész világon egyforma. A forradalom emberei nyilván a fennálló államhatalmi és társadalmi renddel elégedetlenek közül kerülnek ki, mert hisz aki a fennálló renddel meg van elégedve,
az aligha akar ellene törni. A társadalom rendjével épúgy nem lehet megelégedve az, aki mellette a vágyott és jogosnak tartott érvényesülésbőlkiszorult,
mint ahogy kevésbé fogja kockára tenni helyzetét az, akit a fennálló rend
kíelégítő pozicióhoz juttatott, melyet a rend megdöntése csak veszélyeztet.
Az érvényesülésből mennél inkább kiszorul valaki, annál inkább csak nyerni
valója lehet egy gyökeres társadalmi és politikai változás által.
Kikből

keriilnek ki a forradalmárok?

Már most azon körülményből, hogya forradalom emberei a fennálló renddel
elégedetlenek közül kerülnek ki, azt következteti a forradalom társadalombölcselete, hogy a legjobban elnyomottak a legforradalmiabbak. Ez a felfogás
kétségtelenül nem felel meg a tényeknek.
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Felfogásunk.

Nem azok, akik tényleg a legelnyomottabbak, hanem akik a legelnyomottabbaknak érzik magukat, többnyire eleve elégedetlen természetek a született forradalmárok. Itt visszatérek arra, amit egy másik munkámban kimutattam, (Das Problem des Aufstieges, Verlag Oldenbourg Mchn. 1933,) hogy
sohasem a legalacsonyabban levők, akiknek a társadalmi kiemelkedéshez a
legcsekélyebb reményük sem lehet, hanem a továbbemelkedésben akadályozott
nagyravágyók a forradalmi megmozdulások szükségképi kezdeményezői.
Hogy a forradalmak oka soha sem közvetlenül az elnyomatás, világosan
láthatjuk abból, hogy népek évszázadokon át a legsúlyosabb elnyomatást
tűrik s ezzel szemben - viszonylag igen kedvező gazdasági körülmények
között lévő népek (közületek) forrongásba törnek ki.
Igy például látjuk, hogy 1917-ben az orosz nép, mely közel sem volt
annyira elnyomva, mint csak néhány évtizeddel előbb, ügyes szervezés után
mint robbantotta ki a világ talán legnagyobb forradalmát. Ám ahány forradalmat nézünk, annyi példát láthatunk a szabály megerősítésére, hogy:
a forradalmak oka soha sem a közvetlen elnyomatás, hanem az elnyomatás
megfelelő szuggerálni tudása politikai vezérek és szervezetek által.
Amint a forradalmi közületek elégedetlenségének nem a közvetlen elnyomatás az oka, éppúgy az egyes ember elégedetlenségének sem annyira
az elégedetlenség külső okot szolgáltató tényei, mint inkább az elégedetlenség
érzelme, mely az elégedetlenség külső okaival nincs mindig egyenes arányban.
Tételünk bizonyítására kétségtelen nyomatékot adnak a német öngyilkossági statisztikák, melyekből az a majd teljesen hihetetlennek tetsző tény
olvasható ki, hogy a gazdagabbak nagyobb számban dobják el maguktól az
életet anyagi okokból, (vagyis szegénységük miatt,) mint a legszegényebbek.
Vagyis az elégedetlenség inkább a szegénység viszonylagos természetű érzelmében van meg, mint a tényleges szegénységben. Az amerikai Patrick «Armen
und Bedrűckten» című könyvében szegényekről ír, kiknél «szegénység»-et
jelent a luxusautó, a gőzyacht s a Newport-i nyaraló hiánya; ezzel szemben
Thurnwald «Diemenschliche Gesellschaft» c. híres remek munkájában (2. kötet)
néger népekről ír, kiknél egy, szalmaszálból fűzött deréköv már gazdagságot jelent. A gazdagság és szegénység a társadalmi megszokásokhoz és igényekhez
igazodik. Ugyanúgy mint a szegénység érzete súlyosabb, mint a tényleges szegénység, - a forradalmak egyes szereplőinél valamint tömegeinél csak másodlagos ok a tényleges elnyomatás, az elsődleges az elégedetlenségi hajlam és
nagyravágyás.
A tehetségtelen mint forradalmi tipus.

A joggal eltaszított nagyravágyó tehetségtelenek és ressentiment lelkek az
elégedetlenség, gyűlölet és rosszakarat erjesztőkovászai. Ezek soha nem tudnak
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megnyugodni a társadalom rostálási folyamatjának verdiktjében. Nyilvánvaló igazságtalanságot, mellőztetést látnak, zseniális értékek elnyomását s
fájdalmuk Kierkegaard szavaival szólva, gyakorta felér egy bilincsbekötött
Columbus vagy Napoleon gyötrelmével. A drámaiság itt épp abban áll, hogy
szenvedésük, lelki gyötrelmeik igaziak, csak sajnos, a tehetségük - talmi.
A feltörni akaró tehetségtelenség semminemű normális társadalmi berendezkedés mellett felszínre nem juthat. Mivel pedig afelől biztosak, hogy az élrejutáshoz kellő érdemességüle meg van, a fennálló, uralmon lévő társadalmi
rendet okolják. Sokszor bizonyos fokig tudat alatt mozog ez az ellenérzés,
de felette könnyen tudatossá teszi minden olyan megmozdulás, mely a fennálló közületi rendet hibáztatja és megváltoztatását írja zászlajára. Ha az ép
meglevő államhatalmi rend helyében egy másik állana fenn, aligha kell mondanunk, azzal is szükségkép elégedetlenek lennének, mert mindegyik megállapodott, megnyugodott rend egyformán száműzte volna őket. Az ép meglevő berendezéseknek annyi pusztán itt a szerepe, mint a járni nem tudó kisgyermek számára, a megbotlasztó talajnak, melyet azután büntetésként
megüt. Csakhogy a tehetségtelenek büntető ütése a társadalmi renden, - mint
látni fogjuk, - felette súlyos következményekkel jár.
Anagyember.

A kis elégedetlenkedők erőinek akkumulálását végzik az ügyes szervező «nagyemberek». A nagyember azoknak a szája, agya, szeme és keze, akik hallgatnak, mert nem tudnak maguktól szónokolni, a szükségesen és közvetlen átlagoson túl nem tudnak gondolkodni, sem látni, sem írni, akiknek el nem mondott szavait, gondolatait, látását, írását kell visszaadni a nagyember szavainak,
hogy a tömegek magukévá tegyék. (Ezeknek a «nagyemberelo-nek a forradalomban végzett jelentős szerepére jelen tanulmányunkban nem térhetünk
bővebben ki.)

4. A forradalmi megmozdulások első ideje
Harcosok a forradalmak kezdetén.

A forradalmaknak időrendben első harcosai a mindennünnen kiszorult tehetségtelen stréberek. Ezek - mint már fejtegettük - mindig elégedetlenek,
elkeseredettek s boldog örömmel s nagyravágyásuk által hajtott határtalan
fanatizmussal csatlakoznak egy új rendszert, «egy új világ megteremtését»
hirdető mozgalmakhoz. Igy kerülnek az élharcosok közé: a tárlatokon visszautasított festők, a kiadóra nem találó írók, figyelmüket a tanulásra koncentrálni nem képes diákok, rosszminösítésű hivatalnokok, kimustrált magántisztviselők és munkások. A tehetségtelen ressentiment lelkeknek a forradalmi élcsapatba kerülését klasszikusan lehetett szemlélní a Hitler-forradalom központjában Münchenben. (A Hitler forradalomra mintegy paradigmára - a követke-
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döntő fázisaiban
közvetlen közelről szemlélhettem. Azon körülményből, hogy tanulmányom
tárgyánál fogva a Hitler-forradalomból épp csak a visszás-oldalakat emeli
ki, nem következik, hogy ezzel akár Hitler kivételes nagyságát vagy mozgalmának történelmi jelentőségét lebecsülni kívánnók.) Az érdemtelenek és képességnélküli stréberek forradalmi élharcosokká válása szembeszökő és teljesen a köztudatba átment jelenség volt.

zökben sokszor fogok visszatérni, mivel ezen megmozdulást

Az elnyomott forradalmi akarat iránya.

Már most a joggal visszaszorított tehetségtelenek elkeseredése és haragja
ki ellen irányul, azok ellen, akik az ő helyükben érvényesültek rangra, pozidóra tettek szert. A tehetségtelen stréberek forradalmi akarata minden tehetség, rang és pozició ellen tör. Amit a tehetségtelen stréber nem tudott elérni,
arra vonatkozólag azt akarja, hogy más se érhesse el. Épp azok ellen kíván
törni, akiknél tehetség az, ami náluk akarnokság. Más szóval az a rang, közmegbecsülés, vagy uniformis, amit ha az akarnok elért volna, felette tiszteletreméltónak és érdemes valaminek tekintene, mivel más érte el azt, jótékony átmagyarázás révén rögtön méltánytalanság és megengedhetetlen sérelem lett.
A hiú piperkőc-hajlamuiparoslegény üti le a forradalomban a divatosan öltözött férfit és épp azzal az indokolással, hogy mit hősködik, piperkőcködik
ez, mi szükség van píperkőcködésre ? A forradalmároknak a maguk ki nem
elégített gyengéi megbocsáthatatlan bűnükké lesznek azoknál, akik ezeket
kielégítették.
Történelmi példák.

Freiherr v. Freytag - Loringhoven «Geschichte der russischen Revolutionen»jében írja egyhelyütt: «Die neue Kleider oder Brille trugen, wurden als
Bourgeois's und als- Feinde des Volkes erschossen». (Aki a szemüveg miatt
gyilkolt, az annak előtte bizonyosan rendkívüli szájtátott irígy respektust
érzett a szemüveggel szemben.) Pitirim Sorokin volt péterváradi professzor
a forradalom társadalombölcseletének talán legnagyobb kutatója írja, hogy
elsősorban aszerint tartóztattak le az 19I7 októberi úgynevezett második
forradalom alkalmával az egyetemi tanárokat, hogy ki írt több könyvet.
Amikor pedig az egyik professzor azzal érvelt a letartóztatók előtt «sok könyvet
írtam, de mind ti mellettetek» egyik katona azzal felelt: «Mindegy az kutya III
Persze a katona analfabéta volt és az analfabétasága mint valami kínzó seb
sajgott az önérzetén, s most azután bosszút állhatott.
Le Bon írja a «La revolution francaises-ben «Petits avocats sans causes,
médecins sans c1ients, curés défroqués, rabins ignorés, n'ayants comme auparavant qu' une pále destinée ... degénérés de l'alcoolisme et de la misére ; voleurs, mendiants, miséraux, medioeres ouvriers sans travail constituent le
bloc dangereux des armées insurrectionelles».
VIGILIA

55

Sorokin írja az élharcosokról : «Wir können hier den Lehrer finden,
der verbittert ist durch einem Verweis in der vorhergehenden Zeit; den
Journalisten, der sieh durch den Herausgéber ver1etzt füllt ; Intellektuelle
die in irgend einer Weise durch die Aristokratie, oder durch die bestehenden
Verhaltnisse «beschrankt» werden ; den verlotterten Adeligen, den gescheiterten Finanzmann; den unternehmenden Abenteuerer; den stets anführerischen Verbrecher und die Idealisten die das seelische Gleichgewieht verloren
haben. Wenige werden durch Hunger und Kalte, meiste durch Neid Begehrlichkeit, Furcht oder Gier getrieben ... »

Egy talál6 irodalmi példa.
Vagyis mindenütt a kis tehetségtelen nem érvényesültek bosszúja az érvényesülőkkel szemben. Nagyszerűen fejezi ezt ki - a lélektan dolgaiban máskülönben olyannyira érzéketlen - Jókai egy forradalmi indulójában, melyet
a «Szabadság a hó alatt» című műve tehetségtelen forradalmárainak szájába ad.
Az induló közlésénél írja Jókai a regény szövegében : «A többi (eforradalmár») is mind sürgette a maga véleményének elfogadtatását : a kuruzsló
az orvosokat akarta kiirtani, a bukott kalmárnak a börzekirályok trónfelforgatása volt a programmja, az elcsapott tengerész a hajóhadat kívánta felgyujtani: valamennyi vélemény mind oda ment ki, hogy aki csak egy fejjel
kimagaslik a többi közül, az mind ellensége a népnek és kiirtásra méltó», Vagyis itt mindazoknak, akik semmihez sem értenek a gyülölete jut kifejezésre a forradalom álcája alatt azokkal szemben, akik valamihez értenek és
valamire vitték.

5. Harc agyőzelemért
Tehetségtelenség mint a forradalmak veszélyének palástja.
Épp a forradalmi élcsapat erkölcstelen és tehetségtelen volta a legfőbb segítő
a vezérek számára. A tehetségtelen élcsapattal nyilván könnyebb boldogulni,
mint a tehetségesekkellenne, akiknek saját gondolatuk és lelkiismererük van.
Ezek, vagyis a vezér mellett csoportosuló tehetségtelenek és a komolyanvehetetlenek serege a forradalmi megmozdulásoknak nemcsak legfőbb segítője,
hanem egyúttal leple és palástja is. Az első megbízható hívek között mindig
ott találhatók ezek a sehol be nem fogadott, mindenáron feltörni akarók.
A legkomolytalanabbak és legkevésbbé figyelembe jövők mozognak a legtöbbet. Ök nem akarnak óvatosak lenni. Ezek folytán azután a szervezkedés
rendjén történhetik, senki. a szembenállók közűl nem veszi komolyan, mindenki
csak egy ostoba szekta nevetséges próbálkozását látja. A forradalmak első
kezdetei mindig és minden forradalomnál - ez általános törvényszerűségként
megállapítható - nevetségesek s komolytalannak látszók. Ezért olyan találó
a Machiavelli féle szabályaforradalmakról, mely így szól: «A forradalmi
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próbálkozás komoly voltát eleinte nehéz felismerni, de könnyű lehetetlenné
tenni.; később a forradalom komoly voltát könnyű felismerni, de nehéz
lehetetlenné tenni».
A lehetetlenséget nem ismerés és új mértékek adása.

A forradalmárok sajátos lelkialkatához tartozik általában, hogy nem ismernek
lehetetlenséget. Úgy vélik minden a hatalmukban áll «Gedanken - írja
Sorokin - welche man in geordneten Zeiten als Utopie einer nicht ganz
normalen Person betrachten würde, oder als Traum eines Dichters, oder
als Phantasie eines Wahnsinnigen, werden jetzt als völlig praktisch angenommen . .. Hindernisse? Für sie gibt es keine, so wie es für den Wahnsinnigen keine gibt». Ehhez a lehetetlent is hivéshez hozzájárul, hogy a forradalmaknak oly társadalmi és erkölcsi mozzanatokat áll valójában hatalmában
átformálni, melyeket egy-egy társadalmi rend megingathatatlanoknak vél.
Ezt a mérték és rend megszabásának hatalmi önérzetét meglehetősen tudatosan fejezte ki 1923 februárjában a nacionálszocialista lapok válasza az
ellenzék által hangoztatott jogtalansági vádakra. Ekkor már Hitler uralmon
volt, de a forradalom még nem játszódott le. Igy hangzott a válasz: «Wenn
unser Rechte mit euren Rechtsbegriffen nicht übereinstimmbar seien, dann
werden wir eben andere Rechtsbegriffe schaffen, die und rechtfertigen», Egész
nyugodtan mondhatták volna azt is: mit ellenkeztek, akármit teszünk most,
az helyes, mert győzni fogunk és így mi vagyunk a mérték. A forradalomnak,
mely győz, akármilyen békés is, egy ideig erőszakkal kell kormányoznia,
melynél hatalom és jog egybeesnek. A győztes forradalom törvényszegessel
győz.

A forradalmak

győzelme

körül.

A forradalom sajátságosan vagy győz, vagy ha nem győz, úgy nem forradalom,
hanem hazaárulás, illetőleg egyes «lelkiismeretlen nagyravágyök», vagy a «csőcse. lék» lázadása. 1917 július 5-én fellázadtak a bolsevikiek a mensevikiek ellen.
A lázadást letörték. A felkelés vezetőit úgy kellett megmenteni a Iincseléstől.
Teljes volt a felháborodás. Októberben újra felkelést szítottak és győztek.
Most megváltozott a vélemény. Egyszerre kitünt, hogy milyen sokan voltak
a bolsevisták mellett már július 5-én, legalábbis rengetegen állították.
Wilhelm Liebknecht írja hirhedt «Hochverrat und Revulution» című
könyvében: «Ha az ember jól utánagondol a sikerületlen forradalom miatti
árulási bűnügy nem egyéb, mint a logika elárulása. A sikerült «árulás» trónokon,
miniszteri és legfőbb bírói székeken ül. Uralja az egész világot, mely sikerült
forradalmak révén jutott előre. Míg minden más bűncselekmény csak sikeres
elkövetésével válik bűncselekményé, ellenkező esetben mint szándékot vagy
kísérletet csak enyhébben bűntetik, a forradalom csak addig büncselekmény,
míg el nem követték, amint sikeresen végrehajtották, nem bűncselekmény
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többé, hanem dicsőség, mely törvényt alkot ... A hazaárulás (azaz a fennálló
hatalom elárulása) uralja a világot».

6. A győztes forradalom
Fordított kiválasztódás a győztes forradalomban.

Nos a győztes forradalomban ott áll a forradalom legfőbb vezére, néhány
ügyes alvezérrel és egy a tehetségtelenekből és ressentiment-emberekből összetevődött élcsapattal. A vezér kezében a hatalom, az élesapatot a győzelemhez
más felhasználta, de nem távolíthatja el. Ezek akarják az állam első pozicióit
s kivétel nélkül minden győztes forradalom velejárója az élcsapat tagjainak
marakodása a rangokért. A vezérek tehetetlenek, hisz az élcsapat képezi a
hatalmuk legmegbízhatóbb híveit. Ám nemcsak az élharcosok a maguk számára kapnak poziciót, hanem állásokat, rangokat töltenek be a legkicsinyesebb szempontoktól vezetettve egész sereg, nyilván képzetlen és oda nem illő
emberekkel. Igy mindenütt a kis-tehetségtelenek, elkeseredett ressentimentlelkek kerülnek az élre; egy határozott tendencia áll fenn, hogy az új társadalmi rendben az érdemmel, multtal rendelkezők és tehetségesek helyébe az
érdemtelenek, tehetségtelenek, kis szürke lelkek jöjjenek. Egyébként nemcsak
a tehetségtelenség jogcím az élrejutáshoz, hanem a gaztettek is. Az egész
történelem forradalrnai folyamán ott találjuk a fordított kiválasztódás új
tendenciáját.
Történelmi példák.

Dennis írja a «Huss et la guere des Hussités» című könyvében, hogy a hussita
forradalomban épp a leggyengébb képességű táboriták. orfaniták és milenáriusok kerültek élre.
Guizot írja az angol (XVII. századbeli) forradalomról «Ezen általános
és messzemenő felfordulásban az erőszak visszaélései és a végletek közepette
minden gonosz érzületnek reménye volt a beteljesedése.
Az r848-as párisi forradalom ideiglenes kormánya harmadrangú akarnokokból állott, írja Gregoir «Franciaország története a XIX. században»
című munkájában. Kormányállásokban s perfekturák élére sehol érvényesülni
nem tudott nagyambiciójú söpredék jött. A kormány egyik tagjában felmerült
az a gondolat is, hogy vezetői állásokba csak azok helyeztessenek, akik a
multban szembekerültek a hatóságokkal, társadalmi renddel és börtönviseltek.
de legalább is szándékaik valaminő erőszakos visszanyomatásáról bizonyítékokat tudnak bemutatni. Mi ez már most, ha nem a legkiáltóbb és legleplezetlenebb megnyilatkozása a ressentiment és tehetségtelenség egyeduralmi törekvéseinek.
BIos írja az r848-as német forradalomról : «Eine grosse Zahl von Dumköpfe erschien auf der Bühne, die die Bewegung für ihre eigenen Ziele aus-
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nützen wollten ... ]ournalisten dritten Ranges erschienen in der Rolle militárischer Führer, Dichter als Wirtschaftsführer, kurz: Schuster treten auf
als Pastetenbácker».
A párisi 187I-es kommune központi bizottságának go tagja közűl 56
közönséges gonosztettekért már el volt ítélve, legtöbbjük börtönből került
az élre.
Sorokin írja az IgI7-es bolseviki forradalom vezetőiről : «Verbrecher
und Wegelagerer ungeschickte Arbeiter und schwache Bauern, verkommene
Aristokraten und minderwartige ]ournalisten und Schriftsteller. Die Mehrzahl
von ihnen haben jahrelangen Gefangnisstrafen und Zwangsarbeit hinter sich ;
dies musste auf ihre Nerven wirken, woraus andererseits erklárlich wird,
dass sie statt des irdischen Paradieses das Reich der Zwangsarbeit errichtet
haben».
Természetesen a forradalom első ideje és későbbi periódusai között
lényeges különbségek vannak. Sorokin írja: hogy IgI7 októberében jóformán
mindenünnen kidobták a szakértőket, így pl. hatalmas vállalatok élére nevüket
leírni nem tudó munkások kerültek. Propokowitsch írja: «Die Anwesenheit
eines vorgebildeten Ingenieurs in einer Fabrik wurde als Zeichen einer versönlichen Politik gegenüber der Bourgeoisie betrachtet, die sich mit dem Grundsatz der Diktatur nicht vereinigen Iasst.i Gastew, egy kiváló orosz eredetű
szociológus írja ezekről az időkről: «Ein Schneider wurde an die Spitze eines
grossen Hüttenkonzerns gestelit. Ein Mahler an die Spitze eines Textilwerkes.»
Később azután lassanként javultak az állapotok, de még Ig23-ban hivatalos
bevallás szerint egész Oroszországban a bírák 83%-a jogilag képzetlen volt.
A fentiek után nem is tünhetik nagy dolognak, hogy egy elbocsájtott
Bayrenth-i tanítóból bajor kultuszminiszter, egy fajtalanságért a katonaság
kötelékéből elbocsájtott tisztből egyideig a német katonai pártalakulatok
legfőbb vezére lett.
A tisztítás kérdése.
Felmerül a kérdés, hogy a forradalmak ideálista és képességekkel bíró néhány
mert hiszen ilyeneknek is kell lenni az alvezérek között, miért nem
vetik latba minden befolyásukat egy azonnali tisztításért. Az események
törvényszerűségeivelnem lehet egykönnyen szembeszállni. Az élgárda, a törzskar nélkül jóformán mozdulni sem tudnának a vezetők. Ezek azok, akik a
sokaság közörnbösségével szemben a megingathatatlanságot jelentik.
Erkölcsi szempontból is kifogás alá esik a forradalom harcmozgalmaiba
bevitt és győzelemhez felhasznált tehetségtelenek kiszelektálása. Az eféle eljárás olyan, mint amikor az elcsábító azt mondja az általa megejtett nőnek,
kinek az elcsábítás előtt házasságot igért, hogya történtek után nem veszi
feleségül, mert most már nem ártatlan; márpedig úgy társadalmi rangja,
mint pontos becsületérzéke lehetetlenné tesz egy ilyen nővel való frigyet.
vezetői,
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Hermann Heller szerint a forradalmaknak még észszerűségböl is el kell fogadnia
a velük felkerült eszteleneket. - Azok akiknek poziciójához csak a pozíciójuk
ad észt, nyilván megbízhatóak. mert minden változás pozíciójuk biztos elvesztését jelentené. Ezek valahogy érzik, hogy valóságos csoda, hogy minden
sikerűlt, mert bármennyire is ágáltak, lelkük legmélyén valamit mégis csak
tudtak képességük csekély voltáról, vagy legalább is arról, hogy a forradalom
előtt lehetetlen 'volt számukra az érvényesülés. Közülök kerülnek ki a rémlátók, a mindenkit feljelentők, kik egyre aggódnak, hogy összedől az egész
gyönyörű álmuk. - A forradalom vezérei pedig nem nélkülözhetik az egyszer
már kipróbált leghűbb harcosokat.
A tehetségtelen élharcosok elhelyezési nehézségei.

Ha a forradalom résztvevői között a tehetségtelen nagyravágyók száma,
kik mind vezetőpoziciókra vagynak, igen magas, nehezen kerülhető el egy
második forradalom. Különösen nehéz probléma várt Hitlerékre, kik kitünően szervezték az elkeseredett tehetségteleneket. Josef Goebbels zseniálitása úgy oldotta meg a nehéz feladatot, hogy a tehetségtelenek és elkeseredettek hadát, mint a mozgalom harcosait folytonos ünneplésekben részesítette
s különleges megbecsülés jeleit mutatja feléjük. Ezenkívül megnyugtatásukra
egyre hirdeti, hogy a vezér is, ő is jól tudják, hogy még nem kerűlhetett mindenkí a megfelelő helyre, de ennek a mostoha viszonyok az okai, melyeket és ez az indokolás felette jellemző - a régi éra, a weimari - úgymond hazaárulók idézték fel. Gyakori refrain : Hitler szívén hordja minden harcosának ügyét. S mindezek dacára 1934 június 30-án majdnem kitört az Ú. n.
második horogkeresztes forradalom, melyet az elégedetlen rohamosztagosok
szerveztek s mely az összes bevált vezérek halálával járt volna. Persze a tehetségtelen nagyravágyók megnyugtatása az első időben különösen fontos, ekkor
u. i. ők képezik a biztos alapokat, a megbizhatókat, a kipróbáltakat. Amikor
már mindenki aláveti magát az új rendnek, jelentőségük megszünik.

7. Forradalmi tömeg a győzelem után
Győzelem

utáni

erőpróbák.

A forradalom győzelme utáni első idő a forradalmak legnehezebb erőpróbái.
Amíg nem győztek, mindenki szabadon nyilváníthatta hovatartozását. A győ
zelem után az egyesek érzelmei felől teljes a bizonytalanság. Mindenesetre
azon körülmény, hogy mindenki magát forradalmárnak mondja és az új
szigorú uralom hívőjének. nagyon sokakat végűl is tényleg meggyőz és hívővé
tesz. Nem azért győz meg, mert az illető maga a dolgokat helyesnek látja,
hanem mert mindenkiről azt véli, (azok szavai után,) hogy azok helyesnek
látják. Ilyen módon külön-külön megnyugszanak az emberek azok bizonyosságában, akik épen olyan bizonytalanságban vannak mint ők. Azonban
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csak egy egyetlen ellenforadalmi hangra van szükség s egyszerre mindenkiből
kitör a kétség és bizonytalanság. Elégséges - mint arra már számos példa
adódott, -egy ismeretlen elmebeteg, vagy valami fantáziáló gyermek szava:
egyszerre láthatóvá válik, hogy milyen hihetetlen gyenge alapon épült a
tömeg együttérzése.
Filiszter tehetségtelenek a

győzelem

után.

A forradalom győzelme után ugyanolyan fontosságot kapnak a nem-nagyratörő.
tehetségtelenek. mint a győzelem előtt a nagyratörők. A nem-nagyravágyó
tehetségtelen tucatemberek nyugszanak meg ugyanis elsőnek az új rendbe
s ezek gyors megnyugvása a további ellenállást és ellenforradalmat nehézzé
teszi. A filiszter-tehetségteleneknél is nagy szereppel rendelkezik a ressentiment. Ök a maguk be nem avatkozó, a meglévőt mindig elfogadó beállítottságukat, helyesebben gyengeségüket, a többség után-menést (az új rend mindig
mint az «elnyomott többség» képviselője jelenik meg u. i.) felette bölcs és
célszerű eljárásnak magyarázzák be maguknak. Irígység indítja őket azokkal
szemben, akik nem ilyenek, akik nem az uralmon lévők, hanem a «maguk
feje után» akarják az ország dolgait berendezni. Ugyanúgy ezek ellen vannak
mint régebben a még nem győzött forradalmárokkal szemben állottak, (ha
csak a teljes társadalmi rétegük, mint valami állatfalka en block nem csatlakozott a megmozduláshoz). Tehetetlen pipogyaságukat érdemül magyarázzák
be maguknak. Ök bezzeg nem «kűlöncök», nem akarják dolgaikat máskép
intézni, mint «minden más rendes ember» teszi. Ök fogadják el elsőnek a forradalom indokolásait. «Hiszen persze a népakarat nem érvényesült» mondják
s nem veszik figyelembe, hogy ez a bizonyos «népakarat» csak a forradalom
győzelme után lett «népakaratn-tá.v
Kihagyások a tömeg gondolkozásában.

A győzelmes forradalom aktivitásának idejében az egyes ugyanúgy, mint a
tömeg, a megszokott szellemi, akarati, érzelmi funkciói rnellől egyszerre
elveszti a talajt. A megszokás, a sokszor végiggondoltság szokott, elvárt, vagy
elvárható dolgoknál, gyors appercepiálást és mintegy motorikus azonnali
akarati elhatározást eredményezhet. Ha azonban olyan fogalmak, események jönnek, melyekre sem az egyes, sem a tömeg soha semmiféle mintát,
példát nem láthatott: az elhatározáshoz, meggondoláshoz, cselekvéshez feltétlen idő szükséges, amíg az agya fogalmakat tisztázza, a dolgok mellett és
ellen szóló érveket rendezi. A forradalmak eseményeinek üteme azonban
nem hagy időt a gondolkozáshoz, s a tisztánlátás és tisztán appercepiálás
* A hivatalos egyházi felfogás szerint, valamely az államrendet megváltoztató
mozgalom után, az egyes katolikus ember azon mértékben köteles magát az új uralomnak alárendelni, amily fokban alatta a köz érdekeit szem előtt tartá általános rend
helyreállott. (V. ö. XIII. Leó pápa "Notre consolation» kezdetű 1852 május 3-ról kelt
francia nyelvű levelét Franciaország kat. püspökeihez.)

VIGILIA

61

kialakulásához, hanem ragadja magával a tömeget s benne az egyest, kiknek
jóformán minden lelki-szellemi funkciói egyszerre sajátos kihagyásokat
mutatnak. - A forradalomban a tömeg a legteljesebb képtelenségeket hiszi.
Hogyisne, hiszen új rend van, valóban látják, hogy a régi legnagyobbaknak
menekülni kellett; megingathatatlannak gondolt berendezések meginogtak,
valamit már látnak a hihetetlenből. a «hihetetlen» lehetetlen volta már meg
van törve és így minden hihetetlent hajland6k val6nak elfogadni. Dantont
és Herbert-t megvádolják, hogy az ellenséggel szövetkeznek; Lafayette-et,
Robespierre-t árul6nak hiszik, a girondistákr61 egyszerre mindenki hajland6
elgondolni, hogy az emigránsokkal összeköttetésben állanak. Az orosz forradalomnak az a vádja II. Mikl6s cár ellen, hogy országát a németek kezére
akarta játszani. Miljukowot, Tschernowot, Kerenskit a legképtelenebb hazaellenes vádakkal illetik. - Ugyanígy (az ideális reménykedések területén) : a
huszita-forradalom hisz a hetek alatt eljövö földi paradicsomban; a nagy
francia forradalom az általános egyenlőségben ; a harmadik francia forradalom az osztálymentes társadalomban; a bolsevista orosz tömeg «biztos» a
hónapok alatt kitörő proletár-világforradalomban.
A tömeg judiciumnélkülisége.

A forradalmi tömeg a kicsiny és nagy dolgok közötti szétválasztáshoz elveszti
judiciumát. A megszóIítás formája (polgártárs, elvtárs stb.) a legnevetségesebb külsőségek, fontosságra tesznek szert, mialatt jóformán észre sem vesz
pl. olyan dolgot, mint a teljes gazdasági széthullás. A tömeg gondolkodása
a legelemibb logikai kihagyásokat mutatja, Vierkandt «Zwangspensionierung des Verstandese-ről szól e jelenségekre vonatkozólag. PL az orosz forradalomban általános jelszó a «béke» és «világbéke» és magában az 1917. évben
minden kihallgatás nélkül 2 millió embert ölnek meg. jelszavuk a szabadság
s mindennemű szabadság-eszmét ellenforradalmi csalásnak mondanak és
csirájában elfojtani igyekeznek.
A beteg tömeg

vezetői

a legkevésbbé meggondolt emberek.

A forradalmi tömeg erkölcsi érzéke is hihetetlen fogyatékosságokat mutat.
Nem az egyes lett rossz, hanem az egyes képtelen a dolgokat jelentőségük,
értékük szerint feldolgozni, s vakon felvetett jelszavak s kijelentések után
megy. A legkevésbbé meggondolt emberek, kik egyúttal a leggyengébb képességűek is, találják meg először a hangjukat. Az ok egyszerű. Ök máskor sem
igen gondolkodtak a körülményeknek, dolgoknak utána s a teljesen újban,
váratlanban, kiismerhetetlenben : ugyanezt teszik. Ezek a meggondolatlanok
azután könnyen részegülnek meg szavaiktól, ők, azaz megint csak a tehetségtelenek és gyengeképességűek azok, akik szerepet kapnak a forradalmak
«új korszakaiban». A tömeg ezeknek a legostobábbaknak, ezeknek a hétköznapi ostobáknak a feje után megy. (Az ünnepnapi, a nagyravágyó ostobák
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ugyanis magas pozíciókban ülnek.) Ezek rontanak, destruálnak, de még az a
mentségük sem lehet, hogy ha már mások vagy más számára nem tesznek
jót, hogy maguknak jót tennének. Sokszor nem is tudják, hogy ők voltak a
tömeg eszme-adói, Ugyanis elég egyszer valamit kikiáltani s a tömeg egész
sora, bármily képtelenség is lett légyen amit indítványoztak : magáévá teszi.
Miért rombol a tömeg?

Úgy a szociológiában, mint a tömeglélektanban felmerült a probléma, hogy
miért rombol a forradalmi tömeg. Meglehetősen általánosan elfogadottá lett
Vierkandtnak a Schmollers Jahrbuch 1922-iki évfolyamában hosszasan kifejtett felfogása, amely szerint mivel a forradalom mindig törvényszegéssol
győz, a törvényszegés tudata destruálja a tömeget és ezért rombol. Ez a felfogás amilyen általánosan elfogadott, ép olyan hibás; hiszen egy forradalmi
tömeg sem tartja az új uralmat törvényszegönek, hanem az előbbi uralmat
hamis jogrend bitorl6inak, ez pedig lényegesen más. Különben is a törvényszegés folyamata nem játszódik le valami éles jólkivehetőséggel a nagy tömeg
számára. A tömeg rombol, a rombolás ösztönénél fogva. Mondhatjuk l'art
pour l'art a rombolásért ! Az egyes emberben ugyanúgy, mint az egyes osztályokban életfunkcióik, társadalmi szerepük folyamán kisebb-nagyobb ellentétek, haragok, bosszúságok adódnak, melyek tisztázására sem a törvények,
sem az egyesek és osztályok funkciói és érdekei nem adnak módot. Ugyanígy
ressentiment áll fenn egyes emberek és egyes osztályok között. A forradalom
által egyszerre majd mindenfajta egyéni és osztálybosszú kielégíthetövé válik,
bárminemű törvényes megtorlás veszedelme nélkül. Először az osztálybosszú érvényesül - mégpedig a megbántottak és legmeggondolatlanabbak
utasítása szerint. Az osztályok elleni bosszúval azután lelohad, lecsendesedik
lassanként a személyek elleni bosszú is, mely azonban még mindig rengeteg
áldozatot követel. - Az egyén többnyire nem saját maga, hanem a tömeg
által végez azokkal, kikkel ellenséges érzülettel viseltetik.
Forradalmi tettek csak addig lehetségesek, míg a tömeg lehiggadt gondolkodása szünetel. Ennek okából pedig egyre új abb és új abb meglepő. váratlan
eseményeknek kell történnie mindaddig ..., amíg az uralom meg nem szilárdul.
Jelszavak.

A tömeg lekötésére nagy szolgálatokat végeznek a forradalmár szónokok.
Ezek között egész gyenge, tehetségtelen emberek akadnak, kik egymás után
rájönnek, hogya nép képtelen gondolkodni, ezért elégségesek egy-egy jelszónak a legkülönbözőbb összefűzései. Pl. ilyen jelszavak az orosz forradalomból :
«Felszabadított elvtársak», «polgári babona», «előítélet», «korlátlan urai vagyunk
ösztöneinknek», «ellenforradalmi eljárás», «törvényileg lehetövé tett csalások»,
«erkölcsi álszenteskedés», «erkölcsnélküliség», «egyetemes szabadság», «nincs
többé kényszer», «kiirt juk a gyáva ellenforradalmárokat», «felszabadulás az
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erények alól». «Vallási mese ópium a nép számára». «Az elnyomott nép beteggátlásai». «Korlátlan testi, lelki szabadság és előítéletnélküliség». «Kapitalista ösztönök megnyilvánulása». «Álszent hívői a polgári rendnek». «Kiverni
a fejből a polgári babonákat». «Atheizrnus.t «Korlátlan hatalmú a nép».
«Internacionale 1» «Szovjeturalom 1» «Világforradalom 1» «Világgyőzelem 1»
Az egyes a tömegben.

Amit a tömeg helyesel, keresztülvisz, lerombol vagy felmagasztal, mindazt
a tömeg teszi, nem az egyes. A forradalom törvényszerűségei által mozgatott
tömeg, ép úgy nem kérdezi a jogosságot, vagy jogtalanságot, mint ahogy a
földrengés vagy az elsütött ágyú nem kérdezi, hogy akiket elpusztít megérdemlik-e. Ha néhány hónap mulva az egyes ember a dolgokra visszagondol,
nem magát hibáztatja, bár részvevő volt, hanem a tömeg felett érthetetlenkedik. «Egy évvel a terror befejeződése után az emberek nem tudták megérteni, hogy tehették» - írja Madelin. Minden egyes a többiben találta meg
biztonságát s tudta és érezte, hogy ha ő nem kiáltana vagy hurkolná a kötelet
a lámpavas előtt, a másik tenné. Az egyesnek a szelidaritás érzését az az
öntudatlan bizalom adja meg, hogy lám ezek a békés, derék emberek így látják helyesnek, ők, akik benne vannak és akik közül valaki csak megérti a
dolgokat; hozzájuk kell alkalmazkodnom nekem, ki egész elvesztettem a
fejemet. Az egyes azt hiszi, hogya nagy tömeg már valahogy átlátta, megérti a dolgokat s nem meri elgondolni (megannyi példa tudása esetén sem),
hogy egyiknek sincs összesen több ítélőképessége a dolgok felett, mint néki
magának. Igy azután aleggyöngébb képességűek. a legtehetségtelenebbek.
legostobábbak a tömeg kórusának dirigensei és történelmi statiszta felvonulásainak elbódult rendezői.
Az élcsapatbeliek hatása a tömegre.

Amikor a nép egyesei között teljes a bizonytalanság, az idejében való appercepiálni és tenni nem tudás, az első időkben a megbízható élcsapatnak, vagyis
a javarészt nagyravágyó strébereknek és ressentiment-embereknek jelentősége
és szerepe óriási. Ők a már teendőik felett határozottak s visszalépni nem
tudók szigetei a tömeg általános véleménytelenségében és másokhoz alkalmazkodásában. Őket nem ingatja meg, hanem félelmet lop szívükbe a forradalomellenes kétkedő szó, mely félelem azután a legmesszebb cselekedetekre ragadja
őket. A szovjet vörösgárda és a «Nep-legények» (Nep, azaz: «Novaja ekonomicsenszkaja polityika» [új gazdaságpolitika}) ugyanúgy, mint a Hitler-féle
vezetők és pártkatonaság (Sutzstaffel, Sturmabteilung) vezetői, ahol uniformisukban megjelentek, mindenütt a kedélyek lecsillapodását s a forradalomban
való hitet hozták. Az élharcosok a forradalomban való megnyugvás legfőbb
és legbiztosabb szuggerálói. «Hiszen nekik csak tudni kell» - gondolják róluk
az emberek, kik most teljesen képtelenek nyugodtan gondolkozni.
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A tehetségtelenek kioperálása és az «egyenes kioálasttádás»
Ezek: a tehetségtelenek, stréberek a támasz és talpkő. Kioperálásuk az új
forradalmi államrendből csak akkor kezdődhet, ha a forradalom már meghiggadt, mindenki az új rend híve s ellenmozgalomtól nincs mit tartani. Akkor
ezek dicsőségük elismertségével. esetleg érdemrendekkel, vagyonnal visszavonulnak. (Ezek az úgynevezett «pensionierte fette Revolutíonars-ek, a szakirodalomban gyakran esik szó róluk.) Az új tehetségtelen strébereknek, minél
inkább megülepedik a forradalom, mind kisebb esélyeik maradnak s lassanként megkezdődik a normális államélet : a régi államélet és a forradalom által
akart új rend szintézise.
A gyors megállapodást, megnyugvást a stréber és ressentiment emberek
teszik lehetetlenné, kik a magasban vannak. A forradalom szép jelszavaiból
persze semmi sem valósul meg az első időkben, sőt minden régi hiba sokszorozott, túlzott formában jelenik meg. A tüzelő bosszúvágy ugyanis nem vár a
kielégülés sel - az ideálok pedig várnak ...

8. Világtörténelmi rövid összegezés
A forradalom tehetségtelenjeinek tettei által eredményezett végleges mérleg
felette szomorú megállapításokhoz vezet.
Nemcsak a nemzetek legkiválóbb szülötteinek pusztulását eredményezik
a tehetségtelenek forradalmi cselekedetei, hanem nekik tudható be majd valamennyi a világtörténelem folyamán aláhanyatlott népek bukása.
Ebből a szempontból- technikai okokból csak igen nagy vonásokban!
- végig fogunk tekinteni a történelem nagy forradalmain.

Görögország.
Niese «Geschicht eder Griechischen Staaten» és Pöhlmann felette tanulságos könyvében a görög forradalmakról megállapítják, hogy a görög forradalmak megsemmisítették az állam fenntartásához nélkülözhetetlen szellemi
vezetőréteget. Pöhlmann írja: «Alle, die sich über den Durchschnitt erhoben,
wurden umgebracht», majd: «Das Gesamtergebnis: Die Vergeudung und die
Verschlechterung des biologischen Bestandes im Griechenland ist der Anfang
vom Ende»,
Róma.
Tekintsünk Róma pusztulására. A parasztforradalom, Sulla, Márius forradalmai, valamint egyéb forradalmi megmozdulások egész sorai, Róma
legkiemelkedőbbjeit, így a Grachusokat, Spartacust , Drusust, Catilinát,
Pompeiust, Marc Antoniust, Cesart, Flaccust, Cicerot, Memiust, Sertoriust követelték áldozatul. Sulla bizalmasai, mondhatjuk élcsapata, egymagában annyi embert gyilkolt le, mint amennyien a pún háborukban elestek.
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Az első és második triumvirátus kipusztította a patriciusokat, majd valamennyi uralkodó társadalmi réteget s ezek helyébe hozta a felszabadított
rabszolgákat, valamint barbár fajok legalacsonyabb rendűit, különböző nemzetek söpredékeit. Ferrero írja «Róma bukása» című munkájában: «A forradalmak utáni új lakosság, mely javarészt rabszolgákból és barbárokból tevő
dött össze, képtelen volt az állam életének újraépítésére. Róma lehanyatlása ...
elkerü1hetetlenné vált ... » Vagyis összegezve: Róma pusztulását szintén a
forradalmak nyomán felkerült tehetségtelenség és gonoszság okozta.

Izldm.
Müller: «Geschichte des Islam címűt hatalmas művében az arab nép és a
kalifátus bukását az egymást követő forradalmak nyomán magasba került,
mindennemű vezetésre képtelen tehetségtelenek művének mondja. A különböző forradalmakkal mind gyengébb és tehetségtelenebb, de egyúttal mind
gonoszabb elemek kerültek felszínre. A forradalmak lefolyása végén a nemzet
ellenálló képessége teljesen megszünt, a legkülönbözőbb befolyások és külső
érdekek érvényesülésével szemben. Vagyis az elégedetlen tehetségtelenség,
mint forradalmi eszköz, letörte egy fiatal nép államalkotó életerejét.

Franciaország.
A francia forradalomban ép a legkiválóbb, az evolucióhoz és ideálokhoz
legközelebb álló vezéreket ölték meg s helyet engedtek a másodrendű strébereknek és alacsony ösztönű tömegnek. A francia forradalmakban egyébként
statisztikai adatok bizonyítják a népesség hihetetlenül súlyos értékveszteségeit : a születések számának apadását, a halvaszülések és nyomorékok,
ugyanúgy mint a kevéssé életképes «egészségess-ek születésének szaporodását
(ezeket nevezték «les enfant de siége et de la revolutions-nak), valamint a
venerikus betegségek, alkoholizmus, paralizis és ragályok növekedését.

Oroszország.
Szömyűségében

s hatásainak súlyos voltában talán egyetlen forradalom
sem múlja felül az IgI7 októberében kezdődő szovjet megmozdulást, mely
magában IgI7 utolsó negyedében - Sarolea professzor statisztikája szerint,
- két millió áldozatot kívánt; IgI8-tól Ig22-ig bezárólag pedig évente átlag
5/4 millió emberéletet, azaz ilyen módon többet, mint a jelenlegi CsonkaMagyarország összlakossága.
Oroszország legértékesebb elemei, szellemi elitje minden kihallgatás és
előzőleges elítélés nélkül meggyilkoltattak. Csak bűnös multú előkelőségek
maradhattak életben, mintha tudatosan csak fordított kiválasztás szándéka
lebegett volna a forradalmárok előtt. Csak IgI7 utolsó negyedében a vezető
rétegek közül lemészároltatott 28 püspök, 12Ig lelkész, 6000 professzor és
tanító, gooo orvos, 54.000 tiszt, 260.000 katona, 70.000 rendőrtiszt és 355.000
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egyéb «intelligencia». Ezek a számok azonban korántsem teljesek, ugyanis a
természetes halállai kiszenvedett szellemi elit-beliek javarészt a hiányos táplálkozás áldozatai. Ezeknek, mint a harmadik ellátási kategóriába tartozóknak, tápláléka általánosan 1116, de némely vidéken 1/32 font kenyér volt. A nép
hihetetlen általános morális lezüllésére nem kívánunk rátérni. Óriási mértékben leapadt a születések száma, ellenben emelkedett a gyermekhalálozásoké
(I92S-ig). Sokszorosan emelkedett a tüdőbetegek, elme- és idegbetegek, valamint a venerikus betegségekben szenvedők és járványok (főkép malária)
mértéke.
A magyar összeomlás.

De nem is kell távolabbi példához nyulnunk. Aligha fog ellentmondással találkozni, hogy ami gyászos összeomlásunkat nem annyira háborús
szereplésünk okozta, mint Károlyi és Kún Béla tehetségtelenjeinek és gonosztevőinek forradalmai.

9. Befejezés
A forradalmak világtörténelmi mérlegeként a tehetségtelenség és ressentiment
harcát látjuk a tehetség, érdem és igazságossággal szemben.
A forradalmak leülepedése nyomán lassanként kibontakozó nagy reformok
végzetes, drága fizetségeket kérnek s ezek a reformok már csak akkor kerülnek
mindig sorra, amidőn a tehetségtelenség uralma helyébe a rendes kiválasztódás visszatér.
Jól tudjuk, forradalmak sohasem lesznek elkerülhetők, hisz az előidéző
okok mélyen az emberi természetben gyökeredznek. A forradalmak szociológiája arra tanít azonban, hogy minden forradalom - Sorokin hasonlatával
élve - Tartuffe-ként gyönyörűen beszél és gyalázatosan cselekszik. S a forradalmak legalább annyira, amennyire a fejlődés is emberi haladás fordulópontjainak: a tagadás tehetségtelenség, az esztelenség diabolikus történelm
principiumainak is mondhatók az ész és tehetség békés munkájával és az
emberi nem fejlődésével szemben. S ha a forradalmakat a fejlődés történelmi
szükségképiségének örök elvei is mozgatják, a legfőbb végrehajtók és legközvetlenebb mozgatórugók : a tehetségtelenség, ressentiment és alacsony
indulat.
győzedelmes

(Helyszüke miatt több helyütt elhagytuk az alátámasztó történelmi példákat.
Tanulmányunk tárgya azonban jóval részletesebb feldolgozást talál egy másik
munkánkban, mely a közeljövöben folytatásokban lát napvilágot egyik tudományos
folyóiratunkban. Ebben az itt hiányzó adatok is feldolgozást nyernek.)
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