
Ignotus Pál: Az Új Szellemi Front körül*

(Századunk, 1935. dec. 10.)

A demokrácia a nép számára követel jogokat, szabadságot, önrendelke
zést: a fasizmus a „népiség” számára diadalt. A nép emberekből áll, kü
lönböző lelkialkatokból, rétegekből, családi és személyi emlékekből, el
lentétes vágyakból és hajlandóságokból, „jellege” nincs, hacsak nem ép
pen az a különféleség és egyetemesség, amelybe minden sajátosság belefér. 
A „népiség” : egy vagy néhány népi sajátság, melyet hatalmi szóval emel
nek a többi fölé mint egyedül hiteleset. Hiába kérsz ésszerű magyarázatot, 
hogy milyen alapon selejtezik ki az egyik népi tulajdonságot és szentelik 
be a másikat; ezt érezni kell, felelik, s ha nem érzed, akkor magadat bé
lyegződ meg. Hiszen nem a logikai érv a döntő, mondják, hanem a közös 
élmények összeforrasztó ereje. . .  Az az Új Szellemi Front tehát, amelyet 
legfőként a „népiség” misztikus tisztelete, a völkisch irracionalizmus jel
lemez, akkor is a fasiszta érzületet szolgálja ki, amikor erről nem vesz 
tudomást. De a döntő pillanatokban tudomást is vesz róla, Zilahy Lajos 
abban a cikkében, amellyel az Új Szellemi Front körül a vitát megindí
totta, a fasizmust és a hitlerizmust olyan reformmozgalmaknak minősí
tette, amelyek a magyar „reformpolitika” számára példaadók lehetnek. 
Kodolányi János az Új Szellemi Front íróinak érdeméül említi, hogy 
„a fasizmus terjedéséből adódó következményeket” népszerűsítették. 
Szabó Lőrinc olyan „átrétegződést” lát, amelyben a szegedi ellenforradal
mi törekvések a szociális haladás tényezőiként szerepelhetnek, s Németh 
László egy Marcia su Budapestre biztatja a magyar kormányt. Aki pedig 
mozgalmukat némi gyanúval fogadja, azt gépiesen azzal az invektívával 
torkolják le, hogy „persze, te a liberális kapitalizmust véded!”.

* Részlet egy tanulmányból, mely a szerzőnek 1935. október 21-én a Zeneakadémián 
„öncsonkitott irodalom" címen tartott előadása alapján készült.
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Szabadelvűség és nagytőke

Ebben a szemrehányásban már többször részesültem magam is. Védekez
zem ellene? Kicsit olyan volna, mintha azt bizonyítanám, hogy nem szok
tam szárnyas lovon lovagolni vagy zongorán hegedülni. A liberális kapi
talizmust, melynek mi, megátalkodott antifasiszták cinkosai, ügynökei, 
„testőrei” vagyunk -  nem látom. Tudom, hogy valamikor volt ilyesmi: 
emlékszem rá a háború előtti időkből s csökevényeire a háború utániak
ból. Valamikor a nagytőke képviselői csakugyan azt hitték, hogy saját 
terjeszkedő gazdasági és társadalmi hatalmukat azzal szolgálják legjob
ban, ha megkötöttségeket tépnek szét és korlátokat döntenek le. Azt is 
remélhették, hogy ezáltal egyúttal fellendítik az általános jólétet, még
pedig olyan mértékben, amely minden egyéb intézkedést fölöslegessé tesz 
a szegénység és gazdagság rikoltó ellentéteinek tompítására. Nem kuta
tom most -  később még majd visszatérek rá - , hogy ez a polgári tőkés 
liberalizmus hogyan és mennyire volt liberális. Kétségtelen, hogy egy 
bizonyos fokig az volt, s hogy már pusztán a személy- és szabadságtisz
telet jelszavainak terjesztésével és a rendi korlátok ledöntésével is köze
lebb segítette a társadalmat egy mélységesebben és igazabban liberális 
berendezkedéshez. Nem óhajtom tehát diadalmasan elhantolni a liberális 
kapitalizmus maradványait; egyáltalán nem tartom áldásnak, hogy libe
rális nagytőke nincs többé. Csak ténynek tartom. Ha körülnézek a vilá
gon, azt látom, hogy Németországban a Stinnesek nagytőkéje lékelte meg 
a liberális köztársaság hajófenekét, s a Thyssenek nagytőkéje zúdította 
be a réseken a nacionálszocialista rohamosztagokat. Olaszországban 
fasiszta milícia nőtt ki a nagytőke adakozó liberalizmusából, s Ausztriá
ban egyenest a „legliberálisabb” rothschildi banktőke táplálta és ruházta 
fel a Heimwehreket. Franciaországban a Tűzkereszt-szövetség igazán nem 
túlzottan liberális hadoszlopai követelnek tekintélytartást és társadalmi 
igazságot a nagytőke költségén; s ott is és a többi demokratikus országban 
is a nagytőke politikai érdekeltségei azok, amelyek, külpolitikában és 
belpolitikában egyaránt, legnagyobb rokonszenvet tanúsítják a fasiszta 
törekvések iránt. Ha nyíltan mégsem mernek mindenütt letérni a liberális 
alapról, akkor nem vitás, hogy egyedül a demokratikus közvélemény



beidegzettsége feszélyezi őket ebben az irányban, nem pedig osztályérde
kük parancsa. Nálunk, Magyarországon a nagytőke előkelő képviselői, 
amennyiben egyáltalán részt vesznek a pártpolitikában, kevés kivétellel a 
fogaskerékbe szúrt búzakalászt viselik gomblyukukban, amely sok min
dennek lehet jelképe, de semmi esetre sem a liberalizmusé; a kevés kivétel 
pedig ha a NEP-élharcosok nürnbergi ivású antiliberalizmusát sokallja is, 
de szintén olyan feudális és klerikális alakulatok köré csoportosul, ame
lyek gyakran mutatnak rokonszenvet „új rendi” elgondolások felé. Nagy
tőkés pénzen szervezett annak idején Göbbels sztrájkot, még kommunis
tákkal is szövetkezve, a szociáldemokrata berlini városháza ellen; nagy
tőkés pénzen osztogatják világszerte a röplapokat, melyeken a nemzeti 
tömegeket a kamatuzsoraság és a profithajhászat letörésére szólítják fel; 
nagytőkés pénzen rendeztek minálunk is olyan választási kampányt, 
amelynek egyik legnépszerűbb jelszava az volt, hogy végezzünk a kartell- 
uralommal; nagytőkés pénzen gyártják, nyomják és terjesztik a papirost 
a földkerekség összes jobboldali színezetű, „szociális és népi világnézetű” 
„Új Szellemi Frontjainak” szolgálatában. A fasizmus, a nácizmus és amit 
nálunk újabban reformpolitikának neveznek, abból áll, hogy egy anti- 
liberális nagytőke pénzén, amely van és erősebb, mint valaha, propagan
dát csinálnak egy liberális nagytőke ellen, amely nincs.

Az antiliberális agitációnak ez a természetrajza fölfedi a fasizmus egész 
világáramlatának működési törvényeit, s megmutatja, hogy milyen nevet
séges, milyen céltalan és eredménytelen minden olyasféle „szociális”szel- 
lemű mozgalom, amely semmi egyébre nem irányul, mint arra, hogy a 
„dúslakodókat” befeketítse és a „szegényeket” felmagasztalja. Észrevehet- 
ték, hogy ez az a fajta „szociális” szókimondás, amely ellen a hatalomnak 
soha nincs kifogása, és amely miatt a pénzügyi hatalmasságok sem nyug
talankodnak. Én legalább soha nem hallottam, hogy valaki a társadalmi 
rend békéjét vagy akár a tőkekamat nagyságát például a Helyet az ifjú
ságnak című bohózattól féltené, amely pedig kétségtelenül legélesebben 
gúnyolja és ostorozza a nagytőkés erkölcsöt, leghevesebben követeli az 
élet és boldogulás jogát a szegény fiatalember számára, s végül, hogy a 
mű még jelképesebb érdekességű legyen, azt is elmondatja egyik fősze
replővel, hogy Mussolini korunknak az a nagy embere, aki a fiatalságnak



kellő teret ad o tt.. .  De miért is nyugtalankodnának? Attól félnének talán, 
hogy a tömeg ezentúl nem fog „éljenek a milliárdosok!” csatakiáltással 
hömpölyögni az utcákon? A tőke népszerűtlenségétől rettegnének vajon? 
Mikor volt a „tőke” népszerű? Mikor élt saját népszerűségéből? Soha. 
De igen kitűnően megélhet, például, a nemzeti eszme népszerűségéből. 
Ám hadd dühöngjön a tömeg a gazdagok absztrakt világa ellen, mellyel 
sohasem kerül összeütközésbe! Csak azokat a „konstruktív” jelszavakat 
tisztelje, amelyek a tekintélytartó, a mitologikusán népi, faji, „nemzeti” 
fényözönncl bevont szervezeteket avatják megtámadhatatlanokká! Nyu
godtak lehetünk, hogy magukkal ezekkel a tősgyökeresen szegényszagú 
szervezetekkel azután meg lehet egyezni. Nem engedmények és áldozatok 
nélkül, ismerjük el. A gazdag gyárosnak haptákban kell állnia a gyakran 
szegény, bugris környezetből jött osztagparancsnokok előtt, tömnie kell 
a zsebüket, zsebre vágnia pöffeszkedésüket, s hozzáidomulnia ahhoz az 
alpári légkörhöz, amelyet a szegényszag intézményesítése jelent. Sok gaz
dagnak azonban éppen ez az áldozat az, ami külön nyereség. A szabadság 
légkörében úriembernek lenni annyit jelent, mint vállalni, a kiváltságért 
cserébe, a polgárosodottságnak legalább feszélyező formáit. A roham
osztagos bajtársiasság erkölcse sok mindenfélétől megfoszt főrangút és 
pórt, burzsoát és proletárt, de ezektől a bilincsektől kétségtelenül meg
szabadít mindenkit. Személyi méltóság nincs, de lefelé olyan úrhatnám 
lehet mindenki, s az ország határán túli emberiséggel szemben olyan ser- 
cintően gőgös, ahogy kedve tartja.

A SZEGÉNYEK DICSÉRETE

Vannak, akik azt hiszik, hogy a rabtartás, osztályelnyomás és kizsákmá
nyolás mai módjai ellen tiltakoznak, ha a szegények nyers életformáit 
megdicsőítik s a gazdagok léhaságát, elpuhultságát, világias frivolitását 
ostorozzák. Micsoda tévedés! Micsoda vakság már azt hinni is, hogy az 
uralkodó hatalom testére és érdekére szabott eszmekört a frivol és túl
finomult stílus fejezi ki és közvetíti! Ezelőtt sem a „szalon hangja” volt 
az osztályelnyomás hangja; még a XVIII. század agyoncsipkézett és illat



szerezett ledérkedésének közepette is a katonás és hitteljesen tekintély
tisztelő zordság facsart ki a népből pénzt és alázatot az uralkodó rendek 
számára; maga a „frivol” hang, a kétkedő és hitetlen szemlélet, ameny- 
nyiben irodalommá és bölcseletté vált, csak arra volt jó, hogy a tényleges 
frivolitást leleplezze, s hogy az emberi igények és emberséges eszmék szá
mára a talajt meggyúrja. A „dőzsölés” kipellengérezéséből, az igénytelen
ség dicséretéből nem születik forradalom és reform sem; annál inkább 
születnek belőle érvek a forradalmi, illetve reformeri igyekezetek elgán- 
csolására. Nem hiába látta Lassalle a társadalmi fejlődés legnagyobb 
kerékkötőjét az „átkozott igénytelenség”-ben. És nem hiába tartozik a 
fasizmus és nácizmus legfőbb törekvései közé az általános igényleszállítás.

Ennek a törekvésnek antiszociális lényegén nem változtat az sem, ha 
maguktól a „dúskálóktól” is önmegtartóztatást követelnek. A hatalmi 
rend önmagát, tekintélyét, cselekvőképességét többre tartja és jobban 
védi, mint haszonélvezőinek dőzsölési szabadságát; és kivált jobban, mint 
a dőzsölés szemmel látható jeleit, melyek a népelnyomás erkölcsi igazo
lását megnehezítik. A demokratikus országokban, akármilyen messze
menő szociális reformokat valósítanak is meg, nem találkozunk olyan 
fényűzésellenes állami parancsolatokkal és irányelvekkel, mint a fasisz- 
tikus uralmak alatt. Ez igen lényeges különbség, mely a kétféle szociális 
politikának -  a jobboldalinak és a baloldalinak, vagyis demokratikus
nak -  ellentétes irányát világosan megmutatja. Demokratikus szellemű 
társadalompolitika csak arra irányulhat, hogy a pénzszerzési lehetősége
ket nivellálja: de hogy aztán a saját pénzét ki mire és hogyan költi el, 
abba nem szól bele. A jobboldali radikalizmus sokkal óvatosabb a jöve
delemelosztás megreformálásában: néha egyenest mesterségesen növeli, 
a közösség terhére, az uralkodó kisebbségek anyagi erejét; kiváltságolt 
személyeknek palotákat és monopóliumokat ajándékoztat a nemzettel 
-  de cserében katonás magatartást, Einschüsselgerichtes jótékonyságot, 
szegény emberhez méltó modort és söntésbeli műveltségi színvonalat kö
vetel tőlük.

Általában és mindig elhibázott lehetett az a savanarolai szociálpolitika, 
mely az életöröm lehetőségeit átkozza el, ahelyett hogy közkinccsé igye
keznék szaporítani őket. De kivált nevetséges ma, amikor a fasizmus ka



szárnyaerkölcse és kaszárnyaesztétikája népszerűsíti az erőket, melyek a 
tényleges osztályelnyomás védelméül szolgálnak, s amikor a „dúskáló” 
társaságok legdédelgetettebb aranyifjai káplári fellépésükkel hivalkod
nak, motorbiciklis férfiasságukkal és legényes durvaságukkal. Milyen 
andalítóan időszerűtlen ilyenkor a költőt olvasni, aki dacosan emlegetve 
zselléri származását, „szalonban” is pusztai idillt idéz maga köré! Hol 
van ma egyáltalában „szalon”? Hol az a túlfinomult, szabados, langyos 
jólétben és csillogó rafinériában fürdő társaság, mellyel érdemes dacolni? 
Hol vannak a „lakk-topánosok”, kikkel a költő szembeszáll, hogy a bocs- 
korosokat megsegítse? Nem látják, hogy ma a „bocskor” a „szalon”- 
viselet? A bocskor meg a porosz csizma?

A régi értelemben vett szalont egész irodalmi és esztétikai kelléktárával 
ugyanúgy száműzte a pénz és a fegyver nagyhatalma a destrukció gettó
jába, mint a „liberális kapitalizmus” elvét. A kiváltságosokat ma egészen 
más erők és más stílusok jelentik és védik. Mire való hát a nem létező 
erőkkel hadakozva kiszolgálni az osztályelnyomás valóságos és mai 
rendszerét! A „népiség” hívei szemünkre vetik, hogy nem jutottunk még 
túl a XIX. századon, nem emelkedtünk még a XX. század erkölcsi és 
társadalmi követeléseinek magaslatára. Holott ők azok, akik benne reked
tek és nyakig benne vannak a XIX. században, s képtelenek észrevenni, 
hogy az erők és életformák, amelyek ellen hadakoznak, már nincsenek a 
világon, vagy legalábbis nincsenek hatalmon! Az antilibcralizmus fény
korában a liberalizmus „túlkapásai” miatt panaszkodnak. Szakasztott, 
mintha valakinek Nero idején az lett volna a legfőbb gondja, hogy a 
cicerói köztársaság optimatáinak hatalmát hogyan lehet letörni.

ÖNCÉLÚ ÁLLAM VAGY TÁRSADALMI SZERZŐDÉS

A fasizmus lényegét igen sokféleképpen igyekeztek már meghatározni. 
Hallottunk olyan magyarázatot, hogy ez az egyéni lelemény, az egyéni 
felelősség újjászületése a szociális demokrácia tömegjólétre és tömegura
lomra törekvő berendezkedéseivel szemben; hallottuk, hogy éppen ellen
kezőleg, a fasizmus vet véget az egyéni életigények anarchiájának, melybe



a demokrácia szükségszerűen torkollik, a fasizmus fogja össze egyetlen 
szilárd sorsközösségbe a nemzet tagjait. Hallottuk, hogy a fasizmus jelen
ti a forradalmat, mely új társadalmi rendet épít a korhadt polgári helyén; 
s hallottuk, hogy a fasizmus jelenti a tekintélyt, a biztonságot, az egyetlen 
szilárd védelmet a fenyegetett polgári rend számára. A fasizmusnak külön 
eszmetára van főrangúak és rangtalanok, gazdagok és szegények, bolto
sok és tisztviselők számára, s kivéve néhány országot, van külön zsidó 
és külön antiszemita használatra készült fasizmus is. Mindazt, amit a 
fasiszták vallanak a fasizmusról, lehetetlen egy nevezőre hozni. Van azon
ban valami, amiben valamennyien megegyeznek; hogy a hagyományos 
szabadelvű individualizmust ugyanúgy elvetik, mint a marxi kollektiviz
must. Mert -  mondják néha -  az individualizmus és kollektivizmus össze
egyeztetésére, „szintézisére” törekszenek. De különös, hogy sem a bolse
vistát, sem az ortodox manchesteriánus tőkést nem gyűlölik annyira, mint 
éppen azokat, akik e „szintézis” igyekezetében a fasizmus előfutárai vol
tak: a radikális baloldali polgárságot, a fabiánus szellemű értelmiséget, 
a szociáldemokratákat, sőt a demokratikus keresztényszocialista pártokat 
is. Tudjuk és érezzük, mindenki tudja és érzi, hogy van a fasiszta eszme
körben és magatartásban valami, ami ezt a mozgalmat -  függetlenül a 
gazdagság és szegénység, gazdasági individualizmus és gazdasági kollek
tivizmus dolgában elfoglalt álláspontjától -  végletesen elkülöníti a sza- 
badságos polgári felfogástól ugyanúgy, mint a polgári rend megdöntésére 
vagy gyökeres megjavítására törekvő erőktől. A fasizmusnak az állam, 
a nemzet s a különféle nemzeti rétegek természetéről vallott felfogása ez.

Mert ebben a kérdésben a liberalizmusnak és szocializmusnak még 
szélsőséges hitvallóit is kisebb távolság választja el egymástól, mint a 
fasizmust bármelyiküktől. Az állam -  a klasszikus liberális felfogás sze
rint is, a marxista szerint is -  gyakorlati rendeltetésű intézmény, az egyes 
polgárok szolgálatában. Az állam: egyenlő jogú emberek közt kötött 
társadalmi szerződés, a szó rousseau-i értelmében: vagy ha nem az, akkor 
az kellene hogy legyen. Ezen az óliberális elgondoláson a marxi és engelsi 
elmélet nem változtatott. A vita csak arról folyt, hogy amíg a gazdasági 
feltételek polgár és polgár közt egyenlőtlenek, betöltheti-e ezt a feladatát 
a pusztán „bakteri” rendfenntartásra szorítkozó állam? A marxi és engelsi



felfogás szerint az állam az osztályelnyomás szerve marad még a demok
ratikus parlamentarizmusban is, amíg az osztálytudatos proletariátus 
nem szerezte meg a hatalmat. De a hatalom megszerzésének célját végső 
soron ismét nem képzelték egyébnek, mint útnak a rousseau-i elgondolású 
társadalmi szervezet kiépítése felé.

A liberalizmusnak és a szocializmusnak ezzel a közös törekvésével 
szemben állt a XIX. század során is több olyan elgondolás, amely az 
egyén érdekét az állam érdekének alárendelte. Nemcsak gyakorlatban, 
nemcsak gazdasági vagy nemzetvédelmi szükségre hivatkozva (mert ezt 
természetesen liberális vagy szocialista állam is megteszi), hanem elmélet
ben is. Summásan szólva: az egész régi jobboldal elvi lényegét az a fel
fogás szabta meg, amely egyenes folytatásaként a rendi társadalom tcok- 
ratikus szemléletének, egyes embereket és rétegeket különleges államigaz
gatói minőséggel ruházott fel. Ez a felfogás megfakult, elhalványult, s 
kivált vallási hátteréből sokat vesztett az idők folyamán -  a porosz na
cionalista bölcselet már nem isteni sugallatra hivatkozott, amelynek az 
állami tekintély volna világi dolgokban földi tolmácsa, hanem magát az 
államot avatta transzcendens eszménnyé - , de a gyakorlati meggondolá
sokon és az osztályérdekek ellentétein túl, mégis mindig ez a kérdés 
választotta el a liberális vagy szocialista embert a jobboldalitól: tisztelni 
kell-e a tekintélyt, csak mert tekintély, az intézményt, csak mert intéz
mény, vagy pedig mindent csakis akkor és annyiban, amikor és amennyi
ben az egyenlő jogú emberek közösségének szüksége van rá? Mussolini 
az Emil Ludwignak adott nyilatkozatsorozatában, még a weimari idők
ben, maga mondta, hogy a fasizmust a régi porosz állam mintájára kép
zeli el. (Igaz, hozzátéve, hogy a németségnek, mely amúgy is túlontúl 
fegyelmezett nép, inkább az ellenkező pedagógiára lenne szüksége, a 
szabadságéra...) Valóban, a fegyelemtartás konkrétumain túl is: a 
fasizmusra -  valamennyi fasizmusra -  mi sem jellemzőbb, mint az, hogy 
az államot transzcendens gyökerű, metafizikai valóságnak tartja (ezt is 
maga Mussolini vallotta), amely saját érdekében mindig rendelkezhetik 
az egyénnel. Vannak fasiszta mozgalmak, mint az osztrák és a spanyol, 
melyek a teokratikus elgondoláshoz is visszanyúltak; a legtöbb fasiszta 
párt és állam azonban ebben a tekintetben inkább a porosz mintához



igazodott, amennyiben az államot az Istennél is autentikusabb istenség
nek nyilvánította. És -  természetesen, mert szükségszerűen -  széttagolta 
a nemzetet különféle rendekre, bürokratikus és karhatalmi szervezetekre, 
vezéri, alvezéri és közemberi hadsorokra aszerint, hogy melyiknek milyen 
mértékben áll jogában a teljhatalmú állam nevében fellépnie.

A liberális igényű hazafiság lehetett tüzes, sőt néha elvakult; de amíg 
valóban liberális volt -  mert a Tiszák, a Beöthy Zsoltok, a Rákosi Jenők 
vagy a német Nationalliberalok alkalmazásában már nem volt az - ,  nem 
hihetett „öncélú nemzet”-ben, fantomnemzetben, amelynek az egyén csak 
szolgája. Hogy a nemzet mennyire döntő jelentőségű és szoros közösség, 
efelől sok vita folyhatott, folyt is, különféle politikai irányok, irodalmi 
iskolák, társadalomtudományi elméletek szószólói közt: de hogy közös
ség, emberi egyedek közössége, nem pedig fölöttük lebegő kísértet, abban 
aligha lehetett véleményeltérés közöttük. Petőfi, a legszenvedélyesebb 
nemzeti forradalmár azt vallotta, hogy Haza ott van, hol jog is van -  S  a 
népnek nincs joga. Szolgálni a hazát, jog nélkül is : ez rendi követelés volt 
annak idején s fasiszta parancs ma. A különbség, mely a régi és a mai 
rendiség gondolatvilága közt mutatkozik, főként abból áll, hogy a régiben 
a vallásos és a nemesi hagyományok tevődtek össze rendszerré -  a tár
sadalmi építmény téglái intézmények, jogszabályok, írott és íratlan meg
állapodások voltak, az érzelmi elem inkább csak vakolat volt rajtuk - , az 
új rendiség viszont az érzelem porhanyós anyagából akar rendszert épí
teni, a szilárd anyagot csak díszítményül használja, abban a reményben, 
hogy ha omladozni kezd a ház, elég puskacsövekkel megtámasztani, a 
fegyver ereje minden egyebet pótol.

így van-e, nem-e, most ne kutassuk. Csak állapítsuk meg, hogy az „új 
rendiség” eszménye még távolabb áll a polgárosodott ember felfogásától, 
mint a régié. Hogy a hagyományos műveltséget és a műveltség hagyo
mányát elveti, hogy az arisztokratikus életformák helyett a plebejusit 
segíti arisztokratikus gőgbe, ez aligha számíthat mentségének.



Az állam és polgár viszonyának ez a „tekintélyuralmi” értelmezése, amely 
a fasizmust jellemzi, egyszersmind eldönti a vitát, hogy a fasizmus kon
zerváló vagy forradalmi erő-e a polgári rendben? Sem az egyik, sem a 
másik. Hanem: ellenforradalmi erő -  aminek általában tartják is, de 
gyakran megfeledkezve ez ellenforradalmi mivoltának jelentőségéről. 
Hallunk néha olyat, hogy a fasizmus a demokráciának egy antiliberális 
neme; halljuk máshonnan, hogy a szocializmusnak egy antidemokratikus 
neme. Olyan tévedés az egyik, mint a másik. Ne tévesszük össze az intéz
ményesített és állampolgári erénnyé fölszentelt szegényszagot a népi ön- 
rendelkezéssel és a társadalmi kiegyenlítődéssel. A fasizmus nem lehet, 
semmiféle értelemben, demokratikus; mert olyan hierarchiája van, ame
lyet nem hitelesít egy szabadon alakuló közvélemény helyeslése. És nem 
lehet szociális vagy szocialista sem, mert gépies statisztálásra kárhoztatja 
magát a societas-t az uralkodó csoportok szolgálatában. Hogy a fasizmus 
szocializál-e vagy sem, ez, éppen szocialista szempontból, tökéletesen 
mindegy lehet. Hiszen maga a fasiszta állam is magánkézben van, tehát 
csak úgy „szocializálhat”, hogy a termelőeszközöket a magánosok egyik 
csoportjának birtokából a másik csoport birtokába juttatja. Mindegy 
lehet a szocialistának, hogy a gyár a gyárosé-e, vagy azé az államé, amely 
a gyárosé... A fasizmustól az állam elkobzásáért cserébe a tömegek 
mindössze az alacsonyabb szellemi színvonal megrögzítettségének nar- 
kotizáló örömét kapják. A fasizmus a rossz gyermekszobájú emberek 
feudalizmusa.

Ne tévesszen meg „új” volta se, amelyet sokan azonosítani szeretnek a 
forradalommal vagy a reformmal! Ne felejtsük el, hogy kétségtelenül új 
volt a római cézárizmus is a köztársasághoz képest: új „világnézet” volt 
eleven embert istenné nyilvánítani, „forradalmi” vívmány volt lemondani 
jogról és szabadságról. S a „népies” jelleg, a szellemi demokratizmus, az 
alacsony sorból legmagasabbra emelkedett emberek uralma sem volt 
éppenséggel ismeretlen a császári Rómában. Az elefantiatikus pompáza- 
tosságnak és a zsoldosvezéri modornak ugyanaz a keveréke lepte be az 
akkori diktatúrát, mint némely maiakat; ugyanaz a felszabadult tömeg-



indulat, ugyanaz a leigázott tömegvélemény, ugyanaz a marcona tömeg- 
homoszexualitás. Hogy a mai jobboldali diktatúráknak néhány kiváló 
protagonistája mégis végzett a maga területén polgáriasító munkát, és 
gyakran komoly szociális érzékró'l tett bizonyságot, ez igaz. De gondoljuk 
meg: milyen sokat tett e téren s milyen magasan állt korának szellemei 
közt Julius Caesar! S mindemellett: milyen szellembe, milyen rendszerbe 
torkollott az ő „forradalma”?! Ma gyorsabban változnak a történelmi 
szinek; s a nemzeti széttagoltságban a különböző időszakok szinte egy 
időben is elférnek. Julius Caesar még hadakozik Afrikában, de másutt 
már Tiberiusnál tartunk. Mi következik ezután? Talán Caligula reform
uralma, az istenné avatott családtagokkal és a szenátorrá avatott lóval. 
Talán a világfasizmus bukása.

. .  .A fiatalabb íróknak és publicistáknak az a csoportja, amely nem
rég Új Szellemi Front gyűjtőcím alatt tömörülve egy budapesti napilap 
hasábjain felvonult, választhatott, hogy e két eshetőség közül melyiket 
igyekezzék előkészíteni. Vajon felhasználja-e a szellem embereinek rész
ben még mindig tiszteletben tartott területenkívüliségét, hogy egy öntuda
tos és társadalmi felelősségérzettől áthatott elitet neveljen maga köré, arra 
az időre gondolva, amikor a szabadság nem kegy lesz többé, amelyet a 
hatalom szeméremből vagy kényelemből engedélyez, hanem minden érett 
ember joga, s magának a hatalomnak forrása? Vagy arra vállalkozzék-e 
inkább, hogy a caliguláris reformmozgalmaknak a fiatalosság, a szociális 
érzés, a „népiség” és egyszersmind az intellektuális emelkedettség alibi
jét szállítsa? A határozott tiltakozást választja-e a fasiszta áramlattal 
szemben, vagy a behódolást? -  Sajnos, ezt az utóbbit választotta.


