
tikusi munkájában, igyekszik ennek az üzenetnek legjelentősebb előzményeit,

máig érvényes példáit megtalálni, úgy törekszünk mi is arra, hogy a katolikus
hagyomány folytonosságát megőrizve, felmutassuk a múltból a napjaink számára
is hasznosítható, mondanivalóval bíró tradíciónk értékeit.

Király István életútján egy újfajta, a hétköznapokért, az egyszerű emberek
világáért tenni akaró és tenni tudó személyiség ideálképe rajzolódik ki, aki "egy
értelmes, emberhez méltó társadalom megteremtésének vágya, igénye" jegyében
tevékenykedik. Nem véletlen, Q,ogy éppen ezen a ponton találkozik programunk
legszorosabban az övével. Abban a reményben köszöntjük őt hatvanadik születés
napján, s kívánunk neki további alkotó, termékeny éveket, hogy e közösen vál
lalható célokat - viták és párbeszéd közben - minél eredményesebben és követ
kezetesebben valósíthassuk meg.

KIRÁLY ISTVÁN

A MEGKÉRDOJELEZETT SZEKURITÁS
Egy szép nyár eleji nap: 1914. június 28.

A szimbolikus napok közé tartozik 1914. június 28. Ekkor dördült el Szarajevóban
a világháborút elindító lövés. így ott állt ez a nap múlt s jövő határán, béke,
háború közt: az imperializmus kíéleződní kezdő ellentmondásainak jelző dátuma
ként. A huszadik század itt árulta el egyik nem mellőzhető [ellegzetességét, Le
lepleződött az imperializmus fasizmusokat, háborúkat szülő, új korszakaként.
Igaz: formálisan, előre tervelten más jellegűen indult ez a század: a civilizált
emberiség nagy seregszernléjével, a párizsi világkiállítással vette kezdetét. Majd
kétszáz holdnyi területen nyúlt szét ez az óriási "show", s alig két hónap alatt
ötvenmilliónyi látogatója volt. ünnepeltette magát a Lenintől "kiváltságos nemze
teknek" nevezett országok sora, a saját biztonságát érző, "művelt" emberiség.
Mert a polgári fejlődés előremenő országaiban, a föld szerencsésebb, gazdagabb
felén a biztonság kora volt ez az időszak. A szekuritásé. Eltöltötte az embereket
az új leibnizi hit: a nagy illúzió. Annak tudata - Ady visszatekintő, ironikus,
fájó szavait idézve -, hogy "ez a világok legszebbíke", "táltosok gyönyörű kora",
"legjobb és Ieglehetőbb",

Mintha csúcs felé közeledett volna az európai civilizáció. Kiteljesedett, ami
a XIX. század napóleoni és Victoria-kori Róma-utánzásában vette kezdetét: az
impérium-hit. Széles sugárutakat s körutakat vágott, hatalmas monumentumokat,
reprezentatív épületeket emelt Európa fővárosaiban a messzi jövőre berendezkedni
vágyó, civilizatorikus, hódító önteltség. Mint Bálint György írta: "egy biztos,
öröknek látszó vílágrendet" érzett maga körül, -ki ekkor a civilizált országok
valamelyikén ek fővárosában élt. Ahogy Brecht jellemezte később a maga nem
zedékét: Wir sind gesessen ein / leichtes Geschlechte / In Héiusern, die für / un
zerstörbar galten. Elpusztíthatatlannak vélt házakban ült egy könnyelmű nemze
dék. Barbara Tuchman könyvének találó címével: épült a "büszke torony". Örök
érvényűnek tűnt a fehér ember hegemóniája: az európai civilizáció.

Nemcsak az előremenő fejlődés eredményeit leginkább élvező társadalmi cso
portnál - az uralkodó osztályoknál - volt adott ez a biztonságtudat. de a
progressziónál is. Győztesnek látszott a reneszánsz és a reformáció korával kez
detét vevő, s a középkor hatalmát mindinkább meg törő felvilágosodás: az ész
hatalma nőtt. S mint ennek hordozói, előretörtek mindenütt a progresszív erők,

s köztük is kiváltképp megerősödött a munkásmozgalom, Németországban az egyik
legjelentősebb politikai erő lett. Az 1914. májusi választásokon Franciaországban
is egy militarizmusellenes, szocialista radikális koalíció jutott uralomra. A tech
nika csodáihoz felnőni látszott végre az ember is. Mintha minden addiginál na-
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gyobb erővel lett volna képes befolyásolni a világ menetét a progresszív köz
vélemény. Bízott az ember önnönmagában, a maga erejében. A biztonságérzés a
mélyekbe hatolt. Hogy aztán egy meleg, júniusi naptól, 1914. június 28-tól, mint
jelképes dátumtól kezdve mindez szétszakadjon, semmibe tűnjék. Kezdetét vette
a huszadik század. A földcsuszamlások, az értékválságok és értékváltozások irány
vesztett kora; Auden poémajának híres szavával az "aggodalmak kora", az Age
of Anxiety.

Esős napok után - mintegy ezzel is egy korszak zárókövét szimbolizálva -:
verőfényes tiszta idővel, kék éggel érkezett meg 1914. június 28. Békés napnak
indult ez szerte az országban és szerte a világon. Minden izgatóbb hír nélkül
telentek meg a reggeli lapok. Külpolitikában a távolban zajló albán forradalom,
belpolitikában pedig Károlyi Mihályék amerikai útja volt a legnagyobb szenzácíó.
Egy műépitész ellen megkísérelt, sikertelen, kloroformos rablási merénylet köve
telt magának hasábos beszámolót. Beköszöntött az uborkaszezon, a lassú nyáridő.

Ady Nagyváradon tartózkodott ezen a napon. Elégedetten s boldogan érkezett.
A nyár derűje benne is szétterült. Mint egy későbbi - az eltűnt időt, a "teg
nap"-ot idéző - versében írta: "egy gyönyörű Nyárban", "Nyárban és hitben"
élt (A régi Isten). Kettős okból is: egy magánemberiből és egy közéletiből.

A magánélet síkján épp ekkor kezdődött az új, nagy szerelem: a Csinszkához
kötő. Hiteket, dacokat. friss reményeket hívott életre ez a késett érzés. S igé
retet hordott ez a nyár a közélet síkján is. Nem sokkal előbb, 1914. június 6-án
alakult meg Pesten, a régi Országház épületében a Társadalomtudományi Tár
saság intellektueljeit magába gyűjtő, radikális párt. Ady két versében is vissz
hangzott erre: Levél a Végekről, Várnak a táborozók. Úgy érezte, "a régi vetést"
érleli "az új nyár". S jelen volt "hittel, múlttal, árnnyal és merészséggel", Nagy
váradra is ezért érkezett: június 28-ra - a budapesti s a szegedi után - itt hir
detett a párt alakuló gyűlést. S "kardot verve vaskeresztjéből régi sírnak" jött
a táborozókhoz a régi "végbelí vitéz". Jött fiatalos kedvvel. Az ifjú, fiatal kísér
tett ekkoriban - 1914 júniusában - írt verseiben mint állandó kulcsszó. Rohanó
fiatalokról, ifjú, bízó seregekről, örök bús ifjúságáról, megőrzött fiatalságáról, ős

ifjúságáról, fiatalodott izmairól beszélt." A biztonságérzés tükreként adott volt
benne az erő- s fölényérzés.

Ez a· fiatalság, magabíró derű érkezett meg Csucsáról Váradra a 28-i, vasár
napi, radikális párti gyűlésre. Öccsével, a vele Csucsára lerándult Ady Lajossal
együtt jött. Június 27-én, a késő esti órákban futott be vonatuk. Az éjjelt - hí
ven az itteni hagyományokhoz - Emőd Tamás és más váradlak társaságában,
Vak Gyula muzsíkája mellett a Bodega lenti, szeparés, alagsori helyiségében töl
tötték, Ady Lajos emlékezése szerint hajnaiba benyúlón. De reggel 10 óra előtt

Emőd Tamás és Marton Manó társaságában az éjszakázást bíró, fiatalos kedvvel
ott ült már a költő a Pannónia kávéház teraszán, leskiccelve a" kávéház levél
papírjára tervezett beszédét, mert 1f21l-kor a Kereskedelmi Csarnok "gőzfürdős

levegőjű, zsúfolt" nagytermében már kezdődött a gyűlés.

Ady atervezettől eltérően nem legelsőként, hanem a gyűlés második felében,
Grósz, Menyhért, Bíró Lajos, Jászi Oszkár s mások felszólalása után, utolsóként
lépett az emelvényre. Be akarta várni a Világ aznapi számának Váradra érkezését,
hogy abban megjelent új versét, a Várnak a táborozók-at is felolvashassa. "Poétát
megillető ováció" fogadta. S a Nagyváradi Napló beszámolója szerint felhasználta
a költő "alkalmát a vallástevésnek" : "tüzes beszédben emlékezett azokra agyö'"
nyörű, nemes küzdelmekre, amelyeket másfél évtized előtt vívott Nagyváradon, s
amelyeknek szebb jövőt ígérő eredményét látja most boldog büszkeséggel". "Bi
zakodva nézhetek a jövőbe" - hangzott zárószava.

S Szarajevóban ekkor már eldördült a lövés.

A szarajevói lövés

Ideges, feszült légkörben ment végbe Ferenc Ferdinánd szarajevóí látogatása. Hisz
az akkor rendezett boszniai hadgyakorlatokkal együtt tüntetés volt ideutazása:
politikai-katonai demonstráció. Erőfitogtatás Szerbiával szemben, mely - mint
Jászi Oszkár írta - "a délszlávság Piemontjének és Poroszországának" számított

• Az idézett versek: Levél a Végekről ; Várnak a táborozók; A Kalóta partján.
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már ekkor. Errefelé nézett minden önálló, nagy, délszláv birodalmat álmodó re
mény. Annál is inkább kihívásként hatott a főherceg látogatása, mert - akarva
akaratlan - de épp a hajdani koszevói (rigómezei) csata évforduló napjára esett:
Vidovdanra, Szent Vitus napjára. Nemzeti gyászünnep volt ez a szerbeknél. Ek
kor győzte le - 1389. június 28-án - a szerb seregeket az oszmán túlerő. Meg
gondolkodtatták ugyan a Budapestről s Bécsből egyaránt érkező figyelmeztetések.
De a presztízs kényszere, birodalommentő megszállottaága mégis az út vállalására
kényszerítette. A spanyol ág tradícióit továbbvivő Habsburg-herceg volt: jezsuiták
nál nevelten, küldetéssel élt.

Az önálló délszláv állam, Nagy-Szerbia vágyával élő szerbekkel szemben egy
másfajta politikai elképzelést reprezentált Ferenc Ferdinánd : a monarchikus, föde
ralisztikus tervet, a Habsburg birodalmi gondolatot. Az indulatok nem személyé
nek, de ennek az általa legkövetkezetesebben képviselt politikai eszmének szóltak,
a trialista elképzeléseknek. Nem birodalmi részesedést s benne félgyarmati sorsot,
de önálló államot kívánt már ekkor a magasra csapó szláv nemzeti érzés.

A mélybe szorított antimonarchista indulatokat felszínre hozón, 1914. junius
28-án, nem sokkal a trónörökös pár megérkezése után, délelőtt 10 óra 10 perckor
bomba robbant már a szarajevói Appel rakparton. De céltévesztetten. Nem a fő

herceget: az utánuk jövő autót találta, megsebesítve annak egyik utasát, Ferenc
Ferdinánd szárnysegédét, Merizzi alezredest, kit rögvest kórházba kellett szálfí
'tani. Nem sokkal később, a Városházán tett rövid szemle után - az eredeti úti
tervet megváltoztatva - az ő meglátogatására indult a főhercegi pár. A nagy
zűrzavarban azonban az autókonvoj első két kocsijának sofőrjét elfelejtették érte
siteni a változott programról. Ok a korábbi terv szerint haladtak. így a Ferenc
József út sarkán, az előtte menőket követve, a főherceg kocsija is rossz irányba
fordult. A sofőrnek, míután Potiorek tábornok dühödten rákiáltott, egy pillanatra
meg kellett állnia, hogy a helyes útra rákanyarodjék, s a tömött járdáról ekkor
tüzelt Gavrilo Princlp. 11 óra múlt.

Messze, a történelembe hangzott ez a lövés. Jelképes helyről érkezett: jel
képes erejű volt. A peremvidékről jött, Európa hátsó udvarából, Az Est egykorú
hiradása szerint "a titokzatos, rejtelmes, ismeretlen nádasból, a Balkánról". Arról
a tájról, melyet a földrajz ugyan még Európához, de az ún. művelt közvélemény
egész máshová sorolt: Azsiához avagy Afrikához. Beleolvadt Szarajevó, ez a bosz
niai kisváros is abba a lenézett, végtelen, sötét ísrneretlenségbe, mely a Metter
nichtől gőggel emlegetett bécsi Rennwegen, a civilizált világ határán túl feküdt.

Arthur May angol történetíró jegyezte fel a Monarchiáról szóló könyvében,
hogy mikor 1908-ban, a Balkán-háború idején egy nem mindennapian művelt

angol társaságban megemlítette az egyik újságíró, hogy épp Szarajevóból jött:
megkérdezték tőle, vajon Stanleyvel nem találkozott-e. Kelet-Európa s a távol
Afrika a tudatban egy volt. Mikor később a már tűzbe borult világ fényeinél
hirhedtté lettek az itteni ország- és városnevek, még egy Ludwig Marcuséhoz
hasonló, művelt, fiatal diák is alig tudta megtalálni például a térképen Szerbia
helyét. Nem kilométerekben, de gondolatokban annyira messze volt; a történe
lem alatt, túl a Vilmos császártól gőggel idézett "kultúrnépek" lakóterületén.

Az egzotikumot kereső kalandregényírók. valamint a vígjáték- és operett
szerzök figyeltek csak jobbára ekkor a Balkánra, oly sikerművekhez, mint Hope
Zendai foglya, Lehár Víg özvegye, vagy a Heltai-féle Kis királyok keresve
anyagót. S odafigyeltek - más jellegűen, de hasonlóképpen gúnyosan, lenézőn
- a politikusok. A betörő barbárság lehető fészkeit látták rejtőzni a déli vidé
keken, az innen érkező híreket ellenségesen. gyanakvóan lesték. Hisz ez volt az
a táj, malyről megvetőerr [ósolgatta Bismarck, hogy egy itt történő "egész nevet
séges esemény" fogja kirobbantani egyszer a háborút. A nyugati világ közvéle
ményét fejezte ki Martin du Gard regényének hőse, Antoine Thibault, mikor
meghallva a szarajevóí merénylet hírét, gúnyosan, fölénnyel elmosolyodott: "Még
mindig azok az átkozott Balkán-államok? .. Egészségügyi zárlatot kellene léte
síteni a 'Balkán-népek körül, hadd gyilkolják onvmást, amíg egészen el nem tűn

nek a föld színéről" - mondta.

Ugyanígy gondolkodott erről a tájékról. mint egyik U)()B-as írása tanúskodott
róla, az érzelmi forradalmiság időszakában Ady Endre is. Nem pcrcmvidókí szem-
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lélettel nézett még ekkor, de Nyugat-centrfkusan, Párizst bálványozón. S ennek
megfelelően úgy tekintett a Balkánon található "török félholdtól elsápadt nemze
tecskékre", mint amelyekkel "több baja lesz még a kultúrnemzeteknek, mint a
hererók hordáíval". Hiszen innen jöttek - ahogy írta - azok az izgága, gyanús
figurák, kik szerte csatangolnak a messzi világban "dinamitot s puskákat ren
delni, hogy Keletről majd beledurrogtassanak a nyugati kultúremberek szép, szent
és ostoba optimizmusába". A korszak szellemét, a biztonság világának, a civilizált
világnak lenéző fölényét tükrözte vissza az ő ítélete is.

Mert valóban furcsa, lázas szenvedélyű emberek nőttek fel errefelé, a messzi
végeken. Jellegzetes történelmi típust képviselt Príncip, Grabez, Danilo Ilic és a
többi, egymásnak 1914. június 28-án, Szarajevóban randevút adó, fiatal szerb diák.
Nem lehet tagadni jelentőségüket sem. Valóságosan megoldandó kérdéseket jel
zett létezésük. És történelmi erőt. 'I'errorcselekményekre, egyéni akciókra rendelt
tipusok voltak; mindenre elszántak. Az ész realista, pragrnatísta józanságánál
erősebb volt bennük a gyújtó szenvedély. Minden kor és hely adta különbség
ellenére is rokonai voltak így a későbbi dél-amerikai gerrlláknak, Vietkong-par
tizánoknak, palesztin-arab menekülteknek, s utődaí egyben a hajdani magyar
kurucoknak, a régi lengyel s délszláv szabadságharcosoknak. a Garibaldi-féle
feketeingeseknek. Olyan emberek, akikben ott izzott a történelem alatti létbe
szorított népek vad, keserű, már-már vallásos hazaszeretete. Ott rejlett bennük
az a sajátos. a világ elmaradott, paraszti országaiban felnövő antikolonialista,
illetve kvázi-antíkoloníalísta típusú patriotizmus, mely (a Hans Kohn-féle lenéző

ítéletektől eltérően) nemcsak az értelemtől át nem világított, ködlő, zavaros érzel
meket, szubjektivista, voluntarista irracionalizmust hordott magában, de mínde
nekelőtt pozitív etikai magot: közösségi szenvedélyt, népszeretetet, az elmaradot
tabb, a szegényebb mellé odaálló, helytállni tudó, morális jellegű elkötelezettséget.

Szegényparaszti sorból érkezett a dráma főhőse, Gavrilo Princíp, ez az alig
18 éves szarajevói, illetve belgrádi diák. Nem szerbiai ügynök volt, nem a Fekete
Kéz nevű nacionalista-militarista, katonatiszti titkos társaság pénzelt megbízottja,
de - mint Dedijer gazdag anyaggal dokumentálta - az orosz narodnyik forra
dalmárok könyveit olvasó, a hajdani Mazzini-féle szabadságharcokért lelkesedni
tudó, Niegos versein s a Koszevo-Iegendán, a szultánölő Milos egykori példáján
felnövekedett, bosnyák patrióta, az Ifjú Bosznia, a Mlada Bosna tagja, nemes
érzelmektől hajtott hazafi. A szerbiar titkosszolgálattól, illetve a militarista pán
szláv Fekete Kéztől csak fegyvereit kapta, az elszánást máshonnan, mélyebbről

vette. Azokból a rejtett indulattartalékokból, amelyeket a szerencsésebb sorsú,
fejlettebb nemzetektől alacsonyabb rendűnek, barbárnak tekintett, elmaradott, pa
raszti népeknél míndíg felhalmozott az emberi önérzet, az egyenrangúság forró
szomias vágya, a szabadságharcos szenvedély, '

Az imperializmus korába érve, a kiváltsagos nemzetek kicsiny, szűk világa ily
típusú indulatoktól volt aláaknázva. A szarajevói lövésen át beüzent míntegy a
civilizált világ vélt biztonságába a messzi peremvidék, a kisemmizett mély, Fel
színre szökött az imperializmus egyik lényegi ellentmondása: a fejlett ipari s az
elmaradott paraszti népek közti ellentét. S ennek feltörése a többi ellentmondást is
elszabadította. Szarajevo alkalom lett arra, hogy a világ újrafelosztását célzó, im
perialista, hatalmi ellentétek robbanni tudjanak. Előtérbe léptek a titkos rende
zők. Gavrilo Princip fanatizmusa s elszánása nélkül is működni kezdtek volna
ezek, csak épp másfajta ürügyet keresve s - találva.

A szarajevói tett és a kitört világvész közt - a lényeget nézve - nem konk
rét okozati s főleg nem tartalmi kapcsolat rejlett így, pusztán szimbolikus. Az
irodalmat, a világképváltozást. az értékek válságát, átalakulását vizsgálva viszont
épp ez a lényeges: a közös ihlető, az imperializmus feloldhatatlan ellentmon
dásokat magában hordó valós természete. Jelezte míntegy a szarajevói lövés, a
jelképes napnak ez a jelképes. tette, hogy ott lapul a civilizált világ látszólagos
biztonsága mögött mindenfelé rejtve a mélyben : a veszélyeztetettség, az elinté
zetlenség, az általános válság. A disszonancia. Az imperialista civilizáció álhar
móníája, a szekuritás hite örökre véget ért. Ahogy visszatekintően Musil joggal
írta: Szarajevo, "ez a kis boszniai város csak a kályhalyuk volt, melyen befúit
a szél". Az imperialista világ mélyen élő ellentmondásait, a kapitalista világ ál
talános válságát hozta felszínre a jelképes tett: a Princlp-féle lövés.
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Az átmenet hónapja

Nagyváradra a délutáni órákban érkezett meg a szarajevói merénylet híre. A be
fejeződött "mozgalmas, hangos, bizakodó politikai gyűlés" után, melynek fel
izzító hangulatában 1918 októberének korai üzenetét érezte már ott az egyik részt
vevő: a Pannóniában ebédeltek mind a vezetők. Majd átmentek kávézni a szom
szédos Brémer téri Elit kávéházba. Annak teraszán ülve ment oda a kora délutáni
órában hozzájuk valaki, meghozva a hírt: a trónörökös párt Szarajevóban meg
ölték. Aztán mások is jöttek és megerősítették, bíztossá tették az eleinte alig-alig
hittet, s az előbb még vidám társaságon a döbbenet lett az úr. Ahogy Ady nem
sokkal később Csinszkának írta: "Minket Váradon (Jászit, Bírót és engem) a szö
szoros értelmében megríkatott a trónörökösek drámája". Hogy miért? A sajnálat,
a részvét, a radikálisok egy részében ott élő paradox rokonszenv az általános
választójogot, ha a császári uralmat erősíteni vágyó, reakciós meggondolásból is,
de programjában hordó Ferenc Ferdinánd iránt, avagyegyszerűen csak az izga
lom váltotta ki ezt a megrendülést: nem tudható ma már. Egy azonban biztos:
egyelőre inkább csak mint egyéni-emberi s nem mint társadalmi tragédia hatott
rájuk a hír. A biztonságérzést nem söpörte el. Az nagyon mélyen élt.

Mint szerte az' ország politizáló társaságaiban, a várható következményeket
Iatolgatta itt is a kibomló vita. Ady Lajos és mások beszámolója szerint külpolí
tikai kérdések is előkerültek. Az egyik rész - Ady és az akkor még a nagy
váradi jogakadémián tanító Agoston Péter - világháborút jósolt. Mások - min
denekelőtt Jászi és Bíró - tagadták ennek lehetőségét. Agoston Péter naplójában
viszont másként van megörökítve ez a délután. Szerinte eleinte el sem akarták
hinni a megérkező hírt. "De jöttek a részletek - írta - a főíspánok és más hír
lapok révén, s lassan kiszorították lelkünkből a kétséget. Ekkor elkezdtük mérle
gelni az eseményt belpolitikai viszonyokra. mert hiszen külpolitikai hatásra infor
málatlanul nem gondolhattunk."

Valószínűleg Agoston leírása őrzi hitelesebben itt, ha nem is az egyes rész
leteket, de a délután egész hangulatát. A külpolitikai távlat, a világháború gon
dolata lehet, hogy mellékesen, futólag felmerült. De csak később, a bekövetkezett
események után nagyította ki ezt az emlékezet. Az adott pillanatban gyorsan el
vetett és elfeledett mellékes mozzanat lehetett ez csupán. A nap eseményeit le
jegyezve, még. a gondolat egyik állítólagos szószölöia, Agoston Péter sem tért ki
már reá. Annyira ellentmondott az ily feltételezésnek minden józan érv, hogy ér
vényesült vele kapcsolatban az önműködő, spontán feledés. Gyanútlanságban kí
vánt élni még ez ~ nemzedék. Igaz volt, amit Nagy Lajos. írt a memoárjaiban:
"A háború mint váratlan csapás ért ... Mindnyájunknak a tudatlanság volt a leg
főbb életelemünk."

Pedig az akkori Magyarország egyik politikailag legfelkészültebb társasága
ült itt ekkor együtt a nagyváradi kávéház teraszán. Olyan emberek, akikből

hiányzott az "Európa gyerekszobájában", "Ausztria szoknyáia mellett" felcsepe
redett magyar értelmiség többségére jellemző s a visszaemlékező Benedek Mar
celltől kíválóari megörökített külpolitikai vakság, "közömbösség és tudatlanság".
Az ő számukra - lapjuk, a Huszadik Század tanúskodott róla - nemcsak az
"Ausztriával való huzakodás" s II. Vilmos csodálata jelentette a külpolitikát, de
ténylegesen világpolitikában gondolkodtak már. S így a szarajevói hírt sem tud
ták elkönyvelni azzal: "egy falásra megesszük a vacak Szerbiát", A szekuritás ko
rának egy másfajta provincializmusa jelentkezett bennük: nem az uralkodó dzsent
ri-junker fajta, a durván parlagi, de a jobb, a kulturáltabb - viszont éppen ezért
az egyetemes vakságot mintegy kiélezőbben visszatükröző -: a Nyugat-centrikus,
a Homais típusú pozitivista felvilágosult.

Mert - irodalmi típusokban szólva - nemcsak Heinrich Mann hőseinek,

Diederich Hesslingnek, Professor Unratnak, s a többi "Untertan"-nak, hű alatt
valónak, de Flaubert híres yonville-i gyógyszerészének. Homais úrnak is megvol-
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tak a jellegzetes magyar változatai. S a század eleji radikálisok - minden szel
lemi kíválóságuk, kulturáltságuk ellenére is - a nyugati, polgári fejlődést esz
ményítő, olykori vulgarizálásaik folytán - bizonyos mértékig közéjük tartoztak.
Nem véletlen, hogy Monsieur Homais rehabilitálása címen írta meg később, a
húszas években védőiratukat a fiatal Ignotus. Észrevette köztük e jó esszéírói
látás a belső rokonságot. Mert éppúgy, mint Homals-ben, a század eleji magyar
intellektuellekben is ott élt - miképp Hatvany Lajos keserű iróniával megje
gyezte később - "a boldog, balga, háború előtti gőg", hogy a "mi korunk min
den korok Iegjobbíka", hiszen "technika, haladás, szocializmus, nemzetközi for
galom" tartozik hozzá. Éppen ezért nem lehet háború. Mert ahogy Hatvany gon
dolta 1914 júliusában egy Saint Germain-i szálló napos teraszán: "A modern
embernek csak egy ellensége van: a természet, a vak elemek. Ezek ellen küzdeni:
ez a mai kultúra. Ember ember ellen nem küzdhet többé ... És ha Belgrádet
lövik is, hát az Belgrád, Szerbia, Azsia. De európai háború az annyi, mint európai
lehetetlenség."

S nemcsak Hatvany Lajos élt ezzel a meggyőződéssel; ily típusú hitek jelle
mezték a századelő magyar (s nemcsak magyar) intellektuelljeit általában is. Ked
ves olvasmány, tudományos bestseller volt ekkor az értelmiség köreiben a Daily
Mail szerkesztőjének, a későbbi Nobel-békedíjas publicistának, Norman Angell
nek 1910-ben megjelent s csakhamar tizenegy nyelvre lefordított könyve: The
fil'eat Illusion, A nagy illúzió, vagy ahogy Kunfi Zsigmond fordításában a könyv
eimmé kiemeit alcíme mondta: a Rossz üzlet a háború. Jászi szavaival: "megost
romolhatatlannak" tartották ennek "diagnózisát".

"Meggyőződésük" volt - amint Jászi írta - "az a felfogás, hogy kontinen
sünk ama részeiben, melyeket immár közös kultúra, közös gazdaság, közös de
mokratikus érzület fűz össze, a háború lehetetlenné vált". Hiszen "a régi zártkörű

nemzeti gazdaságok - fejtégette Jászi Norman Angell nyomán - hovatovább
világgazdaságba mentek át". "Rossz üzletté vált" így a háború: "magának a győz

tesnek is aránytalanul többet ártana, semmint használna". S egyébként is: a
"szűk lokálpatriotizmusokat", "az elzárkózó nacionalista jelszavakat" "a széles
kultúrközösség érzése váltotta fel már". "A legjobb tudományban, irodalomban
és művészetben diadalmaskodott" "a nemzetközi értékekkel átitatott közvélemény
szava". Ha más nem: ez, s kiváltképp pedig "a nemzetközi proletariátus szervezett
ereje immár eredményesen képes szembeszállni azokkal... a körökkel, ... me
lyeknek a háború esetleg ma is nem kevésbé jó üzlet". A felvllágosítók szép nai
vitásával annyira hitt mindebben Jászi, oly igen komolyan vette a saját elveit,
hogy szinte közvetlen a háború kitörése előtt, 1914. július végén nyaralni, pihenni
egy olaszországi tengerparti fürdőbe utazott. Meggyőződése volt: minden konflik
tust - legalábbis a művelt államok közt - el tud simítani már a huszadik szá
zadban a tolerancia, az értelem, az ész, az emberi belátás.

A különféle haditerveket - a német Schlieffen-tervet, a francia 17. számú,
az osztrák A. B. s a többi tervet - kidolgoztatta és a vezérkarok páncélszekré
nyében őriztette már az imperialista hatalomvágy; a különféle szövetségí szerző

déseket megkötötték, a sokféle - preventív háborúkra szóló - "carte blanche"
okat kiállították az uralkodók és a diplomaták; Hans Delbrück szavával a
"trockener Kríeg" - a "száraz háború" - évek óta folyt; a spanyol-amerikai,
az angol-búr, az orosz-japán s a két Balkán-háború, valamint az 1905-ös s
1911-es marokkói válság, a' boszniai annexió, a Tirpitz-terv okozta feszültség s
számos más előjel az emberiség háta mögött volt már: mégis - néhány szocia
lista forradalmár kivételével - a legjobb gondolkodó intellektuellek is a meg
dönthetetlen szekuritás hitével éltek. Mint a maga fiatalságára visszagondolva
Julien Benda írta: "Oszintén hittük, hogy véget ért a háborúk korszaka". Nem
csoda, hogy a szarajevói lövés egymagában csöppet sem tudta megingatm a
mélyre ivódott, konok biztonságot. Gyanútlan gyermekként került be a XX. szá
zadba az imperializmus rémségeí közé az épp nagykorúsodni kezdő emberiség.
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