
MÉRAY-HORVÁTH KÁROLY (1859–1938) a hazai szoci-
ológia történetének egyik legérdekesebb és legfurcsább figurá-
ja. Fiatalabb éveiben amolyan polihisztor: festõmûvész, építész,
feltaláló és színmûíró, a mûvészvilág bohémságával érkezik
Magyarországra Párizsból. A XX. század legelején kezd komo-
lyabban foglalkozni a tudománnyal, azon belül is a szociológiá-
val. 1903-ban jelenik meg általunk is publikált szövege, amely –
mint minden írása – hatalmas vitákat vált ki. Méray korának
„természettudományos” szociológifelfogását képviselte, azt,
hogy a társadalom és a politika törvényszerûségeit éppoly tudo-
mányos objektivitással feltárhatjuk, ahogyan a természettudo-
mány összefüggéseit. Organicista szociológiájának egyaránt
voltak csodálói (Somló Bódog vagy, kisebb megszorításokkal
Jászi Oszkár), illetve erõs kritikusai (mint például Pikler Gyu-
la). Sokan határozottan vitatták, hogy egyáltalán tudományos-
nak tekinthetõ-e mindaz, amit Méray-Horváth csinál, vagy in-
kább tudományos köntösbe öltöztetett politika.

A szöveg újraközlésével nem kívánjuk eldönteni ezt a kérdést,
csupán az a célunk, hogy betekintést nyújtsunk egy olyan alko-
tó mûvébe, aki – mint tanulmányából látszik – meg volt gyõzõd-
ve arról, hogy nem pusztán a történelmi múlt, de a jövõ össze-
függéseit is felismerte. Az Osztrák–Magyar Monarchia bukásá-
nak elõreljelzése (ami persze egyáltalában nem úgy következett
be, ahogyan azt õ várta) kifejezetten érdekes.

Méray-Horváth Károly a polgári radikalizmushoz állt legin-
kább közel, de tudósnak nem volt eléggé tudós, politikusnak pe-
dig eléggé politikus. 1912-ben jelent meg fõmûve: a Társada-
lomtudomány mint természettudomány címû könyv. Jócskán
túlélte a monarchia általa is olyannyira várt felbomlását, de éle-
te utolsó idõszakában ismét inkább szépírói hajlamainak hódolt.
Az azonban kétségtelen, hogy nagy ambícióval írott tudomá-
nyos munkáinak helye van a magyar szociológia, sõt politikatu-
domány történetében is.
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MÉRAY-HORVÁTH KÁROLY

Magyar politikai szociológia1

A címet kell elébb kissé magyaráznom. 
Politika és szociológia mind ez ideig még egymástól igen tá-

vol állottak. Sõt az a felfogás uralkodik, hogy a gyakorlati poli-
tika a szociológiával nem is járhat egy úton. Mindössze némely
gazdasági kérdésben nyújthat a szociológia a politikának bizo-
nyos elméleti irányokban bõvebb tájékozódást. 

A dolog valósággal így is van, mindaddig, amíg nincs szocio-
lógiai tudomány. Mint ahogy az eddigi tudománynak alig is ne-
vezhetõ. Inkább csak filozófiának. A vélekedésekbõl, elmélke-
désekbõl bizonyos szociológiai fogalmak szûrõdtek le, és azok-
nak az igazságaiért folyik az eszmecsere anélkül, hogy bármi fi-
zikai pozitívumok volnának afelõl, hogy azok valóban igazsá-
gok-e a szó tudományos értelmében?

Mihelyst azonban a szociológia odáig fejlõdik, hogy csak-
ugyan tudomány: abban a pillanatban egészen másképp áll a vi-
szony politika és szociológia között. Mihelyst a szociológia tudo-
mány lett, akkor a társadalmi életnek a jelenségeirõl, folyama-
tairól, alakulásairól oly fizikai pozitívumokat kell nyújtania,
amelyek már egyebek, mint filozófiai elméletek. Akkor azoknak
az alakulásoknak, amelyek a politikai élet révén folynak, oly po-
zitív törvényszerûségeit kell feltárnia, amelyek elõl a politika
többé ki nem térhet. Sõt csakis az a tudományos szociológia,
amely azon pozitív törvényeket nyújtja, amelyek alakulási tör-
vényei a jelenleg folyó politikai alakulásoknak is. Illetõleg -
tudományos pozitivitással kell meghatároznia tudni, hogy a je-
lenlegi politikai dolgok mikor, minõ ponton és milyen alakulá-
sokat hoznak létre. Azaz: csak az a pozitív szociológia, amely
megmondja, hogy a politika a saját önnön törvényszerû rendjé-
ben így és így fog alakulni.



ami események bekövetkeznek, azok mennyire találnak ben-
nünket készen, azoknak megfelelõen. Mert ha nem vagyunk ké-
szen, akkor az átalakulás súlyos krízisei és fájdalmai jönnek re-
ánk; míg ha készen vagyunk, ha értelmünk átalakult már a be-
következendõ dolgok számára, úgy megváltás, szabadulás egy
romokba dûlõ, hitelét vesztett politikai életbõl.

És amikor valaki a bekövetkezendõ válságok között irányt
mutat, ily nagy, fontos országok életébe vágó dolgokban, akkor
szükséges, hogy a legsúlyosabb bírálat alá essék az útmutatása.
Mint mondtam, annál súlyosabb bírálat nincs, mint ha megálla-
pítom a bekövetkezendõket. Ha igazat mondtam, nincs az a ha-
talom, amely ennek a politikának útját állja, és az emberek e
szerint fognak gondolkozni.

A jövõ politikája: a jövendõ megállapítása.
Amiket itt kifejtendõ vagyok, azok kisebb-nagyobb megbot-

ránkozást fognak kelteni több tekintetben, mindazokban az el-
mékben, amelyek nincsenek arra eléggé berendezkedve, hogy
dolgokat a tudománynak száraz módszerével, a maguk kihámo-
zott fizikai valójuk szerint lássák, hanem bizonyos szubjektív
meggyõzõdésük szerint. Az érzelmekhez pl. úgy hozzáforrott a
nemzet jövõjében való hit, hogy nem is tudnak az emberek más-
képp gondolkozni, mint hogy az ezeréves múlt után a magyar-
ságnak a következõ ezredévért kell küzdenie. Gyerekkorunk óta
soha más beszédet nem hallottunk a nemzetrõl, mint az õ dicsõ-
ségét, hatalmas államalkotó erejét magasztalni, és hogy apáink
nemzeti mûvét hogy kell fenntartani, jövõnkben, Istenben és al-
kotmányunkban bízva. Aztán, szállóige, hogy mi politikus nem-
zet vagyunk. Fiatalságunk a politikai lelkesedések közt folyt le.
Természetes, hogy ma így hiába kopog valaki a politika nyitott
kapuján azzal, hogy kérem, a nemzet egy újabb ezer éve helyett
most egész más dolgok következnek. A mai nemzedék érzelmei
lázadnak fel ez ellen. Gondolkodás nélkül. Az ember végre is
nem tagadhatja meg gyermekkora elsõ lelkesedéseit; ifjúsága
ambícióinak eszményeit; egy egész földi élet hitvallását. Magá-
tól értetõdik, hogy ezek a lapok nem is azért íródtak.

Az érzelmi mozzanatokon kívül másrészt ott vannak az értel-
miek. A teljes tudatlanság afelõl, hogy tulajdonképpen micsoda
is az, ami Magyarország történetével történt, történik és merre-
felé halad mindez. A tudatlanság ne a kicsinylõ, lenézõ értelem-
ben legyen mondva, mert hiszen tagadhatatlan, hogy éppen az
utolsó fél évszázad alatt, ami történt Magyarországon, ahhoz je-
lentékeny értelmi erõk voltak szükségesek. Hanem tudatlanság
egyszerûen abban az értelemben, hogy mind ez ideig fogalmuk
sem volt az embereknek, hogy mi történik tulajdonképpen ak-
kor, micsoda történelmi folyamat megy végbe, minõ természe-
tû dolog, micsoda törvényszerûsége folyik az eseményeknek,
amidõn a politika folyik. Hogy efelõl teljes tudatlanságban vol-
tak az emberek, az természetes dolog, éppúgy, mint ahogy ter-
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Végre is az a végcélja a szociológiai tudománynak, hogy
mindazon folyamatoknak, amelyek a társadalomban nyilvánul-
nak, a természetét, az alakulását és azt, hogy mi alakul belõlük,
meghatározza. Azaz: a jövõnk ne legyen ismeretlen valami, ha-
nem tudjuk, hogy mi felé haladunk.

Így a szociológia a filozófiai elmélkedések terérõl a pozitív re-
alitás körébe fog terelõdni. Így a szociológia az általános elmé-
leti igazságokért való filozofikus küzdelme helyett arra fog irá-
nyulni, hogy bizonyos helyi folyamatokat megvizsgáljon és
meghatározzon. Azaz, az általános szociológiai igazságok he-
lyett egy-egy társadalmi összefüggõ életnek a speciális folya-
matait tudományos módszerrel megállapítsa. Így például Ma-
gyarországét. A magyar állami életben folyó alakulásét. Megha-
tározza, hogy ezek a folyamatok, amelyek itt végbemennek,
ilyen természetûek, ilyen a lefolyásuk törvényszerûsége, így és
így fognak megtörténni. És ez már politika.

Amidõn a szociológia egy-egy állam politikai folyamatainak a
tudományos meghatározását míveli: politikai szociológia. És így
lesz államról államra külön politikai szociológia. Így magyar
politikai szociológia ez a tanulmány. E sorok írója éppen a poli-
tikának a tudatlanságból tudományos alapra való áthelyezésé-
vel foglalkozott. Az emberek társas együttélésének fiziológiáját,
élettörvényeit vezette le összefüggésük rendjében.2 Ez vagy ab-
szurd, vagy helyes. Ha abszurd, utoléri a leírt ostobaságok sor-
sa. Ha azonban helyes, úgy felfordítása annak az egész politikai
bölcsességnek, ahogy ma mennek az emberek a jövõ elé. És ez
már fontos dolog. Mert akkor ez a tudomány lesz a társas szer-
vezõdés, az állami élet további útmutatója.

Mint minden meglódítása az emberek megszokott eszejá-
rásának, eszmekörének: úgy ez is természetesen mindenféle tá-
madásoknak lesz kitéve. Ezekkel nem szándékozom törõdni. Én
azonban a legkeményebb kritikának megyek magam elejébe.
Éspedig azzal, hogy azokon indulva, amiket az én politikai tudá-
somképpen fejtettem ki: meghatározom a politikai események
bekövetkezendõ rendjét. Így kérlelhetetlen logikának az ítélete
elé megyek. Ha nem következnek be azok, úgy ostobaságot be-
széltem, nevetségessé tettem magamat. De ha bekövetkeznek,
úgy ostobaság volt minden támadás. 

Annak az új tudománynak, amelyet emberi tudásunk birodal-
mába akarok vonni, szüksége van erre a kritériumra. Nyomról
nyomra szándékozom ezeket a kritériumokat mindenütt felke-
resni. Symptomatológiailag Magyarország jövõ politikai alaku-
lása a legbonyolultabb és a legérdekesebb dolgok egyike. Ezt
szándékozom tisztán tudományos módszerrel megállapítani. 

Soha nem lesz jobban szükség arra, hogy tudjuk mi történt
velünk a világ eseményeinek közepette, mint a közvetlen követ-
kezendõ idõkben. Az események jönni fognak, azokat nem mi
vezéreljük. Azonban a mi értelmünk mûködésétõl függ az, hogy
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mozgási képességekkel. Azonban azon fejlõdési magas fokok-
hoz képest, amelyek az állati szervezetek fejlõdése során elõál-
lottak, kultúrtesti fejlettségünk még igen alacsony kezdõ fokán
van. Megfelel annak, ahol az a határvonal ismerhetõ fel az álla-
ti szervezetek keletkezésében, hogy a szaporodás már nem egy-
szerû oszlás útján áll elõ – mint ahogy a kezdetleges kultúrák-
ból, a vadak, félvadakéból még így állanak elõ az újak –, hanem
már kezdõdik a szaporodásnak azon magasabb rendje, hogy egy
anyaszervezetben magában folyik az utódnak a megképzõdése,
mint ahogy az újabb kultúrák, még alig néhány, már így kelet-
keztek: egy korábbi civilizációban magában ment végbe egy
újabbnak a megszületése. Ennek a fejlõdési sornak még az ele-
jén vagyunk.

A mi mai kultúréletünk, mai civilizációnk keletkezése a gö-
rög, úgynevezett klasszikus korra esik. Ekkor állott elõ az élet-
nek azon új tulajdonsága, hogy az emberek új, magasabb rendû
képességek szerint kezdtek kultúrtesti összefüggést kiképezni.
Magasabb rendûek szerint, mint aminõk a korábbiakban nyil-
vánulnak, ahol a vagyonokat elragadó funkciókból, erre való ké-
pességekbõl, hadakozó mûveletekbõl szervezõdött a kultúraala-
kulás. Most e helyett az emberek egybeszervezõdése, összmû-
ködésük rendje más tulajdonságaik, más életmûködésük szerint
kezdett alakulni. Protoplazmáik kölcsönös értékei szerint; azaz
kultúrtermékeik, produktív értékeik szerint. Spárta a régi gö-
rög kultúrszakasz utolsó típusa és Athén, Korinth, Alexandra az
új típus. Ennek az új típusnak a kultúrszövete: a produktív
kulutúrszövet, növekedett és terjedt szét a középtenger mellé-
kén, ebbõl lett az a hatalmas kozmopolita kultúra , amelynek
központi szerve késõbb a cézári Róma lett. Az új kultúra alaku-
lásában az egyének többé nem militáris mûveletek szerint iga-
zodtak egymáshoz, nem militáris értékek szerint szervezõdtek,
hanem a kultúranyagok produkciója, forgatása és ezek viszo-
nyos értékei szerint. Szóval ez a kultúrproduktív természetû
szövetnek indult, a régi militáris értékek szerint való alakulás
helyett.

Ez a produktív, többé nem militáris mûködésû kultúra óriási
fellendüléssel virágzott. Ennek a hatalmas kultúréletnek a köz-
pontja, fénypontja lett a cézári Róma. Amint azonban Róma
központi szervvé képzõdött ki, akkor a kultúrtest organizmusá-
ban egy súlyos megbetegedés állott elõ. Egy patológiai állapot,
az anyagcserének egy kóros fennakadása, azoknak az anyagcse-
re-folyamatoknak, amelyek az organizmusban folytak, azoknak
a ki nem egyenlítõdése, a központi szervekben, ennek folytán
pedig az az állapot, hogy a központi szerv olyan keringést hozott
a testbe, amely annak többé meg nem felelt. Ennek a patológiá-
ját, a megbetegedés anyagi folyamatait, fiziológiám kimerítõen
tárgyalja, kórképeit részletesen kimutatja és diagnózisát meg-
határozza.
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mészetes dolog, hogy tudatlanságban voltak a fiziológiai élet
természete felõl, mindaddig, amíg a fiziológiai élet rendje fel
nem ismertetett. Addig csak hiedelmek voltak az élet ilyen vagy
olyan természetérõl, de tudni csak azóta tudjuk minõ természe-
tû folyamatok mennek végbe, amióta az élet fiziológiai törvé-
nyeinek az összefüggõ rendjét ismerjük.

Így a politikában is ma még csak hiedelmek vannak. Annak a
társadalmi életnek, amely a nemzeti élet képében nyilvánul, a
törvényeit az emberek még nem ismerik, és így a dolgoknak a
saját rendje felõl nincsenek ismereteik, hanem csak azon hie-
delmek szerint ítélik meg az események folyását, amelyeknek a
forrása mindenféle elõítélet. Apáink úgy hitték, úgy tudták,
higgyük mi is azonképpen.

Az ilyen hiedelmekkel is szembeszállni teljesen céltalan do-
log. Az emberek eszejárása nem olyan, hogy máról holnapra
csak követni is tudná az összefüggéseknek bizonyos új rendjét.
Giordano Brunót is inkább felégették. Korántsem gonosz indu-
latból, szándékos tudatlanságból, hanem teljes jóhiszemûség-
gel. Pedig csak olyat mondott, amit a következõ nemzedék már
természetesnek talált. Nem, nézetváltozásokra ilyen nagy dol-
gokban mint aminõ az emberek nagy társas együttélésének
olyan arányú dolga, mint a nemzeti politika.

Nincs ezeknek a lapoknak semmi aktuális célja.
Amiért íródtak, oka tisztán egy tudományos dolognak a kísér-

leti ellenõrzése, egy tudományos módszernek az igazolása vagy
megdöntése. 

I.

Fiziológiámban levezettem azon általános életfolyamatokat,
amelyek szerint a mi európai kultúránkban a nemzetpolitikai
dolgok folynak.

Alapjai a következõk voltak:
Azon összefüggés, ahogy mi emberek együtt élünk, fiziológiai

természetû összefüggés. Ugyanazon élettani törvények nyilvá-
nulnak meg abban, ahogy mibelõlünk alakulnak a társadalom-
testek, egy-egy kultúra, mint amelyek szerint a sejtekbõl alakul
ki az állati test. Ugyanazon törvények, csak magasabb ritmu-
son. Kultúrtermékeink, vagyonunk ugyanolyan fizikai viszony-
latokban vannak hozzánk, mint a sejteknek protoplazmái a sejt
magvához. Itt is, ott is ezen protoplazmatikus anyagok, illetve
kultúranyagok cserefolyamataiból, anyagcseréibõl támadnak
azok az anyagi kapcsolatok, amelyek az alkotó egységeket kö-
zös, együttes testi folyamatokba kötik. Egy ritmussal magasabb
fokú élet az emberekbõl egybealakult összefüggõ élet, fokozot-
tabb fizikai mûveletekkel él az ember mint sejt, fokozottabb
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ri római cézári birodalom szétesését. Összetartozását csak a ke-
resztény vallás tartotta még fenn, amely vallással éltük át a leg-
súlyosabb krízisét a kultúrtesti megbetegedésnek.

Az egykori kozmopolita hatalmas, egységes kultúrából így
lettek a belõle redukálódott nemzetek a mai értelemben. Ahány
primordium, annyi nemzet. A legkisebb burgherr primordiuma
is a „haza” földje volt a másik burgherr földjével szemben és a
hazájához s cézárjához való hûséggel gyilkolta egyik a másikat.

És mi? Magyarország? Az egykori Pannónia?
Mi a népvándorláshoz tartozunk. 
Velünk, mint a többiekkel, egy idegen, igen kezdetleges, félvad

kultúra vetette rá magát a római kultúra egy darabjára. Erre a
megbénult, életmûködéseiben primordiumaira redukált testre.

Az a népréteg, amely a római kultúra ezen gyér szövevénye
alatt feküdt, kulturális ellenállást nem tudott gyakorolni. Nem
úgy mint a római birodalmi test egyéb, erõsebb képzõdésû ré-
szeiben, mint a germán földön és Itáliában, ahol a kulturális el-
lenállás mind visszavetette a rárohant idegen kultúrtesteket. A
kulturális ellenállás: mert a hadverõ népeket, mégis mind visz-
szavetette a magasabb rendû szervezõdési képesség, amely ép-
pen a magasabb kultúrák fölénye. Ennek a dolognak természe-
tét legvilágosabban látjuk a mohamedán betörés képében. A
mohamedán kultúra akkor tört be a keleti császárság földjére,
amidõn ez már teljes bénultságban volt. A mohamedán hozott
magával olyan arabs kultúrát, amely ekkor magasabb fokon ál-
lott, mint az a római, amely akkor még itt élt ebben a bénult,
primordinális fázisban. Az a kultúra félre is nyomta a római-bi-
záncit (orosz területre). Az õsmagyar kultúra azonban oly ala-
csony volt, hogy hasonló szerepe nem lehetett.

Csak annak az itt, Pannóniában, a római kultúrának még alig
szétterjedt gyér szövete alatt fekvõ primordinális népalakulat-
nak a rétegét változtathatta meg. Amint aztán a bénultság legsú-
lyosabb krízisei engedtek – aminek lefolytatására rátérünk –,
amint a római kultúrszövet csak egy kissé is éledni kezdett a bé-
nultságából, és így indultak meg az egymás iránt való hatások a
primitív õsi magyar kultúra és a római kultúrszövet között: amaz
el is pusztult mihamar. Minden alsóbb primordium, a magyar, a
szláv és egyéb primitív népeké fölött kialakult a római eredetû
kultúra, amely ismét egységessé fogta õket össze: megalakult a
római keresztény egységes új Pannónia: Magyarország.

Mi, magyarok frissen mentünk keresztül ugyanazon termé-
szetû kultúrfolyamatokon, melyeken a többi, korábban itt fe-
küdt népek, néhány század elõtt mentek keresztül, ti. a maga-
sabb rendû római kultúra átalakító hatásán. Ezeket vehemen-
sebben szõtte felül a római kultúra, hirtelenebbül bontotta meg
az õ kultúrájukat, légiók végezték a római kultúra munkáját.
Fölöttük lassan szövõdött a római kultúra rétege, papok hozták
a légiók helyett és már olyan szövetutakon, a melyek egyszer itt
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Abból, hogy a központi szerv nem tudott – bizonyos egészen
meghatározható anyagi okokból – akként megalakulni, hogy a
kultúrtestnek, amelyet a római cézári birodalom egybefogott,
megfeleljen: eredt a megbetegedés. Központi funkciók azonban
már keletkeztek Rómában. De ezek így tökéletlenül képzõdtek
ki. A fiziológiában ismerjük azon esetet, hogy amidõn valamely
kiképzõdés nem tud teljes magalakulásig jutni, akkor a korábbi
élettípusok alakja áll elõ: azaz visszaütés (Rückschlag). Így tör-
tént, hogy Róma nem tudván az egész új kultúrszövetben folyó
kultúrproduktív folyamatoknak, ugyancsak kultúrproduktív fo-
lyamatokra kiképzõdött szervévé lenni: visszaütött a militáris
típusra. Így lett a már kultúrproduktivitási folyamatokra egybe-
alakult kultúrtestnek olyan központi szerve, amely militáris fo-
lyamatok szerint mûködött. A kultúrproduktivitás rendje sze-
rint alakult szervezetnek újra militáris góca. Az eredmény,
hogy a kultúrproduktív folyamatok az egész kultúrtestben meg-
bénultak. Bekövetkezett a kereszténység, a kultúranyagi folya-
matoknak, az anyagi, vagyoni dolgoknak, a produktív munká-
nak a negácója, atrópiája. Produktív életcélok helyett aszketiz-
mus. A folyománya: a kultúrélet-tevékenység, a kiképzõdött,
már hatalmas produktív életmûködéseket kifejtõ kultúra azon
teljes megbénulása, amely a középkorral következett be. Mind-
ezekre nézve bõvebben itt csak a fiziológiámra utalhatok.

Ennek a betegségnek a lefolyását tárom fel akképp, hogy egy
általános megbetegedés állván be a kultúrtestnek – az anyag-
cseréje szüneteltetvén –; az történik, ami a testi hasonló állapot-
nál, ti. elõször az élet legújabb keletkezésû képletei bénulnak
meg, és az élet redukálódik az õsibb keletkezésû szervezeti kép-
letekre. Azok tartják fenn az életet. A primordialisabb életmû-
ködések.

Így redukálódik a római cézári birodalom elébb a közvetlen
korábbi primordiumára a görög és a latin képletekre, a keleti és
nyugati császárságra. A keleti császárság képlete, a régi görög
kultúra már sokáig volt egy egységes alakulat római birodalmi
alakulás elõtt. Ott ezen primordium még sokáig egységes is ma-
radt. Épp így az egyiptomi. Ellenben a nyugati félen még igen
közel estek a latin, aztán az etruszk tartományok rétegei. Ott
ilyen primordinális alakokra hamar tovább folyt az egykori
összmûködés szétesése. Ahány primordium, annyi redukált csá-
szári test iparkodott keletkezni. Galliában, Ibériában a római
kultúrréteg alatt szélesebb, terjedelmesebb, régibb népössze-
függések képleteit fedte a felsõnek a megbénulása.
Germániában azonban már közvetlen õsállapotot, quasi törzs-
rendszert, fõnökeikkel. És itt egészen ezekre a képletekre,
ezekre a primordinumokra redukálódott a kultúrtesti életmûkö-
dés, aritterek, burgherrek, e redukált apró cézári típusáig, re-
dukálódva maga az élet is az õskor brutalitásaira. Ennek a
primordinális rendszernek megfelelõleg látjuk az egész egyko-
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Az apróbb lovagok helyett most egy terjedtebb góc fogta össze
egységes mûveletekbe az egyéneket. Terjedtebb nemzeti egy-
ség. Apróbb dinasztiák. De már egy primordiális fokkal maga-
sabb cézárok. Mind aszerint, ahogy a római kultúrréteg alatt
egy-egy szélesebb primordium feküdt. Egy-egy etnikai kör az
õsi csoportosulásokból. Most grófságok, kisebb fejedelemségek.

A produktív mûködések azonban mind tovább szövõdtek.
Mind magasabb, terjedtebb primordiumok között szövõdtek
egybe. A kultúrproduktív élet ezek közt mind azonosabb lett,
mind egységesebb. A gócok közül egyik legerõsebben központo-
sította a kultúrélet folyamatait ezek között. És ez lett köztük a
központ, ennek a cézári góca központosította a többiekbõl a mû-
veleteket egy magasabb központba. Így küszöbölõdött ki a cézá-
ri primordiumoknak a mûködése egy további magasabb
primordiumra. A grófságok, kisebb fejedelemségek megszûn-
tek és támadtak a nagyobb nemzeti egységek. Hercegségek,
nagyhercegségek, királyságok fokról fokra. 

Ezeknek az alakulásoknak a legteljesebb képét a germán föl-
dön találjuk, ahol a primordiumokra való redukálódás a legtel-
jesebb, a legõsibb típusokra, a törzsi típusokig visszaesõ volt. A
német császár ezek fölött úgyszólván csak a római cézári ha-
gyomány fenntartója, a legerõsebb az apróbb cézárok között, de
akik mindig csak mint elkülönült primordiumok viselkedtek ve-
le szemben – mindaddig, amíg a kultúrszöveti egység, a
kultúrproduktivitás egységes összefüggése ki nem képzõdött
valamennyi között, a legújabb idõkig. A német császár ma már
nem is az egykori római császár, hanem a valamennyi többi
primordiális cézári gócokat, német fejedelmeket a kultúr-
szövetbõl kiküszöbölõ végsõ cézári központ. – Itáliában az et-
ruszk telepkörök voltak a primordiális alakulások, majd a latin
tartományi képletek: ott az ezen típusoknak megfelelõ herceg-
ségek küszöbölõdtek ki az olasz királyság megalakulásáig. – A
gall földön terjedtebb népegyégek voltak a római réteg alatt, ott
aránylag leghamarabb alakult meg a francia egység. A brit szi-
getekre részben a gall, részben a germán kultúrszövetképzõdés
hatott át: annak a primordiális alakulási típusa átmenet a kettõ
között. 

Abból eredõleg, hogy a germán földön a primordiális átalaku-
lás a legmélyebb, leggyökeresebb volt, azt mutatom ki fiziológi-
ámban, hogy ennélfogva az ott kiképzõdött új kultúrszövetnek is
a legproduktívabbá kell válnia, annak a legtömörebbnek kell
lennie, a legintenzívebb életmûködések kifejlõdésének ott a he-
lye, és fõleg: hogy a további alakulások – most már nem az egy-
kori római központra – hanem ide gravitálódnak. A további kul-
turális egység központosulása ide irányul.

A germán kultúrszövet kifejlõdése egy-egy primordiális fok-
kal hátrább maradt, mint az olasz; ott hamarabb képzõdött ki a
reneszánsz, az új kultúra. Mert a német alakulás egy
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éltek, itt nyomokat, maradványokat hagytak és újra feleleve-
nedtek. Fiziológiailag végül az eredmény ugyanaz.

A többi primordinális népek között a magyar volt a legépebb,
ezt még nem bénította volt meg a római kultúra és nem érintet-
ték ama zavarodások sem, amelyek a római kultúra bénulásai-
nál fogva az itt feküdt primordiumokra is kihatottak: így a ma-
gyar rétegben talált az új Pannónia legtöbb életerõt, ez lett a ve-
zetõje a késõbbi folyamatoknak.

Ez röviden a magyarság helyzete a népvándorlás ideje alatt.
Ennek annyiból van fontossága, hogy a magyarság egész késõb-
bi viszonya a nyugati kultúrákhoz ezzel fog összefüggeni és a
római eredetû európai kultúrákban ezen eredendõ természe-
tünk szerint látjuk majd késõbbi szerepünket.

Az európai kultúrát ott hagytuk el, amint a középkorban vég-
sõ primordiumaira redukálódott és ezzel a legredukáltabb nem-
zeti alakulatok keletkeztek, amelyeknek a legszûkebb típusa, a
középkori várúr, az õsprimordiumra redukált cézár. Ugyanaz a
helyzete fiziológiailag, mint a cézáré: körülötte produktivitás,
kultúrmunka – bár igen megbénultan –, õ pedig ezeket militáris
funkciókkal tartja, abszorbeálja össze, anélkül, hogy részese
volna a produktív életfolyamatoknak.

Fiziológiámban levezettem azon csodálatosan szép folyamatot,
hogy mint áll be egyszerre fordulat ebben a végsõkig súlyosodott
kulturális kórállapotban. A kultúrtest utolsó rezervái is elfogy-
nak. Elfogyasztja a kór, a kultúrproduktíven kialakult szövettõl
idegen militáris pusztítás. Nem volt tovább mit fogyasztani és a
kórt éltetõ gócok, a lovagok kiéheztek. A produktív egyének is.
És ez fordulópont. Ebben a pillanatban a kiéhezett, elszegénye-
dett, a kultúrmunkát magukhoz ragadó militáris mûveletekre to-
vább képtelen lovagok elvesztették virulenciájukat. Nem tudván
tovább táplálkozni, életképtelenek lettek. Ugyanebben a pilla-
natban azonban a kultúrproduktívek funkcióit a lovagok nem
tudván tovább központosítani: fokozottabb életképességûek let-
tek. És ez a fordulat. A legprimordiálisabb gócok, a lovagi gócok
kiestek a produktív szövetbõl és a produktív egyének közt meg-
indultak saját közvetlen anyagcseréik, közvetlen produktív fo-
lyamataik. Ezek kezdtek szervezõdni a lovagi gócok elkerülésé-
vel. És erõsödtek, gyarapodtak, szövetük növekedett: a legal-
sóbb primordiális cézári gócok militáris természetû mûveleteik-
kel, a visszaütés kórját hordozó természetükkel kiküszöbölõdtek
és fölöttük elkezdõdött az új, modern produktív kultúra szövete
szövõdni, amelybõl mai világunk nõtt ki.

Levezettem, hogy ez a kiküszöbölõdési folyamat miként ha-
ladt. Hogy ti., amint a legalsóbb primordiumok így ismét
egyéges, a legalsóbb primordialis cézári gócok által többé nem
centralizált produktív folyamatokba szövõdtek: így egy maga-
sabb rendû, terjedelmesebb együttmûködés, egység állott hely-
re. Ez pedig egy következõ, magasabb primordiális fokú egység.
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elvesztik végsõ szervi összefüggésüket az új kultúrszövet – a
produktív kultúrtesttel.

Egyetlen nemzedék munkája van még hátra abban a megin-
gathatatlan, feltartóztathatatlan szerves folyamatban, amely
primordiumról primordiumra haladva az egységes civilizáci-
ónk mind teljesebben újra kialakuló egysége felé vezet. A folya-
mat ez utolsó szakaszában inognak meg az utolsó nemzeti álami
primordiumok. És ismét csak annak kell történnie, ami az elõtt
történt, hogy ti. ezek egy magasabb egységes primordiumra
központosulnak. A cézári militáris államok szervezetének a
megrendülésével (a francia köztársaság is csak az, mindössze a
cézári gócot nem dinasztia foglalja el, de a funkciók, a szerke-
zet ugyanaz) a konzerváló elemeknek a szocializmussal szem-
ben csak a legerõsebb cézári hatalom védelme marad, s önként
ott keresnek menekvést a régi állami szerkezet megbontása,
szétrombolása ellen.   

Ebben a pillanatban azonban már egységes az új kultúrtesti
szövet a maga teljes egészében. Az egykori szervezeti betegség,
a cézári militarizmus az utolsó gócig kiküszöbölõdött, és a
kultúrproduktivitás egységes civilizatórius teste lefödte újból
valamennyi primordiumot. Egységes természete a szövetnek
magának a szövetnek kiküszöbölõ folyamataiból alakult ki,
primordiumról primordiumra kiszorítván a tõle idegen termé-
szetû, a nem kultúrproduktivitásból eredt, hanem csak kóros
visszaütés képletébõl fennmaradt militárisan központosító csá-
szári mûveleteket.

Abban a pillanatban, amidõn az utolsó cézári gócra reduká-
lódnak a cézári militáris állami mûveletek, kész az új civilizáció
testi kifejlõdése is. Abban a pillanatban az utolsó cézári góc
életfeltétele is megszûnt ebben a testben. Militáris szerkezete
ebben már nem mûködik. Produktivitást elvonni, magához ra-
gadni többé már nem tud; a produktív mûveletek tõle idegen
mûveletek: nem talál tovább táplálást, kiesik az egységes
kultúrproduktív szövetû testbõl.

Ezen folyamatokból, amelyeket itt röviden vázoltam, állapí-
tottam meg fiziológiámban, hogy az utolsó cézár a német cézár,
és egyetlen további nemzedék múltán, húsz-huszonöt év lefo-
lyásával, az utolsó cézár is kiküszöbölõdik.

II.

Ebben a fiziológiai folyamatban kell megállapítanom Magyar-
ország szerepét és a bekövetkezõ eseményeknek kell igazolniuk
fiziológiám helyességét, vagy nevetségessé tenni egy súlyos os-
tobaságot.

Magyarország ezer év óta egységes alakulat maradt; itt nem
voltak további primordiumok, amelyeknek egységessé kellett
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primordiális fokkal mélyebbrõl növekedik elõ, mélyebb õsi for-
mációk rétegéig nyúlik vissza a regenerálódás. De utóbb, ha
egy fejlettségi fokkal megkésve is, annál erõsebb lesz. – A gall
primordiumoktól a francia új kultúra egységes szövetéig is rö-
videbb az út, mint a germán õsformációktól ezeknek az egysége
kialakulásáig. Ezért a francia új kultúra hamarabb is fejlõdik
ki, mint a német. Az angol, a francia és a német típus között áll;
valamivel késõbb fejlik ki, mint a francia, de tömörebb, produk-
tívabb is lesz. Most pedig a német kultúra növekedésének roha-
ma folyik. Egy lépéssel késõbb indult meg, de annál intenzívebb
fejlõdési erõkkel.

A német cézári központ felé irányul a kultúrtesti egységnek a
végsõ egységes cézári gócképzõdése.

Hogy ez ma mely stádiumban van, arra nézve kimutatom fi-
ziológiámban még a következõket: az az új kultúrszövet, amely
a reneszánsz óta mind feljebb szorítva a primordiális gócokat,
mind tovább nõtt: ma már a teljes hajdani egységesség küszö-
bén van. A kultúrmûködések az egész európai kultúrában már-
már teljesen egységesek. Ez azt bizonyítja, hogy immár a mai
nemzetiségi keretek az utolsó nemzeti primordiumok és fölöt-
tük éppúgy összeszövõdik az új kultúrszövet egysége, mint a ko-
rábbi fázisokban az alsóbb primordiumok fölött.

Az új szövetben már él a kozmopolita, internacionális egység
eleven mûködése. A kultúrszövetnek ilyen irányú tömörülése,
életmûködése éppen a kultúrproduktív egyének, a munkások
nemzetközi szervezõdésében már cselekvõ alakját érte el. Ezek-
nek a politikai iránya ma már szemben áll a cézári államszerve-
zettel, mindenütt és egységes természetûen.

Kimutattam, hogy minként halad ez a cézárizmust elborító
mûködés fokról fokra az utolsó cézári primordiális gócok felé.
Miként végez minden nemzedék egy-egy munkaszakaszt ebben
az elõrehaladásban. Miként fogta körül a szociáldemokrácia
elõbb a tõkéket, mint a cézári struktúrának a produktív szövet-
be nyúló abszorbeáló szerveit. A következõ nemzedék mint ha-
ladt tovább a cézári állam mozgató, funkcióit végrehajtó csomó-
pontjaira, mint szervezõdött az adminisztratív orgánumok kö-
rül. Ismét egy következõ nemzedék már a cézári struktúrának
az öszszetartó rendszerébe rakódott le, a politikai struktúrába;
politikai, törvényhozási párt lett a szociáldemokrácia. Már most
a politikai struktúra, a mozgató rendszer, a törvényhozó szerke-
zet és a cézári góc között még csak egyetlen utolsó szerkezeti
rész van: a militáris szerkezet. Egyetlen nemzedék sem él cél-
talanul a testben: így a következõ nemzedék számára a cézári
testben egyéb munka a cézári góc felé haladásban a nem ma-
rad, mint a militáris szervezetben is lerakodni, abban is a cézá-
ri góc ellen való tendenciákat érvényesíteni. És így a következõ
nemzedék már eléri a cézári gócokat közvetlenül. És megtá-
madva a militáris szerkezet mûködõ képességét a cézári gócok
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ló kacsolódás felé gravitált a mi primordiumunk is. Ettõl az idõ-
tõl kezdõdik kapcsolódásunk a nyugathoz. Részt venni azokban
a folyamatokban, azokban a fejlõdési processzusokban, ame-
lyek nyugaton folytak, az imént említett okoknál fogva nem tud-
tunk, vagy csak igen lanyhán, hátramaradottan. 

Ugyanaz a viszonosság, mint aminõ azok között fejlõdéssze-
rûen keletkezett: köztünk és a nyugati államok között nem áll-
hatott elõ. Így nem is kultúrszövet és kultúrszövet között állott
elõ a gravitálódás; nem olyan gravitálódás volt ez, mint a nyu-
gaton a kultúrszövetek további ismét magasabb kulturális egy-
séggé való törekvése. Azonban oda gravitálnunk mégis kellett,
különben mind távolodunk és végül elszakadunk az európai kul-
túrától, ami ellen viszont maga a kultúrtest, amelynek egyik
primordialis részét képeztük, reagált. Az odatartozóságunkat a
kereszténység kötötte. A római keresztény kultúrába tartoztunk
már. Magunk is így reagáltunk a török kultúra ellen, és így kö-
tött a nyugati kultúra, hogy oda ne szakadjunk. Kultúrszöveti
gravitálódás híján azonban csak a cézári gócnál fogva gravitál-
hattunk a nyugat összefüggéseibe. Ebben van fiziológiai nyitja
politikai gravitálódásunknak a legközelebbi nyugati góchoz, a
Habsburgokhoz való gravitálódásunknak, a Habsburgok ma-
gyar királyságának.   

A nyugati kultúrfejlõdéstõl bár elmaradtunk, bár
kultúrszövetünk tõle távolabb állott, semhogy ugyanolyan pro-
duktív folyamatokból erõsödjünk, mint ma primordiumok az
egymás közt mindjobban terjedõ produktív összeköttetésekbõl:
minekünk mégis egy irányban nagy erõnk volt azokkal szem-
ben. Ti. mialatt a nyugaton a legalsóbb primordiumokból szer-
vezõdött össze egy-egy magasabb nemzetiségi egység: azalatt a
mi nemzetünknek, amelynek nem voltak olyan primordiumai,
csak az õ maga, már korai idõktõl fogva egységes szerkezete, ál-
lamalkotó szerkezete gyarapodott, erõsödött. Így a mi állami
életünk, nemzeti összetartásunk szerkezete mindvégig szerfe-
lett erõs volt, erõsen kiképzõdött, fejlett nemzetpolitikai szerve-
zet lett. Innen a nagy politikai ellenállási erõnk. Állami egysé-
günket rendkívül szívósan tudtuk fenntartani. Erõs politikai
erejû nemzet lettünk. Ez csak a cézári, azaz nálunk királyi gó-
cánál fogva kapcsolódhatott a nyugathoz, de önálló államszer-
kezetének megbontása nélkül politikai teljes egységében.

A nyugati alakulásokban ismét egy új fejlõdési szakasz követ-
kezett be. Azaz azon idõpont, amidõn már a kultúrtesti teljes
egység, azonosság kezdett érvényesülni. Amidõn a nemzeti
primordiumok felett már egységes természetû kultúrfolya-
matok kezdtek egybeszövõdni, nemzeti határokat áttörve, nem-
zetközi kultúrforgalmat hozván magukkal. Nemzetközi anyag-
csereviszonyok kezdik mozgatni a produktív kultúrélet tevé-
kenységeit. A egységes civilizatorikus élet vérkeringése kezdett
alakulni. Általános európai áramlatok hullámzottak végig a
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volna még válniuk. A magyar állami, nemzeti alakulás már be-
födte a korábbiakat.

Velünk azon római keresztény kultúrával, amely itt velünk
kelt újra életre, a középkori szövetélet terjedt el. Befödte ve-
lünk azon római eredetû kultúrszövet, a feudális rendszerû vi-
lág.

Azok a feudális jellegû képletek azonban itt a mi földünkön
nem jelentettek egyszersmind fejlõdési fokozatokat, mert azok
itt nem voltak primordiumok. Így Magyarország kultúrája nem
is ment keresztül azon fejlõdési fokozatokon, amelyek a nyuga-
ton a lovagi, várúri és kisebb dinasztiák primordiális területein
keletkeztek. Ezen kultúrfejlõdéstõl elmaradtunk, és a maga-
sabb rendû kultúra hatásait, anyagait, produktumait mindig a
nyugati kultúráktól kaptuk, mi magunk nem vettünk részt a ke-
letkezésében.

Egy idõpont azonban a nyugati fejlõdésben, átalakulásban be-
következett, amidõn Magyarországra nézve sajátságosan ked-
vezõ állapotok állottak be. Ugyanis amint nyugaton a
primordiális fejlõdés már oda irányult, hogy hasonló formációk,
mint aminõ Magyarország primordiumainak híján, már eddig is
volt és amidõn az annak megfelelõ kultúrfejlettségi típus hoz-
zánk is átszármazott: ez a típus, ez a kultúrfok itt egyszerre
rendkívül kedvezõ szövetre talált és egyszerre rohamos
kultúrlendület állott be nálunk. Ennek a fénykora Mátyás király
idõszaka. Itt szövetszerkezetünknél fogva mintegy kész morfo-
lógiai képleteket alkottunk arra, hogy éppen az a
kultúrfejlettség, amely a nyugati már magasabb cézári gócok,
tehát fokozatra nézve már a mi királyi gócunkhoz közelállóak
körül képzõdött, lerakodjék. Sõt a fejlõdés ezen szakaszában a
nyugati államszervezõdés fölött is némi elõnyt nyerhettünk, itt
már kész alakulatban feküdvén az a szervezet, amely nyugaton
még csak szervezõdött. Így az államszervezetünk életének a
fénykora is ebbe az idõszakba esett. 

Hanem tovább ismét elmaradtunk a nyugati primordiális fo-
kozatok fejlõdésétõl. Most már Magyarország is mint éppen
olyan primordium feküdt a többi között, mint aminõkké azok ki-
alakultak. Csakhogy míg azok egymáshoz közel eredetû
primordiumok voltak: mi magyarok idegen eredetûek voltunk
tõlük. Míg azok között nyomban megindult a kultúr-
produktivitás további egységes egybeszövõdésének a folyama-
ta, amely nemzdékrõl nemzedékre tömörebb kultúrerõket éb-
resztett életre, minálunk a szövetfejlõdésnek ez a folyamata
nem haladhatott. Azok egymáshoz eredetük szerint közel állot-
tak, sõt valaha már egységesek voltak, és így az együtt való to-
vábbfejlõdés föltételei megvoltak bennük. Míg mi ezektõl távol
állva, további kultúrfejlõdésünk ismét fennakadt. 

Azonban mind e primordiumokban már az élettendencia az
volt, hogy egységessé alakulásuk tovább folyjon. De azokhoz va-
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mûködésében meg akarja valami bénítani, az összmûködés
megzavarodhatik, de ezt más gócból újra összefogni, mint saját
gócából, a magyar királyi gócból nem lehet.

Minden forrongásunknak ez a fiziológiája. Így az osztrák góc-
nak a hatása ellen most a legerélyesebb reakció indult meg.
Nem a kulturális átalakulás ellen, az maga már kezdett ébredni
itt is. A Széchenyi tragikuma ebben egy nagy kultúrtragikum.
Õ, a kultúrember, csak a kultúrhatásoknak a mozgatóereje alatt
állott. Õ csak a kultúrát és kultúrát akart. Bárhonnan jön, csak
kultúra legyen. Õ a legenergikusabb megnyilatkozása annak a
kultúrtörekvésnek, amely itt a szövetben már megnyilvánult.
Az õ tragikuma az, hogy az új kultúráramlatok terjedése azon-
ban nálunk nem kultúrkérdés, hanem politikai kérdés volt, ti.,
hogy honnan mozgattatik meg a mi szövetünk azok által a nyu-
gati áramlatok által? Idegen góc itt a saját természetû mûködé-
sével nem alakíthat át semmit, mint ahogy akkor az idegen,
osztrák góc akarta Magyarországot az õ természete szerint kul-
túrállammá formálni. Ez ellen való volt a mi óriási erõfeszíté-
sünk. Mi csak a saját szerkezetünkbõl, annak saját királyi gócá-
ból vagyunk mozgathatók. És így lett a Széchenyiek által elõké-
szített kultúrkérdés a legélesebb államszerkezeti, politikai kér-
dés.

És végre is a mi nemzeti primordiumunk csak megbénítható
lett. Mindaddig bénult maradt, míg saját államszerkezete föl
nem ébredt újra, és minden kultúrmûködés nem a saját szerke-
zetébõl indult meg, újra csak a királyi gócának révén alkotva
kapcsolatot Ausztriához.

Ettõl a pillanattól aztán óriási rohammal haladt a kultúr-
fejlõdésünk a nyugati színvonal felé. De többé nem is a szom-
szédos primordiumokkal való kapcsolódás irányában, hanem a
nagy európai egységes kultúrszöveti produktív élet fogta sodrá-
ba a mienket is. Nem ennek vagy amannak a primordiumnak,
osztráknak a kultúrája, kultúrélete, kultúrfolyamatai terjednek,
hullámzanak nálunk, hanem a nagy európai egységes civilizáció
kultúrszövetének az életmûködései. 

Benne vagyunk már mi is az európai civilizáció amaz életfo-
lyamataiban, amely a nemzeti primordiumok fölött egy egysé-
ges, civilizatorikus élet kiképzõdése felé feltartózhatatlanul, fi-
ziológiai megingathatatlan rendben halad. 

III.

Folytassuk most az elsõ szakasszal félbehagyott folyamatoknál.
Annak az általános, az összes primordiumok fölött kifejlõdõ
egységes kultúrszövetnek a gravitálódása a német föld felé irá-
nyul. Éspedig a Dunától északra fekvõ német föld felé, mint
ahol a középkori átalakulás a legmélyebb primordiumokig ha-
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nemzeti primordiumok fölött. Ugyanazon természetû izgalmai
az egész európai civilizációnak. A kultúrtesti egység általános
élettörekvése nyiladozott.

Mi, Magyarország, mindaddig, míg primordiális fejlõdési fo-
lyamatok folytak a többi nemzeti primordiumokban, mindaddig
a mi fejlõdésünk, az elõbb kifejtett okoknál fogva, izolált ma-
radt, hátramaradott. Most azonban, amidõn azokban már fel-
éledt a nagy civilizatorikus kultúrtesti egység életmûködése,
most már ahhoz a nagy, egységes dologhoz mi is úgy viszonylot-
tunk, mint a többiek, azaz most már egyszerre nekünk is ahhoz
igazodni, ahhoz alakulni, azzal egybeszövõdni fiziológiai kény-
szer volt, különben kiesünk az európai kultúra életfolyamatai-
ból. Most már a góc gravitálódása nem elegendõ, amidõn éppen
a primordiális gócok fölött szövõdik az egységes kultúrpro-
duktivitás összefüggése. Most már magának a kultúrszöve-
tünknek kellett folyamataival oda gravitálni – többé nem más
primordiumokhoz –, hanem az egységes, általános európai
civilizatórikus kultúr-életmûködésekhez.

És most az elmaradottságából egyszerre feléledt a nemzet.
Egyszerre óriás rohama támadt az átalakulásnak, hogy
kultúrfejlettségünk elérje azt a fokot, amelybe bele kellett il-
leszkednünk. Ez elmaradhatatlan volt. Tagadhatatlanul ugyan-
ezt akarta tenni Ausztria is velünk. Kultúrát teremteni az elma-
radt kultúra helyébe. Részesévé tenni ezt a primordiumot azok-
nak a folyamatoknak, amelyekbe õ tartozott. Akárhogy, de
kultúrfejlõdésnek most már itt be kell következnie. Mi magunk
közvetlenül meg sem érezhettük a nyugat áramlásait, vagy csak
igen lanyhán, úgy, mint a magyar idegenkedett is a Széchenyi-
féle kultúremberektõl. Széchenyi nem is csinálta meg a magyar
kultúrállam formáját. Ehhez más folyamat kellett. Más utakon
kellett az átalakulás kényszerítõ erejének jönnie. A nyugat kul-
túrájából a Széchenyiek nem hozhatták közvetlenül.

Éspedig azért nem, mert, mint láttuk, a magyar kultúrszövet
a nyugathoz nem a szövetének folyamatainál fogva volt kapcso-
lódva, ezek stagnáltak éppen, hanem, mint kifejtettük: gócánál
fogva. Ez a góc, az államalkotó szerkezetének a góca lett a kap-
csolat a nyugathoz. Tehát, ami nyugat felõl mint motorikus ki-
hatás jött ebbe a mi nemzeti primordiumunkba, csak azon gó-
con, azon szerkezete keresztül jöhetett. Amint tényleg az oszt-
rák császári politika akart itt új, az õ életfolyamatai számára al-
kalmasabb kultúrvilágot alakítani. 

Azonban itt a korábbiakban kifejtetteknek a szerves logikája
következett be.

Itt Magyarországon idegen góc nem alakíthat kultúrtesti fo-
lyamatokat. Ez oly önálló, szerves egészû, kiképzõdött szerkeze-
tû primordium, amely csak a saját gócánál fogva mozgatható.
Mihelyt azt az összetartó szerkezetet – amely még erõsebb poli-
tikai szervezet, mint az osztrák, régibb fejlõdésû – az õ saját
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még bizonyos végsõ módokat az ellentétek utolsó kiegyenlítõdé-
sére.

Amint ez megszûnik, amint ama rendkívüli specializálódás
ezen bonyolult viszonylatokhoz nem mûködik már közre, min-
den ellentétes tendenciák összeütköznek. Az osztrák császár és
a magyar király egy kapcsolatban való mûködése lehetetlenné
lesz.

Magyarország államszerkezetének saját önálló királyi köz-
pontja a fejlõdésnek föltételévé válik mindinkább. Ennek a köz-
pontnak pedig, e cézári militáris gócnak életföltétele az õ
militáris szerkezete, tehát ennek a szétválása az osztrák kapcso-
lattól bensõ, szervi kényszerûség.

Így elsõsorban a gazdasági szétválás, és nyomban utána a ma-
gyar hadsereg önállósága elmaradhatatlan gazdasági folyamat.

Ez ellen természetesen a két központi góc kapcsolója, a Habs-
burg-ház, a legerélyesebben iparkodik ellene dolgozni. Fõleg
annálfogva, hogy e kapcsolat elgyöngülésével, vagy annak híján
az osztrák császári góc elveszíti összetartó erejét az osztrák
primordium fölött és feltartóztathatatlanná válik ennek a német
egység felé való gravitálódása. 

És így az a kultúrmozgalom, amely Magyarországból indul
meg a két cézári góc kapcsolata ellen: megindítója az osztrák
primordium megszûnésének.

A német egységbe való beolvadás a német rétegû
primordiumok elkerülhetetlen útja. Közben csak a szláv rétegû
primordiális részekben fog nyilvánulni az õ saját önállóságuk-
nak a nemzeti irányzata, hanem csak múlékonyan. Sem Csehor-
szág, még kevésbé a többi szláv elemû tartományok távolról
sem olyan szerkezetek, mint a magyar az õ állandóan önálló ala-
kulásánál fogva, hogy hasonló szerephez jussanak, mint Ma-
gyarország. Mindössze politikai kombinációk, politikai frakciók
fognak elõállhatni, amelyek részben az önállóság, sõt részben
még a Magyarországgal való szövetség programját fogják érvé-
nyesíteni akarni. Azonban azok a szláv elemû rétegek sokkal
jobban átszövõdtek már a teljesen ugyanazon természetû
kultúrszövettel, mint aminõ a nyugati, különösen a német; sok-
kal kevesebb az õ egykori saját primordiális természetüknek a
saját ellenállási képessége, fõleg minden cézári struktúrájuk hí-
ján, amely régen ledöfõdött, semhogy a német kultúra felõl ter-
jedõ egységnek ellent tudnának állni. Ott a nemzeti törekvések,
ebbõl eredhetõ forradalmi irányzatok már nem Ausztria ellen
irányulnának, hanem a német cézárizmus ellen. Hogy méghoz-
zá minden kilátás nélkül arra, hogy inkább a szláv Oroszország-
hoz kapcsolódhatnának, arra még rátérünk.

Azonban kétségtelen, hogy a szláv rétegek nemzeti törekvé-
sei élénkülni fognak, és ez csak sietteti a Magyarország felõl
megindult bontási folyamatot Ausztriában, és a gravitálódás
felszabadulását a német cézári birodalom felé.
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tott, illetõleg az új élet a legmélyebb primordiumokból nõtt elõ,
a leggyökeresebben regenerálódott.

A német cézár felé növekedik a primordiumok további egysé-
ge.

Ennek a fiziológiai irányzata dolgozik ma már Ausztriában. A
gravitálódás a Hohenzollern-góchoz. Ez bontja fel az osztrák
császárságot, az osztrák primordiumot. 

Éspedig a következõ lefolyással:
Mint láttuk, Magyarországnak a viszonya a nyugati

kultúrfolyamatokhoz egészen megváltozott. Most már nem az a
fiziológiai helyzete, hogy a szomszédos góc révén kacsolódjék a
nyugati kultúrtesthez, hanem ma már kultúrfolyamataival ma-
gához az egységhez gravitál. Így az a kapcsolat, amely az oszt-
rák és a magyar góc között ezelõtt kultúrélet-föltétel volt, hogy
ki ne szakadjunk a nyugati testbõl: most már elvesztette fizioló-
giai jelentõségét.

Most nekünk már csakis a saját kultúrszövetünknek a nyuga-
ti kultúrszövetbe való kapcsolódása a produktív kultúrélet-
szükségletünk. Összes produktív folyamatainknak a nyugattal
való összenövése.

Az Ausztriával való kapcsolat kiesett a régi szerepébõl a
kultúrszövetünkre nézve. 

Így ez a kapcsolat feltartózhatatlanul szét is bomlik. Éspedig
produktív szövetünk életmûködésénél fogva, tehát gazdasági
okokon. A produktivitási összefüggés Ausztriával elvesztette
minden korábbi fiziológiai okait.

Az Ausztria és Magyarország közötti szétbomlás tehát gazda-
sági dolgokon indul meg. Azonban nyomában ott van mindjárt
egy másik mozzanat. Ti. a gócok kapcsolata is nyomban felesle-
gessé vált a kultúrszövetre nézve, az itt folyó produktív életfo-
lyamatokra nézve. A két cézári góc, az osztrák császári és a ma-
gyar királyi góc összefüggése elvesztette életcélját a produktív
szöveti élet, a kultúrfolyamatok számára.

Ennek folytán a gazdasági elválásnak nyomában rögtön,
majdnem parallel a gócok szétválása is magának a magyar
kultúrszövetnek fejlõdési föltételévé válik.

Az idõpont meghatározható, hogy ez a krízise a két gócnak
mikor következik be. 

Az ellentétek ma már olyan élénkek, azok a dolgok, amelyek
ebben eligazodásra szorulnak, annyira bonyolultak, és kénye-
sek már is, hogy azt csak egy ezekre igen erõsen specializáló-
dott központi szervi mûködés tudja még egyensúlyban tartani.
Mint ahogy a jelenlegi uralkodót és a körülötte a szervi mûkö-
désre szervezõdött egyéneket a hosszú gyakorlat alatt kifejlõ-
dött igen élénk specializálódásnak kell tartanunk. Olyan speci-
ális egyéni vonások játszanak itt már közre, amelyek az egész
állami életre tényezõkként kihatnak. És éppen a legbonyolul-
tabb, legkényesebb pillanatokban. Úgyszólván csak ez nyújt
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fognak hatni a politikai életre és végül nagy nyomással fog bi-
zonyos kényszerítõ helyzeteket elõállítani, amelyekre rátérünk. 

Ezekbõl az következik, hogy az önálló gazdasági program,
mintegy csak elméleti dolog marad és önmagában nem fog lét-
rejönni.

Ellene az államszerkezet reagál, éspedig a gócánál fogva, az
összekapcsolt két góc ellenzése fog érvényesülni ez ellen. Maga
a nemzeti, a primordiális struktúrának az ereje abban van, a cé-
zári góc kettõs erejében, anélkül a Balkán államszerepû ez a
nemzet, ha nem is kultúrájával, de a nyugathoz való viszonyá-
ban. És éppen ezért politikai oldalról ezt az ellenállást a gazda-
sági önállóságunk ellen megoldani nem is fogjuk, mert nem le-
het a gócot szerkezetével ellentétbe hoznunk.

Maga a politikai élet azonban így egy kettõs nyomás alá kerül,
a cézári góc és a kultúrszövetünk ellentéte közé, amely itt köz-
bül meg nem oldható. Így itt mind hevesebb izgalmak fognak
fellépni. 

A kultúrproduktív szövet a maga irányzatával a cézári gócot
iparkodik megközelíteni. Mentõl élénkebb lesz a kultúrszövet
irányzata, annál élénkebben megérzi, hogy az ellenállás pontja
a gócban van. Annál élénkebben akarja azt a maga folyamatai
számára módosítani. Ti. feloldani a gócközösség alól, hogy az
osztrák primordiumhoz való kötöttségtõl felszabaduljon és a
nagy általános európai folyamatokhoz csatlakozzék, miután a
szomszéd primordiális alakulathoz való kötöttség idejét múlta,
szerepét elvesztette. Az a góc pedig az õ cézári militáris szerke-
zetével tartván fenn magát, az összes szövettendenciák, ame-
lyek másutt nem tudnak érvényesülni, most ez ellen irányulnak.

Politikai természetûvé az Ausztriától való elválásunk irány-
zata ezen a téren alakul. Ez már szerkezeti kérdés, állami alka-
tunk kérdése. Itt már a politikai életbe kapcsolódott szövettö-
rekvések szólalnak meg. Az önálló hadsereg programja válik a
gazdasági önállóság fölött politikai programmá.

Azonban ez még fokozottabb ellenállást talál a cézári gócban.
Maga a politikai szerkezet pedig föltétlenül a góc élettendenci-
áit hordozza magában. A szövetfolyamatoktól, amelyek mindin-
kább európai gazdaságiak, ettõl az új keletkezésû szövetrétegtõl
mind idegenebbé válik. Ellenben a góc erejének a fenntartása
az õ primordiális szerepe marad, amely nem változott, hisz cé-
zári szerkezet vagyunk, cézári politikai szervezet Magyarország
is. Így ez a politika még mindig a cézári góc érdekeit fogja ér-
vényesíteni. 

És most: mind a visszafojtott kultúrtendenciák ez ellen fog-
nak irányulni, ennek mûködése ellen, a politikai szervezet el-
len, ennek módosítására.

Tényleg mentõl jobban kifejlõdik a kultúrszövetünknek új,
legmodernebb rétege, amely már ama más irányzatok szerint
él, amiket kifejtettünk: annál idegenebbé válik tõle a politikai
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A német birodalom egységébe olvadás irányzatának ellenáll-
ni a Habsburg-háznak a cézári ereje a mai militáris gócszerve-
zetének a megbontásával ilyen körülmények között gyenge lesz.
A német cézári góc önkéntelenül is megbénítja a militáris ere-
jét, mivel a primordium már oda gravitál. Az osztrák cézári góc
így a maga primordiumából már nem lelvén erõket központi
militáris mûködésekhez: a gócnak valamelyes kapcsolata révén
iparkodik fenntartó erõt találni, és ilyen kapcsolatot kiképezni
a német cézári és az osztrák habsburgi között. Olyanféle vi-
szonyt, mint aminõben a német fejedelemségek a császári köz-
pontjukhoz állanak.

Azonban ez sem létesülhet. Már nem azok a primordiális kö-
rülmények állanak fenn, mint 1871-ben a német fejedelemsé-
gekben. Már itt nem a nemzeti kapcsolatok a határozó tényezõk.
Hanem már a kultúrszövetben kiképzõdött további újabb ten-
denciák. A szocializmus.

És ennek megértéséhez a szövetben végbemenõ életnyilvánu-
lásokat kell megállapítanunk ezen vázolt fiziológiai folyamatok
között: a szövetben fellépõ politikai közszellem hullámzásait. 

Ti. hogy minõ politikai programok körül fog a tömörülés foly-
ni. 

Láttuk, hogy minálunk elsõsorban a gazdasági különválás
programja lép elõtérbe. És nyomban a cézári szerkezet külön-
válása, az önálló hadsereg programja.

Az elsõ, a gazdasági különválás magában csak szövetéleti tö-
rekvés, kultúrproduktív folyamatoknak az irányzata. Tehát nem
magának az államszerkezetnek, a cézári, nálunk királyi szerve-
zetnek a mûködése. Így a szövetbõl kihat ugyan ez az irányzat
az államszerkezetre, az állampolgári törekvésekre, de szorosan
véve, politikai akció nem lehet. Maga az állampolitika, bár a
gazdasági elkülönülésre való bizonyos nyomás alatt fog állni,
mégis saját akciójává ezt nem fogja tenni. Más szóval, bár benn
a produktív szövetben, az országban mind élénkebben fog nyil-
vánulni a gazdasági önállósághoz való hajlam, a politika azon-
ban ezt aktivitásra nem viszi. Azaz politikai úton a gazdasági
önállóságot magában nem fogjuk elérni. Maga az államszerke-
zet, a magyar politikai szervezet, az õ nemzeti erejében, nem-
hogy nyerne, de veszít erejébõl azáltal, hogy ha a
kultúrpoduktív szövet amaz irányának enged, hogy ennek a
nyugati egység kozmopolita folyamataiba való szövõdése
kultúrérdekeiért lazul a szerkezet kapcsolata az osztrák szerve-
zethez. Használatosabb értelemben mondva: az osztrák góccal
közös erõben súlyosabb cézári, nemzeti, primordiális tényezõk
vagyunk, mint különválva. Illetõleg a köznapi mondással: nagy-
hatalmi szerepünk van. És ezért maga a politikai szerkezetünk
önmagában a dualizmus fenntartása felé fog törekedni. Politi-
kai pártalakulásokból így nem is fog az önálló gazdasági életünk
elõállani, bárha ennek a mind erõsödõ áramlatai mind jobban ki
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mögött az fog állani és a szerkezet meggyöngült kapcsolata a
szövethez azáltal fog erõsítést keresni, hogy a szociáldemokrá-
cia is részesévé lesz a szerkezeti mûködésnek, a parlamentnek. 

A másik irányzatnak elsõsorban mindazok az elemek lesznek
a vivõi, amelyek ez improduktivitásnak a különbözõ típusai. Az
öröklött vagyonok jövedelmeibõl élõk, tehát az arisztokrácia. Az
az egész rend, amely a primordiális, azaz feudális szervezethez
tartozik. Az állami szerkezet funkcionáriusai is. A tõke és fõleg
a papság. Mindazoknak, akik a primordiális struktúrának fönn-
állásában lelik életföltételüknek az elõnyeit, természetszerûen
védekeznek az új, modern szövettörekvések ellen. Azonban ne-
kik is kapcsolatra van szükségük a bomló, erejét vesztõ politikai
struktúra és a szövet között. Õk is ezt keresik. Éspedig a szövet-
nek konzervatívabb elemei között. Ezeket a modern, egységes,
új keletkezésû kultúrszövet törekvései ellenében azzal az erõvel
fogják egyesíteni, amely a primordiális szakaszoknak, az egész
promordiális kultúrszakaszoknak az összetartó ereje, a
primordiális szertebomlások fölött is a régi kultúra összetartó
ereje, a római katolikus egyház ereje. A primordiumok mind
evvel az erõvel kapcsolódnak egymáshoz. Most is ez lesz az
osztrák primordiumhoz való kapcsolódási erõ kifejtõje. Az egy-
séges európai modern kultúrproduktív folyamatok már nem az
õ erõinek áramlatait hodják. Új világ keletkezésének a vajúdá-
sai folynak már ott. Annak áll ellent végsõ erõivel.

Így a klerikális világ és a modern kultúrproduktív irányzat itt
fog összeütközésre kerülni: a választási reformoknál. Az agrári-
us mozgalmak, a klerikális törekvések már mind odairányul-
nak. A nemzet nagy belsõ átalakulási harca a klerikalizmus és a
produktív kultúrélet fejlõdése közt a választási reformok közt
fog eldõlni. A góc, az udvar, az egész primordiális struktúra kle-
rikális lesz, a modern, európai kultúrfolyamatok felé gravitáló
produktív világunk pedig ellene. 

És ennek nyomában a szociáldemokrácia, illetõleg ekkor in-
kább már a modernebb szocializmus, a politikai struktúránknak
tényezõjévé fog válni.

A mi ilyetén politikai alakulásunk a politikai élet belsõ folya-
mata marad. Odaát Ausztriában azonban már kifelé irányuló fo-
lyamatok indulnak meg. Úgy a nagy német törekvések, mint a
szociáldemokrácia folytonos erõsbödése, fejlõdése, mind a ket-
tõ kifele gravitál, a német egység szövetéhez. Az elsõ a
primordiális góctól az egységes cézári góc felé, az utóbbi nagy
kultúrszöveti egységhez, amely a német földre központosul. És
ezekhez járul hozzá még a szláv primordiális rétegeknek is a
magyar átalakulás felé hajlamos szereplése. Ezekkel szemben
az osztrák cézári góc összetartó erejét csakis a magyar
primordium erejével tudja érvényesíteni. Éppen ezért, most an-
nál fokozottabban mûködik az ellen, hogy a magyar primordium
különváljon a cézári közös összefüggésbõl. Most azonban már
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primordiális szerkezet, ennek életmûködése mind távolodik a
reális gazdasági kultúrproduktív életmûködéstõl, amint azt már
ma is eléggé tapasztalhatjuk. Ebben az elidegenedésben a poli-
tikai szervezet mindinkább veszíti is a kapcsolatait az ország
kultúrszövetéhez. Amint a politikai szervezet ellen indul meg
egy reakció, az még fokozottabb elidegenülés a szövet részérõl:
a politika és a kultúrszövet között oly feszülésnek a keletkezése,
amelyben a politikának az élettel való összekapcsolódása van
veszélyeztetve és funkcióinak a bénulása felé halad ez az irány.
Ezt a kapcsolatot a politikai szervezetnek mindenesetre meg
kell erõsítenie. E nélkül el nem lehet, bénul a mûködõképessé-
ge. Kénytelen új kapcsolatokat a szövettel keresni. Éspedig a
kultúrszövetnek éppen az új rétegében, a produktívák felé. El
nem zárkózhatik többé éppen a leginkább produktív munkával
foglalkozóktól. Az inproduktív vagyonok képviseletétõl a pro-
duktív folyamatok egyéneinek a képviseletévé kénytelen mind-
inkább alakulni.

Így áll elõ a választási reform kényszerûsége. És így elõzi
meg ez úgy a gazdasági önállóság, mint az önálló hadsereg
programját. Így lesz ez az elsõ politikai akció, amely nélkül a to-
vábbiak felé nem is haladhat a politika.

Amint tehát ezek a mostani izgalmak elülnek, éspedig anél-
kül, hogy akár gazdasági önállóságunk, akár az önálló hadsereg
tekintetében célt érnénk, nyomban a választás reformja kezd
kialakulni a nemzet politikai programjává, e körül fog a politi-
kai tömörülés létrejönni és a megalkotása kényszerû dolog.

Ennek a politikai cselekvésnek is a megmozdítója, a dolog
természetének elõbbi megvizsgálása szerint, nyilvánvalóan az a
párt lesz, amely az Ausztriától való elkülönülés szövettendenci-
áit leginkább hordozza magán. Azonban valamennyi politikai
csoportosulás egyaránt késztetve lesz ezt a politikai cselekvést
felvenni, mint annak okait láttuk. Az egész politikai szervezet a
cselekvés létrehozásában fog mûködni, azaz a pártok ebben
egyesülni fognak.

Csakhogy két különbözõ irányzatnak kell a dolog fiziológiai
természete szerint benne különválni. Az egyik irány az, amely a
kultúrszövet tendenciáit akarja érvényesíteni és a produktív
munkát végzõ egyének minél teljesebb kapcsolódását létrehoz-
ni. A másik irányzat pedig, az állam primordiális természetét, a
primordiális struktúrát fenntartani akaró, a cézári feudális
rendszert az új keletkezésû kultúrréteg bontó természete ellen
védelmezõ, amely a kultúrszövet fejlõdésében, erõsödésében a
góc cézári és a vele összefüggõ feudális állami mûködéseknek a
nyomását, bomlását érzi.

Az elsõnek kétségkívül azok a tömegek lesznek az erõi, ame-
lyek a produktivitásnak a zömét képezik, amelyeknek az élete a
produktív munka. És itt válik elkerülhetetlenné a szociálde-
mokrácia befogadása. Az ország függetlenítéséért küzdõ párt
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Csakhogy ez a szerkezet éppúgy, mint ahogy azelõtt a nyugat-
tal való kapcsolat okából az osztrák primordiummal való kapcso-
latra volt utalva, úgy most is ugyanazon fiziológiai okoknál fog-
va ilyen kapcsolatra van utalva a nyugati kultúrtesti összefüg-
géshez. Ez pedig most sem alakulhat másképp, mint ahogy az-
elõtt, ti. a szerkezet gócainak kapcsolódásaképpen a nyugathoz.

Ámde azt a kapcsolatot az ausztriai császár cézári góc már
nem szolgáltathatja. Az már megszûnt kapcsolat lenni.

Még most, amidõn már a cézári egység teljes kialakulása felé
halad, amint a primordiumok is mind a végsõ egység felé ala-
kulnak a kulturális egységgé való alakulással párhuzamosan;
amint a primordiumok is mind a végsõ egység felé alakulnak a
kulturális egységgé való alakulással párhuzamosan; amint nyu-
gati gócként megszûnt az osztrák góc ránk nézve szerepelni és
a német egység mind hatalmasabban központosító cézári góca
képezi a legközelebbi nyugati kultúrtesi gócot: most már a kap-
csolódásnak ugyanazon fiziológiai tendenciái oda irányulnak a
német cézári góchoz, a Hohenzollern-góchoz.

És a nyugatiaktól idegen primordiális rétegen fejlõdött ma-
gyar szervezet most még kevésbé élhet el a kapcsolat nélkül.
Mert fölötte már él az új produktív folyamatokból keletkezett
modern szövet; ez pedig a mind erõsebben alakuló egységes
nyugati produktív kultúrszövet életfolyamatai irányába fog
húzni, a mind hevesebb szociális mozgalmak felé. Sõt itt a cézá-
ri góc ellenálló ereje végleg elgyöngülvén, elõrelátható, hogy
ezek a mozgalmak nálunk igen hevesek lesznek, forrongásai a
legélesebb nyugati forrongásokhoz lesznek hasonlóak. 

És ez most fokozott kényszerítõ ok gyanánt fog hatni arra, ép-
pen a szocialista irányú forrongásokkal szemben, hogy a cézári
szerkezetünk megerõsíttessék, ellenálló képessége fokoztassék.

Az egész egységes irányzatú új produktív szövetéleti törekvé-
seknek ellenálló cézári szerkezeti erõk is egységesen mindin-
kább a Hohenzollern cézári góc erejébõl erõsödvén, csak az eh-
hez való kapcsolatból fokozódhatik a mi cézári gócunk ereje is,
a Habsburgtól többé nem.

Önmagában primordiális politikai szervezetünk csak Balkán
állam szerepére jutna valamelyes szervi kapcsolat nélkül a nyu-
gathoz.

Így mindezek az okok kényszerítõleg ugyanúgy utalják Ma-
gyarországot a Hohenzollern-kapcsolatra, mint ahogy eddig a
Habsburg-kapcsolatra volt utalva.

Csakhogy a nemzet politikai cézári struktúrája, mint azt leve-
zettük, most már keresztülment azon a fejlõdési folyamaton,
amely önálló állami kultúrmûveletekre tette képessé. Láttuk a
Széchenyi idejétõl kezdõdõ átalakulást, amelynek magában az
államszervezetben kellett végbemenni, hogy primordiális
kultúrtestünk az európai életfolyamatokra saját magából legyen
alkalmas. Ez a folyamat befejezõdött az Ausztriától való elválá-
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kész lett az az alakulási folyamat, amely éppen onnan indult ki,
hogy a közös góc ereje ellen a magyar primordium másképp
szervezõdjék. Most már a közös góc militáris erõihez a magyar
primordium nem alkalmazkodik többé. Az ország politikai ere-
je kifejlõdött oda, hogy a primordiális szerkezete, a politikai
szervezete csak önállóan magyar cézári mûveleteket hajtson
végre, és benne van már az a törekvés is, a szociáldemokráciáé,
amely egyáltalán a cézári militáris mûveletek kiküszöbölésére
törekszik. A magyar primordium osztrák cézári góc mûveleteit
nem fogja többé szolgálni. Sem a nagynémet törekvések ellen,
sem a szociáldemokrácia ellen. Így az osztrák cézári góc kétség-
beesett erõfeszítései következnek, összetartó primordiális ere-
jét érvényesíteni.                  

A német birodalom cézári góca nincs egyelõre még semmi ál-
tal arra indíttatva, hogy beavatkozzék. A folyamatok teljesen
neki kedvezõek, az õ erejét fokozzák. Tehát az osztrák cézári
góc magára marad a legvégsõbb erõfeszítéseivel.

És így a Habsburg-ház válsága odaát fog lefolyni a mi kifelé va-
ló hozzájárulásunk nélkül. Ez a válság Ausztriában elõrelátható-
lag a legsúlyosabb antidinasztikus jelleget fogja magára ölteni. 

És így állanak be olyan súlyos zavarok, amelyek már az eu-
rópai általános, mind egységesebbé váló kultúrélet zavarai. Ez
az a pillanat, amidõn a német cézári góc beavatkozása elmarad-
hatatlan. Úgy a német cézári góc életiránya, mint az új produk-
tív folyamatok szövetének a követelménye, hogy ott a produktív
élet zavarai kiküszöböltessenek.

Így, mint rendet helyreállító beavatkozás következik be
Ausztriában a német cézári egység beavatkozása és szûnik meg
az ausztriai primordium a magasabb egységben.

Mi ezekhez a folyamatokhoz már idegenül álltunk és itt va-
gyunk mint önálló magyar primordium. A góc még Habsburg-
góc. 

IV.

De már csak névleg. Mert a Habsburg-dinasztia megdõlt. 
Csak az a kérdés marad még fenn, hogy vajon a magyar király

mégis Habsburg maradjon-e még? 
Ismét csak a fiziológiai rend lesz a döntõ.
Láttuk elsõsorban, hogy a magyar primordium a nyugatiaktól

idegen eredetû lévén, mindvégig is ekként viselkedett. Most is
ez az önálló primordiális természete fog érvényesülni. Bár a
produktív új szövet életirányzata mindinkább a civilizációk tel-
jes egysége felé fog húzni, primordiális okai, politikai szerkeze-
te azonban az osztrák primordium folyamataiban most sem ol-
dódik fel; a magyar szerkezet, ugyanazon oknál fogva, amelye-
ket már tárgyaltunk, önálló marad most is.
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Amidõn a modern kultúrproduktív szövetnek ilyen mind egy-
ségesebb élet felé való haladása folyik: a primordiumok felett
már élõ új szövet életirányának ellenére már nem lehet
primordiális mûködéseket kifejteni. Nemcsak a gazdasági élet
reagál egységének a megzavarása ellen, hanem ma már egy
egész réteg, a szocializmus köti a militáris mûveleteket. A szoci-
alistákat nem lehet többé háborúba vinni elvtársaik ellen. A
primordiális életmozgalmak fölött már ott él az egység életereje. 

Háború többé nemzet és nemzet között a nyugati egységes
kultúrában nem lesz. Primordiumok ellen többé nem irányul-
hatnak és a cézári góc mindinkább csak a saját belsõ szerveze-
tének a védelmére fogja a militarizmust. A fegyelemnek végsõ
erõfeszítésével fog megsérteni mindent arra az egyetlen utolsó
célra, hogy az állam cézári szerkezetének védelmére módosítsa
a militarizmust. Védelmére az államfelforgató irányzat ellen.
Csakhogy a szocializmus behatolása ide is feltartóztathatatlan.
És a militarizmus felmondja a cézári szolgálatot, elébb a bom-
lásukban elõrehaladottabb cézári államszerkezetekben, mint
annak jeleit már a belga és a francia hadseregben látjuk, és vé-
gül a nagy cézár hadseregében is, amely napról napra jobban
keresztülszövõdik a szocialista propagandával.

Csak gyarmatpolitikai mûveletei lesznek még a cézári milita-
rizmusnak: idegen kultúrák felfalása.

A bennünket militáris mûveletek szempontjából legközelebb
érdeklõ „keleti kérdés” már nem alakul a nyugati kultúrára
nézve fegyveres kérdéssé, és mindinkább az elavuló cézári dip-
lomácia rémlátományára és rémet láttató eszközévé süllyed.

A keleti kérdésnek is megvan a maga megingathatatlan fizio-
lógiai folyamata.

Ered onnan, hogy az a Balkán földrész bizánci primordium.
Jött egy magasabb kultúra, mint aminõ abban az idõszakban ott
élt, amidõn Bizánc megdõlt: az arabs kultúra. Ez kiszorította a
teljesen megbénult bizánci kultúrát, amely aztán a mai orosz
földön folytatta életét, ott nálánál is sokkal kezdetlegesebb kul-
túrák fölött terjeszkedvén ki. A mai Oroszország Bizánc folyta-
tása, egyháza, kultúrája, szervezete a bizánciból maradt fenn.
Ez a kultúra primordiális fokokon pangott egészen a legújabb
idõkig, míg újból a fejlettségnek ama fokaira ért, hogy a török
kultúránál erõsebb. És nyomban megindult a török kultúra ki-
szorítása és az orosz kultúra benyomulása. Mindazok a nemze-
ti alakulások, amelyek a Balkánon keletkeztek, már az orosz
kultúra kiszorító mûködésének a szüleményei. És természetes
fiziológiai iránya, hogy az idegen kultúrát, mihelyst ennél ma-
gasabb rendû lett, az egész egykori bizánci területrõl leszorítsa.

Amíg Európa primordiális alakulás volt, addig a nyugati
primordiumoknak a külön-külön cézári étvágyai szerepeltek a
„keleti kérdés” körül. Mentõl erõsebb lesz azonban ezek fölött a
civilizatórikus egység, és ennek a többé nem cézári, hanem pro-
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sunkkal. Ugyanolyan kapcsolat, mint aminõ Ausztriával koráb-
bi fejlõdési szakaszunkban alakult, most ugyanúgy nem alakul-
hat más góccal sem.

Struktúránk kiképzõdött európai életfolyamatokat élõ, önálló
államelméletté a többi kultúrállamok között, és így pusztán és
csakis a góc kapcsolata állhat be, a struktúrának minden továb-
bi kapcsolódása nélkül. 

Azaz semmiféle unió a Hohenzollern-góc struktúrájával nem
következhetik be, csak a magyar királyi góc, mint önálló király-
ság lesz Hohenzollern.

A német cézár és a magyar király között fog a legközvetle-
nebb kapcsolat kerestetni, anélkül, hogy ez az önálló államszer-
vezetet módosítaná. Hogy ez miként alakul, arra csak két eset
van. Az egyik, hogy maga a német cézár lesz rex Hungariae is.
Vagy pedig valamely õt helyettesítõ, általa ide helyezett, ben-
nünket az õ cézárságához legközvetlenebbül fûzõ Hohenzollern.

Ez alatt azonban már az az általános európai produktív
kultúrszövet, amely mind egységesebb életfolyamatait képzi ki
és amely fokról fokra egész kifejlõdése folyamán mind a cézári
primordiumokat átalakítva, lefödve, a cézári gócokat mind to-
vább kiküszöbölte: közeledik a végsõ utolsó cézári központnak
is a kiküszöböléséhez. A német egységet környezõ primordiu-
mokban az új keletkezésû szociális mozgalmak mind tarthatat-
lanabbá teszik a régi cézári szervezetek életmûködését. Szocia-
lizmus Belgiumban, szocializmus Franciaországban, szocializ-
mus Ausztriában, szocializmus Magyarországon mindenütt azt
a kényszerûséget teremtik, hogy a régi állami és társadalmi
rendszer védelmét a legerõsebb cézári központban keressék.
Egy primordiális fokkal gyökeresebb erejû a német, egy sza-
kasszal késõbbi bontakozású és ezért a cézári szervezet itt a leg-
erõsebb. A konzervatív irányzatnak egyedüli menekvése a né-
met cézári hatalomban van, ennek a védelméhez folyamodnak a
mindenütt elõretörõ államfelforgató erõkkel szemben. A német-
tõl távolabb esõ primordiumokban, Olaszországban, Spanyolor-
szágban elõreláthatólag egészen anarchiáig fokozódik a forron-
gás. Az angol imperializmust pedig egyszerre fogják fojtogatni
a franciákénál szervezettebb unionális szövetkezetek. Az egész
új Európa civilizatórius egységének, a kultúrproduktív folya-
matok által egységes civilizatórius életet élõ kultúrtestnek ösz-
szes életerõi csapnak most már mindinkább össze a középkori
kultúrbetegség kórjának utolsó gócai fölött. És ezzel áll be a cé-
zárizmus végsõ egysége. De ugyanebben a pillanatban, amint a
kultúrszövet már ennyire egységes életfolyamatokra lett képes,
már megszûnt az életföltétele az utolsó központi cézári gócnak
is, a környezõ, a cézári folyamatoktól már idegen szövetben
nincs többé mûködése. Így az egységes utolsó cézár úgyszólván
már csak egy demonstratív aktus lesz. (Fiziológiám ezzel a fo-
lyamattal részletesen foglalkozik.)
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de csak ekkor: az új élet bontakozása. Innen ered az orosz kul-
túrának az utolsó idõszakban kifejtett óriási rohama. Ez
primordiálisan párhuzamos folyamat az egykori bizánci és ró-
mai testrész között, amelyben mind a kettõnek az azonos termé-
szetû életmûködése bontakozik.

Ez pedig itt is odairányul a bizánci cézári góc kiküszöbölésé-
re. Fiziológiámra kell utalnom azokat, akik az orosz alakulást
részletesebben akarják figyelmükre méltatni, ott kifejtem, hogy
miért lesz ennek más alakú lefolyása, mint a nyugaton, miért
igen hasonló idõk állanak Oroszország elõtt, mint aminõ a fran-
cia forradalom volt. 

Mindenesetre a cézári góc és Oroszország között azonos
irányzatú folyamatok vannak már kifejlõdõben, mint nyugaton
a kultúrszervezetekben. Ott is az általános civilizatórius egység
felé húznak az kultúrélet-mûködések, amelyek ott éppúgy meg-
bénítják a cézári mûveleteket. Az egyetlen, amire még megmoz-
dítható az orosz primordium, az, ami az õ kultúrfejlõdésének a
természetes folyománya: az idegen, török kultúra irányában, a
török kiszorítása: Ez mintegy a végsõ szoros kapcsolata az orosz
primordiális szervezetnek a nyugati alakulásához. Ezen túl már
a civilizatórius egység életmûködése, az orosz új életnek az ösz-
szeolvadása a nyugati megújhodott világgal, vezérli az orosz fo-
lyamatokat is.

Mindaz, ami a bizánci orosz–szláv kultúrának a tartozéka a
Balkánon – meghatározza a keleti egyházhoz való tartozósága –
orosz primordium. Azon túl nem terjeszkedhetik már az élet-
mûködése. Ilyen kultúrfiziológiai folyamatok környezendik a
Hohenzollern királyi Magyarországot, a primordiális cézári
mûveletek mind erõsebb bénulásának kíséretében.

A cézári militáris folyamatoknak a végsõ erõsfeszítése most
már nem is primordiális, nemzeti alakulásokra irányul, hanem
pusztán csak a cézári góc fenntartására. A magyar is. A fennál-
ló cézári szervezet társadalmi rendjének védelmére a szociális
fejlõdés ellen.

Ezeknek az ellentétes folyamatoknak a gyúpontja a német cé-
zár körül van. Ma már a politikai, az államszerkezeti struktúrá-
ba hatolt a szocializmus. Kifejtettük e tanulmány elején, hogy
mennyire lépésrõl lépésre végzi minden nemzedék az õ organi-
kus munkáját. A politikai szervezet és a cézári góc között még
csak egyetlen államszerkezeti rész van. A militarizmus. Egyet-
len egy nemzedék számára nyíló tér. Az ezután következõ már
elérte a góc izolálását az egész szövettõl. Éhen hal. És ez a for-
dulópont a régi és egy megszületõ új civilizáció között.

A Hohenzollern-cézárizmust így éri a német gyúponton a
kiküszübölõdés válsága egy nemzedék múltán. Ti. annak az
utolsó, most következendõ nemzedéknek az organikus munkája
befejezésével, amely folytatja az elõzõekét. Egy nemzedék sem
él céltalanul az organizmusban. Mindegyiknek megvolt a maga
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duktív kultúrérdeke, annál inkább csak egy közös érdek támad
az egész kultúrszövetben, az, hogy az idegen kultúra onnan
kiszoríttassék, és olyan kerüljön oda, amely az európai
kultúrfolyamatokhoz való kapcsolódásra alkalmas. Mind kevés-
bé nemzeti kérdés lesz ez, és mindinkább kultúrkérdés. A mo-
hamedán világnak onnan el kell tûnnie. Nemzeti harcokat töb-
bé nem lesz lehetséges ezzel elõidézni. Primordium
primordium ellen az egységes kultúrszövet alatt többé nem mû-
ködtethetõ a megingott cézári gócokból. A cézári szervezetek,
az államformák konzerválásának minden törekvése csak oda
irányul már, hogy egyáltalán fennmaradhassanak az új szociá-
lis alakulásokkal szemben. Nehogy cézári étvágyakat elégítse-
nek ki a Balkánon.

Így mindinkább kultúrérdekként fog megnyilatkozni, és mind
nyilvánvalóbban fog érvényesülni az egész keleti kérdés
civilizatórikus felfogása, hogy a régi keresztény Bizánc
primordiumáról pusztuljon a mohamedán kultúra, a török világ,
és hogy a kultúra itt csakugyan Oroszország feladata, a keresz-
tény kultúra bizánci örököséé.

Anglia gyarmatpolitikai érdekei, amelyek itt, az idegen moha-
medán kultúrában érvényesülni akarnak, Európát többé meg
nem bolygatják, azok magukra maradnak, a dolgok fiziológiai
rendjét már meg nem állítják.

A bizánci primordiumról való ezen fejtegetések nyomában
felmerül az a kérdés, hogy vajon az orosz, mint cézári militáris
hatalom nem válhatik-e veszélyessé Magyarországra nézve? Mi
tõszomszédja vagyunk.

Azonban Oroszország fölött is csak ugyanazon primordiális
rend törvényszerûsége uralkodik, mint a többi a római egysé-
ges birodalom kultúrájából eredt kultúrtest fölött. A bizánci
primordium egyesülése a nyugati kultúrtesttel kétségkívül a
legutolsó mozzanata civilizációnk megújhodásának. És ez csak
akkor következhetik be sorrend szerint, amidõn a nyugat már
egységessé vált, összes primordiumai fölött kifejlõdött az új
élet, amelynek zárópontja az utolsó cézári góc kiküszöbölõdése. 

Ez alatt azonban Oroszországban hasonló, megfelelõ folyama-
toknak kell végbemenniük. Ti. ott is olyan kultúrélet-folyama-
toknak kell kifejlõdniük, amelyek egyrészt az új európai kultú-
rával azonosak, másrészt ott is a primordiális természetû cézá-
ri gócot kiküszöbölni törekednek. Sõt a csodálatos fiziológiai
törvényszerûség rendje még abban is érvényesül, hogy ott
Oroszországban mindaddig stagnált a modern élet irányzata,
mindaddig elmaradt a nyugattól, míg nyugaton az alsóbb rendû
primordiális bontakozások folytak, mivel ennek megfelelõ foko-
zatok Oroszországban nem is voltak, mint azt korábban kifejtet-
tük. Mihelyt azonban a nyugaton a fejlõdés azon fokra ért, hogy
a primordiumok fölött az egységes élet felé irányuló szövettö-
rekvések megindultak, nyomban megindult Oroszországban is,
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nemtetszésünkre, akkor kérlelhetetlenül feltolul elénk a kér-
dés, hogy így tehát mi akárhogy cselekszünk, akármiképpen
mûködjünk is az események elõidézésben, az teljesen mindegy. 

Ez úgy is van, odáig, hogy mi a kultúrtest alakulásait, törté-
nelmét meg nem változtathatjuk, azok jönnek a maguk fiziológi-
ai rendje szerint.

Nekünk magunknak azonban mégis van egy feladatunk, egy
inkább ránk nézve, mint a kultúrtestre fontos. 

Ti. mi, mint civilizáció, összefüggõ életet alkotunk, annak a fi-
ziológiai követelményei feltétlenül teljesülnek. Ennek az élet-
nek az összefüggései bizonyos kényszerû folyamatokat hoznak a
test többi összefüggéseseibõl, annak egyes részeire. Mireánk is,
kiváltképpen mireánk, mi alárendelt része lévén az egésznek.
Keresztül kell mennünk rajtuk.

Már most ezeknek a lefolyása amaz egyes részekben, például
minálunk, aszerint történik, amennyire kevésbé vagy jobban
vagyunk ama folyamatok számára készen. Azaz mennyire teljes
a mi összefüggésünk az egész fiziológiai folyamattal. 

Ha kevésbé vagyunk készen, ha el vagyunk maradva azoktól,
úgy az a reánk toluló kényszerûség bizonyos kríziseket hozhat.
Az elmaradt, elkésett alakulásoknak erõszakosabban kell az
egész fiziológiai folyamathoz módosulniuk. Bizonyos meglevõ
alakulásoknak a lassabb módosulások helyett hirtelen, erõsza-
kosabban kel megváltozniuk. Ami a szövetben még hevesebb iz-
galmakat idéz elõ. A beköszöntõ fiziológiai folyamat hirteleneb-
bül változtatja meg az egyes egyének életfeltételeit. Azok, akik
az általános folyamatokban elõrehaladottabbak, élesebb ellen-
tétbe kerülnek azokkal, akik ettõl elmaradottabbak. Az ellentét
a közös életfolyamatok súlyosabb szakadásával jár. Ez idézi elõ
a testi fájdalmakat. A válság súlyosabb, fájdalmasabb lesz. Az
ellentétek súlyosabb dezorganizációt hoznak magukkal, ame-
lyek mind a mi fájdalmaink, a mi lokális gyulladásunk.

Ellenben, hogy ha a mi részünkben amaz általános fiziológiai
folyamat már bizonyos készenlétet talál, ha a mi helyi életfolya-
mataink a fiziológiai összefüggésbe már jobban kiképzõdnek,
azzal jobban lépést tartottak, ha a kényszerû módosulások már
eleve fokról fokra kiképzõdtek ama fiziológiai kapcsolat számá-
ra: úgy ennek a kényszerû folyamatai csak mint normális alaku-
lások jönnek reánk, amelyekhez hozzáidomultunk a normális
fejlõdés útján. Az ellentétek sokkal kevésbé élesek azok közt,
akik a fejlõdés élén vannak és azok közt, akik elmaradottak.
Már sokkal többen hajlamosak önként is azokra a módosítások-
ra. Sõt ennek a fokozott hajlamosságnak a következtében jó ér-
zet, megváltás, örömként is jöhet egy egész országra valami át-
alakulás.

A dolgoknak ilyen természeténél fogva ama nagy fiziológiai
folyamat alatt, amely fölöttünk megingathatatlan törvényszerû-
séggel uralkodik, és amelyben a Teremtés mûködését kell lát-
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egészen meghatározott munkája. Így a kultúrtesti átalakulás
amaz utolsó szakaszában is, amelyben már az összes nemzeti
primordiumokat lefödõ nemzetközi produktív egységnek a szö-
vete növekedett elõ, ezt látjuk. Azt, hogy az elsõ nemzedék a cé-
zári szerkezetnek ama szervei, a tõkék körül szervezõdik, ame-
lyek a szövetproduktivitás elvonó szervei. A következõ ezen
gyûrûket egységes mûveletekbe szervezi össze. A következõ
ezen így már egységes mûködésével benyomul a municipális
szervekbe, mint annak képe leginkább Angliában látszik, míg
Németországban és Franciaországban a municipális szervek
nem olyan szerepûek, ahol is egyenesen benyomul a következõ
nemzedék már a politikai struktúrába, mint politikai párt növe-
kedik tovább. Megbontani, szétbontani, a cézári szerkezetet
mindaddig nem lehet, amíg a cézári góc él és mûködni képes.
De nemzedékrõl nemzedékre közelebb nyomul hozzá a szocia-
lizmus, hogy megbénítsa, kiküszöbölje. A politikai szerkezeten
túl a cézári gócig már csak egyetlen szerkezeti rész van. A ka-
tonaság. Egyetlen nemzedék munkája számára való tér. A kö-
vetkezõ nemzedék átalakító mûvelete, propagandája számára
már csak a katonaság marad. És amint a katonaságot is keresz-
tülszõtte a szocializmus: vége a cézár mûködõképességének.
Ebben a haladásban tûnik ki, hogy egy-egy nemzedék a
feltartózhatatlan kiküszöbölés idõlépése. Nem egy emberélet,
hanem az emberélet virulens cselekvõ idõszaka. Mintegy 20–25
év. Egyetlen következendõ nemzedék organikus szövetéleti
munkája után a német cézár elvesztette kapcsolatát a szövet-
hez: kiküszöbölõdött a nagy, általános, óriási, két évezredes
kultúrfiziológiai folyamatból.

A nyugati egységbõl kiküszöbölõdik, csak itt a mi sajátságos,
idegen eredetünknél fogva a primordiális folyamatoktól némi-
leg elkülönült országunkban marad egy darabja. De már ez is
tarthatatlanul, mert elveszítette összefüggését. A szövet már a
nyugati áramlatokban él, és a kiküszöbölõdés itt is csak pillana-
tok kérdése már.

Így az utolsó magyar király Hohenzollern, és az utolsó
Hohenzollern magyar király.

V.

Amidõn a történelemnek olyan megingathatatlan fiziológiai fo-
lyamatát látjuk, mint aminõ a primordiumokra való felbomlás
és annak utána ismét primordiumról primordiumra a
kultúrtesti egység felé való épülés és ezekben a szövetéleti pro-
cesszusoknak feltartózhatatlan érvényesülése; és amidõn most
is, a jövendõ felé való alakulások elé nem nézhetünk másképp,
minthogy csak ugyanazon törvényszerû rend folytatódik megin-
gathatatlanul tovább, akár emberi tetszésünkre van az, avagy
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duktív képességük szerint, tisztán kulturális, civilizatórius, pro-
duktív, tudományos és mûvészeti életüket, amelyben a magyar-
ság csak nyelvi, mûvészi, az értelem kifejezõ mûveletének for-
mai, esztétikai kérdése.

* * *
Sejtem, hogy mindezekkel én is úgy leszek, mint a járványok
idejében a tudományt gyakorló orvos: õt vernék agyon, hogy õ
mérgezi meg a kutakat…

JEGYZETEK

1 Olvasóink bizonyára emlékeznek még a Társadalomtudományi Társaságban
lefolyt amaz érdekes vitára, melyben Mérai úr organikus szociológiája sok ol-
dalról oly heves támadásokban részesült. Méray úr azon a véleményen volt,
hogy ezen elméleti diszkussziók meddõk. Rendszere egyedüli tûzpróbáját a
jövõ tényeiben látta. Jelen tanulmányával – melyben a jövõ alakulását rend-
szere alapján a részletekben is megrajzolja – maga ajánlja e tûzpróbát. Ter-
mészetesen szívesen közöljük a különben igen szellemes és eszmegerjesztõ
munkát, mely az említett vitának fontos kiegészítése. Szerk. [A tanulmány a
Huszadik Század címû folyóirat IV. évfolyamának 9. számában, 1903 októbe-
rében jelent meg.]

2 Méray: Der Kommende Tag. Soziologie I. Teil: Genesis, II. Teil Politik. Ma-
gyarul Politzer Zsigmond kiadásában fog megjelenni.
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nunk, ahogy az emberiséget mind magasabb rendû élethez, ci-
vilizációkhoz vezeti, ama fölöttünk uralkodó fiziológiai élet alatt
a mi számunkra egy ránk nézve igen nagy horderejû tevékeny-
ség marad. Ti. az átalakulások lefolyása attól függvén, hogy a
mi egyéni alkatunk mennyire alakult meg ama fiziológiai össze-
függés számára, amelynek kényszerû folyamataiban részt kell
vennünk: emez egyéni alkatunknak a kikészítésére, elõkészíté-
sére törekedhetünk, hogy amaz alakulás minél kevesebb fájda-
lommal járjon, minél kevésbé válságos legyen.

Az ilyen egyéni módosulás, egyéni alkatunknak az igazítása
pedig akként folyik, hogy a szövetéleti összefüggésünkben,
civilizatórius együttmûködésünkben mindama kölcsönös hatá-
sokat minél élénkebben fejtsük ki, olyan értelmi mûveletekre
minél inkább izgassuk egymást, amelyektõl a mi belsõ módosu-
lásunk a civilizatórius irányban függ.

Azaz a civilizáció, a kultúrélet irányában minél általánosabbá
tesszük fogékonyságaink kölcsönös élesztgetésével és fejleszté-
sével az országot: annál jobban elhárítjuk magunkról és gyer-
mekeinkrõl a válság fájdalmait. A civilizáció, a kultúrélet minél
általánosabb fejlõdéséért egyénenként fejthetjük ki tevékenysé-
geinket, hogy annak fiziológiai természetéhez minél teljesebben
módosuljunk.     

Közeledik a pillanat, amidõn a római keresztény eredetû
kultúrtestnek szerkezete, a cézári militáris szerkezet felmondja
a fiziológiai szolgálatát. Amint az ezt összetartó utolsó cézári
góc is kiküszöbölõdött, abban a pillanatban a civilizáció a régi
összmûködés szerkezetének a felbomlása és egy megalakuló új-
nak az idõszaka közé esik. Egy pillanatra összmûködések szer-
vei nélkül marad, bárha a keletkezendõ új civilizáció összmûkö-
désének szervezeti elemei már mind készen is vannak.

Az a pillanat, egy pillanatnyi teljes dezorganizáció, anarchia.
Pillanatnyi ott, ahol a dolgok fiziológiai rendje érvényesül. Ha
mi ettõl elmaradunk, az a pillanat, az anarchia, gyermekeink
kultúréletének a válsága addig húzódik, míg elkésett életfolya-
mataink utol nem érik azt, amitõl késtek.

A politika ma már azon pillanat elé vezérli az országot. A po-
litika, amely mind ez ideig azon életfolyamatok felõl teljes tu-
datlanságban leledzik, amelyeknek alakulása ott folyik. Az ala-
kulás egy új civilizatórius világ felé, amely kiküszöböl magából
minden improduktív életet és a maga kultúrproduktív teljessé-
gével akar megszületni. A politikának elõre kell látnia a nagy,
hatalmas, tisztul életenergiákkal megindulandó új, egységes
európai civilizáció eljövetelét. Különben vakon akarja vezetni a
mi kultúréletünk törekvéseit. Látnia kell a politikának – az utá-
nunk következõ nemzedék legéletbevágóbb dolgainak normális
vagy fájdalmasan gyulladt lefolyása függ ettõl –, hogy unokáink
itt már nem a régi magyar államszerkezetet fogják fenntartani,
hanem egy új civilizáció egységében élik már kulturális, pro-
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