
A középosztály „harmincéveseinek” nemzedéke, amely éveken keresztül 
izgett-mozgott és vajúdozott, a „Válasz” című folyóirat körül kezd cso
portosulni. Nem akarunk jóslatokkal és összehasonlításokkal a mozga
lomnak elébe vágni. Mint ők mondják, a lap „inkább porond”, mint tá
bor, inkább keresés, mint válasz. (De ma keresni is választ jelent a közöny 
és ostobaság kérdéseire.) A „narodnyiki” jelző nem skatulyázásra törek
szik: inkább a mozgalom bizonyos gyakorlati naivságát, elméleti tisztá
zatlanságát, népi lendületét s ugyanakkor romantikáját hivatott jelölni és 
éreztetni. Egyelőre még csak a progresszió többé-kevésbé határozott óhaja, 
a slamasztikából kivergődés erőfeszítése a közös nevező, amelyre a moz
galom írói Féjától Illyésig hozhatók. A Bartha Miklós Társaság kezdetei 
jutnak eszünkbe: ott is valami lendület volt az induláskor, a földreform 
hasonló kívánalma, a Közép-európai Államszövetséget akkor még úgy 
hívták, s nem birodalmi gondolatnak.. .  Hol van ma az a társaság? Hol 
van a tavalyi hó? Részben elhasználódtak, részben elhelyezkedtek olyan 
táborokban, ahol már nem keresnek, hanem válaszolnak is. Ismétlem, 
nem akarunk a mozgalomnak elébe vágni, s a rokonság még nem jelent 
sorsközösséget. Az értelmes fiatalságra jellemző, hogy nem tesz magáévá 
hirtelen régi elméleteket, hanem ingadozik, keresgél, szimatol jobbra- 
balra, újra átgondol, emészt és emésztődik. Annak a gárdának sorsa, 
amelynek sorai közt találjuk Szerb Antalt és Némethet, Illyést és Tamási 
Áront, Féja Gézát és Szabó Lőrincet, csupa agilis, nyugtalan, alkotó ko
ponyát, megérdemli azt, hogy az egész társadalom, s így a munkásság is 
állandó figyelemmel kísérje és rokonszenvével támogassa. A figyelem és 
rokonszenv azonban nem jelentheti a kritika távolmaradását.

Szélesebb, minden kérdésre válaszolni igyekező programja a társaság-



bán csak Németh Lászlónak van, a Tanú művelt és merész vállalkozójá
nak, aki valószínűleg ennek a fáradhatatlan publicisztikai-agitátori tem
peramentumának köszönheti, hogy általában a mozgalom „vezérének” 
tekintik. Vannak, akik Némethet fasisztának, s vannak szép számmal, 
akik bolsevistának tartják. Ő maga hitet tett a szocializmus mellett, de 
élesen elhatárolta magát a marxizmustól. Németh László azonban tudja, 
hogy az elnevezés önmagában sem sokat számít. A nemzetiszocialisták 
pártnevében is szerepel a szocializmus, de ez nem akadályozza meg, hogy 
mindannak, ami „szocializmus” volt Németországban, a legfanatikusabb 
hóhérai és ellenségei ne legyenek. Úgy tűnik fel, mintha Németh az idők 
folyamán módosította volna a nácizmusról alkotott véleményét. A Tanú 
régibb számaiban még világosan látta, hogy „a fasizmusokban egy meg
szorított osztály kapkodik szétszakadt eszmék foszlányai után” -  s látta 
a fasizmusok jövőtlenségét is. (Tanú, 161-162. o.) Újabban azonban a 
rokonszenv némi rezdüléseit véljük érezni hangjában, ha róluk szól. Hol
ott éreznie kellene, hogy nem az elnevezés számít, nem is a jó szándék 
(a pokol útja is jó szándékkal van kikövezve!), hanem a valósággal való 
érintkezésnek, a tényleges szereplésnek módszerei döntik el, hogy valaki 
és valamely mozgalom szocialista-e vagy sem. Szun Jat-szen nacionalista 
volt és szocialista, Hitler is az, de a két mozgalom között az elnevezésen 
és a népmozgalom bizonyos külső jegyein kívül miféle közösséget lehetne 
megállapítani? Az elnevezésnél és jóhiszeműségnél fontosabb a követke
zetesség az elvek érvényesítésében, az erők, amelyekre az érvényesülő el
vek támaszkodnak. . .

Németh László az irodalomtól és tudománytól érkezett a politikához. 
A XX. század legjelentősebb áramlatait, a prousti lélektant, lawrence-i 
neobarbarizmust, Ortegát, az irracionalista metafizika újraébredését, a 
természettudományok megújhodását és szabadabb lendületét, és sajnos 
az új szociológiából csak Spenglert és Friedet magába hasonította, s a 
magyar irodalmi múlthoz való kapcsolatait is szép tanulmányokban iga
zolta. E sokrétű „hatások”, vagy modemül: „rokonságok” közt humanista 
orvos mivolta és őszinte társadalmi reformakarata tartja az egyensúlyt. 
A politikába sok szenvedélyt és irodalmi élant hozott, de elkerülhetetlenül 
magával hozta az intuíció és retorika politikában veszélyes és felelőtlen
ségbe csapó mértéktelenségét is.



összegezve mindazt, amit a XX. század szellemiségéből meglátott és 
megérzett, arra az álláspontra jutott, hogy „a marxizmus kinőtt ruha” 
(Tanú, VII. 71. o.), amelyet az új emberiségnek, az új szocialistának is le 
kell vetnie magáról. Ha a marxizmus valóban ruha, nem kellene-e fel
próbálni előbb, hogy megállapíthassuk: kinőtt-e vagy sem? Németh 
László ruhának, ósdi terminológiának véli a marxizmust, s lehet, hogy 
némi tapasztalatból: hiszen az úgynevezett marxisták egy részén valóban 
gondolatruhává szigetelődött egy merész tudományosság és gyakorlat ele
ven mozgalma. De tehetségtelen és epigon marxistákért nem lehet a mar
xizmust felelősségre vonni és elutasítani. Igaz, a marxizmus a XIX. szá
zadból származik, és kétségtelenül magán viseli Darwin és Hegel századá
nak jegyeit. De hiába a két század olyan elhatárolása, mint azt Németh 
teszi, s csak akkor volna helyénvaló, ha a marxisták Marx rendszerével 
befejezettnek vélnék a szociológia és bölcselet fejlődését, s képtelenek len
nének azt úgy továbbfejleszteni, mint például az új fizika továbbfejlesz
tette a múlt századi fizikát. S abban is téved Németh, mikor azt hiszi, 
hogy a marxi történelembölcsclet lényege a lét és tudat viszonyának meta
fizikai taglalása. A történelmi materializmus -  mint azt egy következő cik
kemben megkísérlem kifejteni -  a történelem legmodernebb felfogása, 
mely nem egyszerűsíti azt merev hatások és okozatok dialektikájára, ha
nem a történelmet egész bonyolultságában igyekszik felfogni. S hogy 
Marxszal még ma is hangsúlyoznunk kell e bölcselet „materialista” jelle
gét, annak oka a polgári történelemírás megátalkodottan idealizáló ter
mészete. Mikor a Hóman-Szekfű „Magyar Történet” előszavában azt ol
vassuk, hogy: „A gazdasági viszonyoknak megvan a hatásuk az iroda
lomra, s a nagy világnézeti áramlások szinte szuverén erővel gyúrják és 
alakítják át a társadalmi, gazdasági és politikai viszonyokat” stb., akkor 
örömmel állapíthatjuk meg a marxi gondolat hódítását, még ha a szerzők 
az apage satanas gesztusával is tiltakoznának a rokonság ellen. Viszont 
mikor néhány sorral utóbb a szerzők a császárnak is megadván, ami a csá
száré, ezt írják: „a lelkiek azok, melyek primér voltukban minden egyebet 
irányítanak, mindennek megadják a mértékét” (8. o.), akkor fel kell ismer
nünk, hogy a „lélek” ködös és kibúvókra módot adó fogalmával össze
zavarják a saját rendszerüket, mert ez a lélek vagy azonos szerintük a gaz



dasági stb. tevékenységek alanyával, s akkor minek külön felidézni, vagy 
nem azonos, s akkor miszticizmusba tévedtek. S a történelembölcseleti 
miszticizmusról ne higgye Németh László, hogy modernebb, mint a marxi 
történelembölcselet! Ez a történelembölcselet, megszabadítva bizonyos 
korhoz kötött és negatív, mert vitázó formájától, nem „kinőtt ruha”, ha
nem kényelmes búváröltözék, amely az eleven valóság oxigénjét közli az 
emberrel a történelmi adatok áramlása közben. Nincs az új történelem
írásnak olyan eredménye, amelyre nem e búvárruha segítségével talált 
volna a kutató, még ha társadalmi illendőségből és jófiúságból gondosan 
fehérre vagy rózsaszínre mázolta is. Amit pedig Németh a marxistákra 
kiterjeszt, hogy „egy meghaladott tudományosság fölényével nézik a vilá
got” -  ez állhat azokra, akik az olvasatlan Kapitalra tett kezükkel önhit- 
ten néznek bele a világba, de nem azokra, akik nem néznek, hanem dolgoz
nak, nem fölénnyel, hanem a gondolkozó kételyével és alázatával. Ezek, 
akik nem a betű, hanem a szellem tanítványai, s éppúgy Marxnak, mint 
a XX. századnak utódai, illetve polgárai, akik marxistának nevezik magu
kat Marx szociológiai zsenije iránti hódolatból és lényeges megfogalmazá
saival való egyetértésük kifejezésére, s akik a polgári irodalom és kutatás 
értékeit kritikusan, de együttérzéssel szívják magukba, tudván, hogy min
den szellemben van valami osztály fölötti, mint minden egyébben valami 
osztály alatti -  ezek a marxisták visszautasítják Németh megjelölését. 
Egyesek fölényes, félművelten zsarnoki gesztusai nem felejtethetik el ve
lünk, hogy a marxizmusban van elég megújhodási készség és belső erő, 
hogy „nedvkeringését” (Németh kifejezése) korunk alkotásai felé bizto
sítsa, s ilyen alkotásokat maga is létrehozzon. Ma is a humanizmus jegyé
ben történő megújhodásának vagyunk cselekvő tanúi a marxizmusban. 
A mi szocializmusunk annyi, mint a társadalom fejlődését tudományos 
kritikával kísérni és társadalmi felszabadulásunkat e kritikai felismerések 
alapján szorgalmazni. S mivel ennek az elméleti-gyakorlati magatartásnak 
mondhatni felfedezője Marx volt, az ő nevét és szellemét látjuk legalkal
masabbnak arra, hogy a különböző országok hasonló törekvéseinek kö
zös nevezője legyen. S ha már a marxizmus apologetikusává és hívatlan 
prókátorává csaptunk fel, röviden sorra vesszük Németh többi érvét is. 
így többször kifogásolja a marxi terminológiát, elfelejtve, hogy az a köz



gazdaságtannak mint tudománynak nyelve, s hogy például Goethe fény
tani kutatásaiban természetszerűleg más nyelven beszélt, mint a Faustban. 
Tudomásul kell vennünk, hogy Marx nem hőskölteményt írt a XIX. szá
zadról, hanem közgazdaságát bírálta. „Marxról tudnunk kell, hogy bukott 
polgár volt” -  írja Németh, s vajon nem tudja-e, hogy Marxot nem a pol
gárság, hanem saját lelkiismerete buktatta meg polgári mivoltában, s ő, 
akit annyiszor hívtak meg, mint Bismarck is, nyugodt életet biztosító pozí
cióba, kutatási szabadságát nem áldozta fel? Inkább hűtlen polgár volt, 
mint bukott -  de ilyen hűtlen és bukott polgár lenne vagy lesz Németh 
László is, ha komolyan veszi szocializmusát. „A szocializmus átveszi a 
tőkés világ értékmérőjét és számolási módját” -  írja másutt. „Nem va
gyunk hajlandók azt a munkát elfogadni a munka mértékéül, amely való
ban csak festgerennene Arbeitszeit.” De ki akarja? Németh félreérti Mar
xot, mint ahogy félreértené a kémikust, azt föltételezve róla, hogy a vizet 
H20-nak akarja. Marx értékkategóriája történelmi, a tőkés társadalom
hoz kötött, és azzal elmúló. A marxista, aki át akarja alakítani a társadal
mat, meg akarja szüntetni az „értéket” is. Míg e társadalomban élünk, 
illuzionizmus volna nem e társadalom mértékeivel számolnunk. Az olyan 
mondatok pedig, mint az, hogy: „a munka öröméért kell harcolnunk, nem 
a pontos bérfizetésért” -  a fogalmak teljes összezavarásának eredményei. 
Mit gondol Németh: a munkás ne harcoljon a béréért, és ne is törődjön 
vele? Gondoljon a pécsi bányászokra: adott béreik mellett öröm lehet szá
munkra a munka? A munkát eredménye teheti örömmé és boldogsággá: 
korgó gyomrok és tüdővész közepette örömről beszélni szinte blaszfé- 
m ia. . .

Azok az érvek, amelyekkel Németh magát körülbástyázta, erőtlenek és 
meg nem győzők. Van valami couéista íze Németh erőfeszítéseinek: „nem 
fáj a gyomrom” mintájára: „nem vagyok szocialista” módszerrel védeke
zik a szocializmus baktériumai ellen. Ilyen couéista ízű egész „minőség
szocializmusa”. A minőségi termelés és a marxi szocializmus célkitűzései 
semmiféle ellentétben nem állnak egymással. 1919 szomorú tanulságai 
után nincs olyan szocialista, aki nem a földbirtok felosztásának s a kis
gazdaságok szövetkezésének alapján állna, s bizonyos fenntartásokkal 
ugyan, de a minőségipart bizonyos területeken nem tartaná célszerűnek.



„A tömegtermelés nációnálizálása, az egyéb termelés egyéni kézen ha
gyása szövetkezetekben” -  igen. Százszázalékosan igen. A marxi szocia
lizmus a tömegek igényeire támaszkodva akar egy magasabb humanitást 
megvalósítani: és sem a tömegek igényei, sem a humanitás nem zárják ki, 
sőt követelik a termelés mennyiségi és minó'ségi átalakítását. Az orosz kí
sérlet tanulságai is ezt igazolják. S ehhez még nem kell a „vállalkozások 
hűbériségéről” és semmiféle hűbériségről sem beszélni. Hagyjuk ki a játék
ból a hűbériséget! S a minőség hangsúlyozására szükség van ugyan, mert 
a szocializmusban megvan a mennyiségi elv túlbecsülésének hajlama, míg 
a valóság problémáiról csak elvontságban beszél, de a minőségszocializ
mus különvalóságának tételezése egyoldalú és káros.

A szocialista nemcsak kenyérért, hanem vajért is küzd, nemcsak cipőért, 
hanem selyemharisnyáért, sportért, művelődésért. Valóban: „oltásról” 
van szó, az európai kultúra legnemesebb hagyományainak és vívmányai
nak a tömegekbe oltásáról. De az értelmiség, amely értékes alakjaiban 
e hagyományok hordozója, meg kell hogy ismerje a „vadalanyt”, amely 
maga is oltás után kívánkozik, meg kell ismernie történetét és jelen termé
szetét, különben kísérletei tragédiába, vagy, ami még gyakoribb és gyilko
sabb : komédiába fúlnak. Csak szövetségről lehet szó, s nem felülről irá
nyított puccsszerű „felszabadításról”. Németh László, akit elragad heves 
vérmérséklete, azt hiszi, hogy „száz elszánt ember ebben a pillanatban 
egykettőre bevehetné az országot” (Válasz, III. sz.), s túl egyéni optimiz
mussal úgy ítéli meg a helyzetet, hogy „az ellenség kinyitja előttünk a ka
put, csak nincs, aki besétáljon”. Máskor meg Gömböstől várja az iniciatí- 
vát: „előbb ülne benn Rómában, és aztán csinálná meg a Marcia su Ró
mát”. (Tanú, 171. o.) Mi kicsit kétkedünk abban, hogy ha egy-két ember 
„be is sétálhat a kapun” -  a szocializmus is besétálhatna. S főleg abban ké
telkedünk, hogy egy római sétafikálás a szocializmus győzelmét egyen
getné . . .

Aggódva figyeljük Németh Lászlóék sorsát. Ők a magyar fiatalság ama 
rétege, amely tisztábban lát a gondolatok világában, mint a társadalom
ban; a filozófiában, mint a munkaviszonyokban; Adyban, mint a kartell- 
kérdésben. Ez az értelmiség nagyobb mestere a célkitűzéseknek, mint a 
módszernek, eszményeknek, mint a gyakorlatnak, s politikailag iskolázat-



lan és tapasztalatlan. De rosszul cselekesznek, akik utópisztikus beállított
ságuk és tisztázatlanságuk miatt lekicsinylik őket, és Németh László kér
désére: „érdemes-e?”, azt válaszolják: „ha érdemes is, így nem”. A magyar 
középosztály egy értékes rétegének megmozgatói és megmozdulói ők, 
mozgalmuk még gyerekcipőkben jár és gyermekbetegségekben szenved, 
vezetői tétovák és kiforratlanok, igaz. De ami hiányzik nekik, a gyakorlat, 
mely a szocializmust kívánó tömegekhez kapcsolhatja s azoktól véglege
sen el is távolíthatja őket -  nem tanulható el könyvekből, még vitákból 
sem. A marxizmus ellen nem érveket hoz fel Németh László. Illetve érvei 
szemmel láthatólag ürügyek. A marxizmus a középosztályú fiatalság szá
mára tabu, mint egy gondozatlan proligyerek, akivel úrifiúnak nem illik 
és nem szabad szóba állani és játszania. A szülő vagy egy tanár ajkbigy- 
gyesztése és legyintése olyan elutasítást rögzíthet az „úrifiúban”, amely 
süketre zárkózik minden érv elől, s ha helyzete és értelme közeh't is a szo
cialista eszmekörhöz, azt más névvel és tartalommal kell szalonképessé 
tennie önmaga előtt.

S éppen ezért, mivel az ösztön és „előítélet” hatalmasabb, mint az érv, 
érdemes és ildomos Németh Lászlónak és társainak, adva lévén céljuk, 
kutatni és keresgélni, fészkelődni és tapogatózni, hogy a progresszió vál
jék igazibb és előítéleteket is megsemmisítő ösztönükké. S a helyes marxi 
kritika velük szemben nem az, hogy marxi idézetekkel cáfoljuk minőség
szocializmusukat, hanem hogy mi is mozgolódjunk, fészkelődjünk, csele
kedjünk és hódítsunk, ha lehet, mellettük, ha kell, velük szemben és elle
nük, biztonságosabban és jobban.


