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Az új elit

Minél nehezebb e roppant vállalkozás, annál inkább kell vonzania
az embereket. A népeket mindig a nehéz feladatok mozgatják meg.

Az uralkodó osztályok Európa valamennyi legyőzött országában
csődöt mondtak. Világunk bukása az ő bukásuk. Itt az ideje, hogy a nép
erkölcsi és szellemi tartalékaihoz folyamodjunk, - az emberiség közös,
és a civilizáció végső tartalékaihoz - a győzelem és az újjáépítés érde
kében. S ez erkölcsi és szellemi tartalékok nem lehetnek csupán eszköz
d hatalom birtokosainak kezében; ezek: maga a hatalom, a kezdeménye
zés forrása, s az a talaj, melyben a személyiségük méltóságának és sze
mélyes felelősségüknek tudatát hordozó egyéniségek teremnek.

A parancsuralmi rendszerek a "nép" szó értelmét épúgyeltorzí·
tották, mint a nyelv egyéb szavaiét. A nép nem az a személyiségétől

megfosztott s egyetlen fizikai tömeggé olvasztott emberanyag, nem az
a vak energiahalmaz, nem az a földi erőkből összekovácsolt egységes
..szellem", aminek a méltatlan faji mitológia képzelte, amivé a szolgaság
útján tenni akarta, s amelynek nevében bűneit elköveti. Az igazi népet
e rendszerek gyűlölik, megvetik és félnek tőle; nemcsak elnyomni igyek
szenek: letét, fogalmát is kiirtanák a létezésböl. Ez az igazi nép: lelkek,
független emberi személyiségek, szövetkezve a közös emberi feladatok
végrehajtására, s annak a munkának egyetemes tudatában, melyet e
közösség minden egyes tagjának vállalnia és végeznie kell, hogy kivívja
a maga, családja és barátai helyét a nap alatt; közösség ez, melynek
összetartó erői: a mindennapi élet fájdalmainak és örömeinek hosszú
tapasztalata, a bölcs hagyománynak a dolgozók lelkében élő közös
kincse, s azok az emberi érzelmek, örökségek és ösztönök, amelyek e
közösség minden egyes tagjában, bármíly szűk legyen is életének köre,
fölkeltik s táplálják személyes törekvését az értelemre és a szabadságra.
A nép az emberi munka és értelem tevékenységeinek az a lassú áram
lása, me ly a civilizált lét alapszintjén élők egyéni életművéből duzzad

. közös folyammá.
Hasonlóképpen: akit közös emberségünk s az egyetemes emberiség

emberének neveznék, nem a jámbor vad, nem is az elvont ember, s nem
is a minden szociális kapcsolataitól megfosztott p'uszta egyén. Ha ez
absztrakt eszméknek megfelel valami a konkrét valóságban: az a társa
dalmi csődtömeg felel meg nekik, amelyból a proletáriátusnak vagy a
proletárosodó osztályoknak leggyökértelenebb és legszerencsétlenebb
rétegei alakulnak. Ezekből kerülnek ki a diktátorok nyájai és hóhérai j

s én nem ebben az emberben bízom. Akiben bízom, s akit az egyetemes
emberiség emberének nevezek, az azoknak az egyéneknek megszámlál
hatatlan sokasága, akik a civilizált lét bármíly szerény erkölcsi és tár
sadalmi struktúráján munkálkodva, s mély kollektív felelősségérzettel,

vállalják a közös feladatokat, az emberi lét nagy, névtelen, elemi mű

vét, anélkül, hogy magukat felsőbbrendű fajnak vélnék, - hiszen tevé·

• A tanulmány előző fejezetei a .Vigilia. 1946 decemberi és 1947 január-feb~ári szá
mában jelentek meg.
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kenységük mentes mínden hivalkodástól, lévén ők maguk. is annak a.
népnek, annak a közösségnek a tagjai, amelyről az imént szóltam.

Nem osztom azt a romantikusan optimista nézetet, mely szerint a.
nép mindig helyesen ítél s ösztönei mindig a jóra vezetik; azt is tudom"
hogy a nép csak akkor tudja kifejezni akaratát s csak akkor képes al
kotó tevékenységre, ha szervezett, A reakció tragikus szofizmája vi
szont abban áll, hogy összetéveszti a törvényes intézményei keretében
működő szabad nép tevékenységét a propaganda-szította kollektív szen
vedélyek által megszállt tömegek véres erőszakosságával. Közös ember
ségünk emberének ítélőképessége egyáltalán nem kevésbbé egészséges,
ösztönei egyáltalán nem. kevésbbé helyesek, mint amaz osztályokéi, me
lyek magukat felsőbbrendűeknek hiszik; s mindent egybevetve - nem
azért, mert okosabb, hanem azért, mert tisztább -, a nép a létét érintő

kérdésekben mindenesetre kevésbbé téved, mint a jólértesült, illetékes,
gazdag és előkelő származású, műveltebb vagy f.urfangosabb emberek
állítólagos elitje, mely elszakadt a néptől, s melynek politikai ostoba
sága, silány lelkülete és romlottsága joggal döbbenti meg az egész vilá
got. Európaszerte tapasztalható, hogy a népet a német fasiszta rendszer
szemfényvesztése kevésbbé ejtette meg, hogy a nép jobban megőriztebecsü
letét és bátrabban harcol az elnyomás ellen, mint nagyon sok politikus,
nagyiparos, polgári vagy katonai hivatalnok. Az ösztönző elitnek, amelyre
a népnek szüksége van, mindig együtt kell élnie a néppel, benne kell
élnie a szüntelen munkával és vérrel áldozó nép közösségében. A jövő

ben elkerülhetetlenül szükséges - s ez egyik lényeges követelménye a
demokrácia elvének -, hogy az új elit, akár tetszik, akár nem, a nem
zetek mélyéből támadjon, a munkásság és a parasztság elitjéből, s mel
lettükaz egykor uralkodó osztályok ama haladó elemeíből, amelyek
együtt akarnak és tudnak dolgozni a néppel. Az újjáépítés alapvető

problémája nem a terveken, hanem az embereken dől eh azon, kialakul-e
ez az irányitó új elit. Úgy semmiképpen nem alakul ki, ha egyesek azzá
minősítik magukat. Ez új elit jellemzője nem lehet más, mint a hősiesség

és az alázat.
A romok között ránk váró munka, az emberi .élet elemi struk

túráinak újraalkotása, a világ újjáépítésének hatalmas feladata elsősor

ban azt követelik, hogy szemléletmódunkban térjünk vissza az egyszerű

séghez. Ha a szív derék szándékához s az értelem józan ösztönéhez meg
találtuk a helyes perspektívát: a többi józanság és bátorság, tapasztalat
és jóakarat dolga. Elvekben és eszmékben ugyanis níncs híány. Az ífjú
ság java rétegében évek óta folyik az erkölcsi és szellemi reform; a de
mokratikus filozófiának most már a gyakorlatban kell, megvalósulnia.
A jövő az új elittől függ, s erre az új elitre égetően nagy szüksége van
a világnak.

Hősi humanizmus

Sokszor elmondták, és találóan, hogy a második világháború volta
képpen nemzetközi polgárháború és hatalmas forradalom.. Lehet, hogy
katonailag megnyerjük, mielőtt valóban megnyernők; s lehet - ez volna
a 'természetesebb -, hogyketonaílag sem nyerjük meg, mielőtt valóban,
forradalmi mivoltában meg nem nyertük. Valóban azonban mindenesetre
csak akkor nyertük meg, ha a történelemben megjelenik egy új szellemi
és társadalmi világ példaképe. Hogya' háborúra ne következzék polgár
háború, hogya nemzetek közöttí háború vége egyben a nemzeteken
belüli polgárháborúnak is végét jelentse, ahhoz elengedhetetlenül szük-
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séges, hogy emez új világkép már a háború folyama alatt kidolgozás t
nyerjen és érvényesüljön.

Ami Franciaországot illeti: legyőzötten, elárultan. megalázottan és
elnyomottan, szerencsétlenségében mintegy a probléma tengelyében áll.
Földjén a németek, kormányában Hitler csatlósai; teljes, könyörtelen
mélységében éli és szenvedi át a tragédiát. Ha politikai ösztönének s a
sorsa éjszakájában végbemenő szellemi megújhodásnak ereje van olyan
hatalmas, mint haragjának és undorának hevessége: kegyetlen élményé
ben rátalálhat arra a tőkére, amellyel az új világ felépítését hasznosan
segítheti. S nemcsak nemzeti egységének és tekintélyének .visszanyeré
sével lehet ismét méltó történelmi hivatására, hanem műve általános
érvényű tanuságával s megújhodott szellemi és erkölcsi missziójával is,
szerteárasztván a kovászt, mely a világ alaktalan anyagát újjáerjeszti. .

Nem ringatódzom abban az együgyű csalódásban, hogy ez a munka
könnyű, s hogy a belső ellentéteket minden különösebb nehézség nélkül
meg lehet oldani. Ám ennek ellenére is komoly okaim vannak a re
ményre. A régi politikai felelőtlenségnek épúgy befellegzett, mint SQk
más egyéb eszelősségnek. A rabszolga-rendszer, melynek leleplezésére
más körülmények között talán évtizedek kellettek volna, most szinte
egycsapásra gyalázta meg önmagát; a Vichy-i kormány magával sodorja
bukásában azokat az erőket és eszméket is, melyek egyébként komoly
akadályai lehettek volna a megújhodásnak. A gazdasági és társadalmi
rend alapvető átalakításának szükségességét ma már általánosan elisme
rik, ugyanakkor, amikor egy új republikánus misztika támad, vágy az
egyszerűségre a közös munkás életben, elszánt akarat az. emberi szemé
lyiség, meg a szabad és közös munkában szövetkezett emberi közösségek
fölszabadítására. Azoknak a nagy veszélyeknek ellenére is, amelyekkel
a Marsall mítosza az Egyházat fenyegette: a katolicizmus romlatlan erői

országszerte erőteljesen táplálták az ellenállás' szelleméti 1942 február
jában a papság szószékéről világosan elítélte az entiszemitízmust, s a
Laval által elrendelt vad zsidóüldözés a keresztény köztudatban nemcsak
heves méltatlankodást keltett, hanem e méltatlankodás nagyszerű tettek
ben is megnyilatkozott, - tettekben, melyeket mind a katolikus, mind
a protestáns egyház vezetői a legteljesebben helyeseltek. A katolikus
ifjúság rendíthetetlenül harcolt a szabadságért; valóban és élően, nem
pedig dekoratívan keresztény államot akar teremteni; olyan államot,
amely mentes a klerikalizmus árnyékától, amit, mint a Toulouse-i érsek
mondta, "az Egyház elmarasztal és amiből semmi körülmények között
sem kérünk". A közvélemény is megértette, hogy a politikusok káros
könnyelműségétől és végzetes gyöngeségétől csak úgy szabadulhatunk
meg, ha vezetőinktől nemcsak tisztességet követelünk. hanem erényessé
get is: erkölcsi tartalmat és erkölcsi elvek szerinti cselekvést; - hiszen
a megbukott politikai vezetők sem voltak mind rossz emberek, csak'
éppen benső, erkölcsi életet nem éltek. Az újjáépítés első időszakában

az államnak természetesen sok mindenre ki kell terjesztenie ellenőrzé

sét, a nép azonban alaposan belécsömörlött az etatizmusba, El minden jel
arra vall, hogyamegújhodás művét vezérlő szellem olyan politikai és
társadalmi formák felé törekszik, amelyekben valaminő szerves pluraliz
mus egyszersmindenkorra végetvet az állam mindenhatóságának, mínt
ahogyan az európai együttműködés szervezeteinek is fel kell számolniuk
a nemzeti államok szélsőséges szuverénitását.

Amit Európa nemcsak hogy tud, hanem talán túlságosan ís tud: az
az élet tragikus értelme. Ezeresztendős szenvedései megtanították rá, mi
az ember, s mily nagy ára van a legKtsebb haladásnak is. A tapasztalás,
amit szerzett, könnyeinek gyümölcse. Kiteszi ugyanakkor a kétely súlyos /
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kockázatának is; csakhogy a kétely e tapasztalata is, mellyel háború
előtti, meg háború alatti kollaboracionista vezetői gazdagítottak,nyil
vánvalóvá tette számára, hogya szkepticizmus sem lenne egyéb, miut
sírásója. Ha megvan benne a tragikus életérzés, megvan benne a hősies

ség érzéke is; és a tragédiát, csak hősiességgel lehet legyőzni.

Amit viszont Amerika tud s féltett hagyatékként ad tovább nemze
dékről-nemzedékre, az az átlagember és a nép értéke és méltósága. Az
egyszerű ember, - közkeletű szóval common man, - itt nem szolga, de
nem is úrhatnám; érzi az emberi létméltóságát s léte mélyén benne gyö
keredzik a minden egyes emberi egyéniség értékének kollektív tudatá
ban. A nagyképűek és a pedánsok természetesen nem látják, mily rop
pant szellemi hódítást fednek ezek az olyegyszerűen emberi formák.
Az· amerikai művelődés nagytókéje a míndennapi ember méltóságának
ez a tudata; s Amerika azért lépett ki hagyományos elszigeteltségéből

s azért vállalta a háborút, hogy ezt az eszményt még jobban megvaló
sítsa, s nemcsak a maga földjén, hanem az egész világon; - ezért indult
neki egy új világ felépítésének. Azt vallja, hogy az átlagembernek joga
van a boldogság keresésére i joga van megköveteini azokat az elemi fel
tételeket és javakat, amelyek nélkül a szabad élet elképzelhetetlen, s
amelyeknek megtagadása valóságos merénylet az emberiség ellen; joga
van keresni a kultúra és szellem magasabbrendű javait; követelni a fel
szabadulást a nyomorból, ca félelemből és a szolgaságból; követelni azt
az önfegyelemmel párosult emberi teljességet és szabadságot, ami az
evilági létben minden civilizáció legfőbb célja, s aminek egy magasabb
síkon az ember teljes szellemi' átformálódásával és tökéletesen kell végbe
mennie, - és amit az ember csak önfeláldozással és szeretettel érhet el.
A hősiesség Üt nem a tragédia legyőzésére irányul, hanem arra, hogy
nemes céljához vezesse azt a kalandot, mely az ország számára a Pilgrim
Fathers, a píonírok, a függetlenségi nyilatkozat és a függetlenségi háború
korával kezdődött.

Joggal utalhatunk a heroizmusra: nagyszerű vagy szörnyű példái
a szemünk előtt állnak. Millió és millió ember vállalta a halált, igaz vagy
igazságtalan eszmékért, magasztos vagy aljas eszményekért, melyeket a
szfvükbe fogadtak és melyekért feláldozták legdrágább kincsüket. A mél
tatlan elnyomásért vagy a méltó védekezésért, győztesen vagy legyőzöt

ten: mindenképpen a vérükkel fizettek. Elszenvedték, hogy városaikat le
rombolják vagy felégessék, hogy feleségüket, gyermekeiket halál, éhség,
kínzások fenyegessék. S minderre csak részben kényszerítette őket az
önkény, vagy egy polgári avagy katonai fegyelem önmagában távolról
sem elég nyomós parancsa. Ahhoz, hogy míndezzel szembenézzenek,
szükséges volt, hogy lelkük mélyén feltámadjon az a tisztánlátó vagy
megtévedt nagylelkűség, ami a jót jobbá, a rosszat pedig emberibbé
teszi.

Lehetetlen volna a bátorság, a kitartás és a homályos áldozatvágy
e roppant tartalékait a testvériség és az emberi építő munka nehéz és
keserű vállalkozására fordítani? Minthogy mindenképpen oda kell adnunk
életünket, jobb, ha testvéreinkért adjuk oda, mintha megőrizzük a mág
lyára Ha a közösségi élet, melyet vállaltam. igazságtalanságra épült,
egy napon bátran el kell majd szenvednem, hogy a vadak szétszaggas
sanak - engem, vagy a gyermekeimet. Ha viszont igazságra törekszik,
talán szintén fel kell áldoznom magam s mindenemet az igazságért, de
legalább megvan a reményem rá, hogy a gyermekeim boldogok lesznek.
Jobb szenvednem a jóért, mint tönkretennem magam a rosszért. Mindez
igen egyszerű, s bizonyára hamarosan eljön az idő, amikor mindnyájan
megértik. .

144



Természetesen nem azt kívánjuk, hogy mindenki legyen készen
állandóan a vértanuságra. Az új elitnek: azoknak, akik a modern népek
életében olyasféle szerepre vállalkoznak, mint amilyet egyes régi szer
zetesrendek vittek, kiváltva a foglyokat, védve az özvegyeket és az
árvákat, - ennek az új elitnek. ha a helyzet úgy hozza, akár vértanu
ságot is kell viselnie az igazságért és a testvériségért. De állandó hősies

séget követelni az átlagtól bizonyára képtelenség. Ez az átlag évszáza
dok óta ismera a munkát és a mindennapi bátorságot. Tőle csak azt
kívánjuk, hogy a polgári közösségben, s annak szigorú fegyelmében,
ezt a munkát, ezt a bátorságot az átlag életének jobbá és emberhez
méltóbbá tételére fordítsa, s hogy a közösségi élet ihletője a nagylelkű

ség, légköre pedig a hősies remény légköre legyen.
A halálos harcát vívó emberi szabadság hatalmas erőfeszítésén

múlik, hogy az elkövetkező korszak ne a tömegek, ne az aljas félistenek
előtt vágóhídra hajszolt alaktalan szolgahadek kora legyen, hanem a
nép és az emberiséget felelősen érző ember évadja, - az emberé, aki
ben benne él művelődésünk öröksége, az emberi személyiség méltósá
gának tudata, s a hivatás, hogy emberibb s a testvériség történelmi esz
ményével telített világot építsen. Ehhez pedig az szükséges, hogya tra
gikus életérzés és a nagy emberi vállalkozás szelleme találkozzék s köl
csönösen áthassa egymást; hogy Európa és Amerika együttműködjék a
közös jóakaratban. Nem áltatjuk magunkat azzal, hogya földi paradi
csom rövidesen megvalósul. De a műnek, melyre hivattunk, s amelyen
dolgoznunk kell, annál bátrabban és reménykedőbben, minél többször
árulja el az emberi gyöngeség, - a műnek, ha azt akarjuk, hogy civili
zációnk fennmaradjon, nem lehet más célja, mint a szabad ember világa,
melyet profán lényegében át- meg átjár a valódi és élő kereszténység 
nem lehet más célja, mint egy olyan világ, melyben az evangélium ihle
tése a hősi humanizmus felé vezeti az életet.

(Vége.) Fordította Rónay György

LOBOGJATOK
A pázsit újra henteregni,
az erdő hancurozni vár.
0, nézd, a lomb közt mennyi, mennyi
madár ugrál és hangicsál.

Rigó, vörösbegy, sárga cinke!
Izgékony szárnyak mindenütt.
0, mennyi hang és mennyi szín. Te
daloljál versenyt ővelük.

Kiáltsad: Jöszte, fürge testvéri
Hívd nyughatatlan húgodat,
a szűz szerelmet és nevessél
és kergetőzzetek sokat.

Röpködjetek ti, mint a méhek,
lobogjatok ti, mint a láng,
az ellenállhatatlan élet,
még mindig serdülő anyánk.

Toldalaghy Pál
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