
Fejtő Ferenc: Fajkérdés és szocializmus
Viszonválasz Veres Péternek

(Szocializmus, 1937. július)

Kénytelen vagyok fenntartani, sőt aláhúzni azt, amit Veres Péter „faji 
szocializmusának” zavarosságáról mondottam. Az ellentmondások s a 
zavar fő okát abban látom, hogy Veres Péter nem a fajkérdésről szóló 
megbízható s valóban tudományos művekből merítette értesüléseit, ha
nem közkeletű agitációs hírlapi és fércfrázisokat vetett össze saját tapasz
talataival, s e különleges vegyületet -  a fajelméleti és szocialista „kölcsö
nös rábeszélés” hibrid termékét -  igyekezett aztán bizonyos rendszerbeli 
kapcsolatba hozni a marxizmussal.

*

Veres Péter cikkemre írt válaszában megpróbálja magyarázni és világí
tani, hogy mit ért faj alatt. Azzal kezdi, hogy annak jelölésére, amit ő a faj 
szó alatt ért, „sajnos. . .  ez idő szerint nincs megfelelő szó”. Kutatni kezd 
szóemlékeinek tárában: „a nemzet -  írja -  nem jó, mert nagyon elhasz
nált értelmű. . .  ”, szóval ha nem volna elhasznált értelmű, akkor a nemzet 
is jó lehetne? Szeretném tudni, hogy egy fogalom megjelölésénél döntő 
szempont-e a jelölésére használható szó „elhasznált” volta; szeretném 
tudni azt is, hogy mit jelent egy szó értelmének „elhasználata” ; mert az
zal, hogy sokan sokat visszaéltek már a nemzet szóval, értelmét még ép
pen úgy nem használták el, mint ahogy a szocializmus kifejezését is nyu
godt lelkiismerettel alkalmazhatjuk, annak ellenére, hogy a „nemzeti
szocializmus” formájában lényegével éppen ellentétes eszmekor megjelö
lésére fordították. Aztán meg -  kérdem Veres Pétert -  a frissebb keletű faj 
szóval nem éltek-e vissza? A „faji gondolattal történelmet csinálnak” -  
mondja Veres Péter, s ez igaz, de nem érv, egyrészt azért, mert a nemzet 
szóval is csináltak már egy kis történelmet, másrészt Veres Péter jól tudja,



hogy ami történelmet a faj szóval csinálnak, nem éppen kecsegtető’ a szó 
szocialista használatára és elismerésére.

Veres Péter tovább válogat a szavakban: „A fajta tisztára zoológiái 
-  írja a rassz antropológiai jelentőségű, így kénytelen vagyok a faj szót 
használni.” A faj szó azonban pontos magyar fordítása és megfelelője 
a francia race (magyar helyesírással rassz) és a német Rasse szavaknak! 
A faj éppúgy antropológiai jelentésű tehát, mint a rassz, és nagyon sze
rencsétlennek tartanám Veres Péter „kénytelen” választását -  hogy egy 
tudományosan körülzárt jelentésű szót használ egy újonnan tételezett 
komplexus (az egynyelvű, egyvérű (?), egykultúrájú és egytörténelmű kö
zösség) megjelölésére -, ha a szót ő választotta, s nemcsak egyszerűen ki
kölcsönözte volna jelentésével együtt a faji propaganda kelléktárából.

Nem fölösleges talán elidőzni e terminológiai kérdésnél. Ha tudomá
nyosan akarja használni valaki a faj szót, akkor csakis antropológiailag 
olyan típusközösségeket jelöl, amelyek a tudomány bizonysága szerint 
lényegükben függetlenek a népi, politikai közösségek határaitól. A nem
zetiszocializmus alapjául szolgáló fajelmélet az antropológiai fajokat bi
zonyos nemzeti-állami vagy nemzetiségi közösségeken belül kutatja. 
Az antropológia szerint egyes népek nem tekinthetők fajoknak, csupán a 
tudományosan elismert fajok állandóan ingadozó, alakuló összetételének. 
Ők ezt az összetételt, ezt a keveréket, illetve ennek bizonyos részét nevezik 
fajnak, s bár a szónak tudományos realitása vajmi kevés, Veres Péternek 
igaza van abban, hogy szociológiai realitása van, mint minden, tömegeket 
mozgató, ösztönökre hivatkozó tévhitnek.

Hogy magyarok, angolok, románok, németek vannak -  Veres Péter 
ezzel is alátámasztja a faj realitásáról szóló tételét - , azt a fajelmélet előtt 
is tudták, és őrült, aki kétségbe vonná. De azt, ami a magyart magyarrá, 
az angolt angollá stb. teszi, a fajelmélet divatjáig hozzászoktunk nemzet
nek vagy népnek nevezni. A nemzet szó nálunk feudális eredetű, és sokáig 
csupán a nemességet jelentette, a népet nem. A múlt században a kapi
talizmus és ideológiai megfelelőinek hatására a nép benyomult a nemzet
be, amely míg azelőtt ridegen osztályi elkülönülést fedezett, hirtelen az 
osztályok együttműködését, az ellentétek összhangját, a különbségek ki
egyenlítődését kezdte jelenteni. A nemzethez tartozott mindenki, aki ma



gyárul beszélt és magyarnak vallotta magát s a magyar állam polgára is 
volt, származásra, hiedelemre való tekintet nélkül. A nemzet szóban 
azonban mindig maradt valami feudális mellékíz. Azzal, hogy az egységet 
hangsúlyozták vele, az állandóságot a változásban, s az egység nevében 
a bármily igazságos belvillongások s az osztályharc kiküszöbölését köve
telték, csak névleg tettek szolgálatot az egységnek, alapjában véve azon
ban a társadalmi rendszer meghasonlottságáról és törékenységéről terel
ték el a figyelmet. Mintha a nemzetnek nagyobb érdeke lett volna a meg
maradás jegyében történő elmaradás, mint a belső küzdelmek, az osztályi 
és politikai harcok jegyében történő fejlődés!

A történelem folyamán olyannyira meggyérült ősi magyarság a nem
zetfogalom égisze alatt legalább elvben vegyülni kezdett hívott-hivatlan 
vendégeivel, asszimilálta őket és asszimilálódott hozzájuk. A zsidó és a 
sváb múltú fiú éppoly lelkesen szavalta és hitte az „Árpád apánkat” s az 
egész szép régi dicsőséget, mint az eredeténél fogva is magyar. A nemzet 
jelentette a nyelvet (nyelvében él a nemzet), a, ha tényleg nem is, de isko
lai beletanultság alapján közös történelmet, jelentette a hagyományos és 
élő művelődésnek és a termelésnek közösségét. A nemzetfogalomból 
hiányzott az antropológiai tényező. Nem mintha nem tudtak volna kü
lönbséget a sváb, zsidó, tót múltú magyar s az ősi magyar között, de hi
szen tettek különbséget a proletár vagy paraszt magyar és az úr között is, 
s ha ősi magyarról beszéltek, inkább az úrra gondoltak, mint a parasztra 
vagy proletárra. Nos, a nemzetbe vegyülő különböző múltú elemek kü
lönbségeit akarják tudatosítani a faji eszmével. A mondottakból követke
zik, hogy ez a tudatosítás nem egyszerűen valóságfoltárás, ténytudatosí- 
tás, mint Veres Péter gondolja; nem csupán „hitleri formájában” agresz- 
szív, hanem e forma nélkül is nemzetellenes, mert lényegében az. Mint 
múlt számbeli cikkemben utaltam rá -  és ez a kérdés lényege, amelyre 
Veres Péter nem reflektál -, a faji eszme elsősorban nem a jelent, a jelen 
forrongó és jövőbe nyúló állapotát tudatosítja, hanem olyan különbsége
ket, amelyek különböző múltból erednek, de amelyek máris elmosódnak, 
s ha hagynák őket, a jövőben egyre jobban elmosódnának.

A közkeletű faj szó nem egyéb, mint a nemzet kétségtelen és tiszta való
ságot kifejező szociológiai kategóriájának tudománytalan álantropoló



giai irányba való terelése. Az embertan határozott típusokkal dolgozik. 
E típusokat -  a fajokat -  nemhogy a népeken nem, de az egyéneken belül 
sem találjuk meg a maguk tisztaságában, csupán elvegyülve. (Ezt Veres 
Péter is elismeri, mikor azt mondja, hogy tiszta vér nincs, csak egyvér 
van.) A vegyület pedig -  különösen oly népnél, amely, mint a magyar, 
igen erősen, sokkal és sokszor keveredett -  részben nagyon is egészség
telen, részben pedig folyvást változó. Ezt a térbeli és időbeli „fokozódást” 
és folyamatosságot Veres Péter is igen helyesen elemzi. Bár semmi esetre 
sem tekinthető helyesnek, ha egy tudományos fogalmat, aminek már ki
alakult használata van, valami egészen másra és újra akarjuk használni, 
meg kell állapítanunk, hogy a „fajelméleti”, tehát nem antropológiai faj 
szó is egyféleképpen tudományossá tehető. Akkor s úgy, ha a nemzeti 
közösségeknek az antropológiai tényezőkhöz való viszonyát tesszük tudo
mányos mérlegelés tárgyává. Tehát fajjal jelöljük meg a viszonylag egy
nyelvű, egykultúrájú, egytörténelmű közösségnek, vagyis a nemzetnek 
antropológiai „állagát”. Ha ezt tesszük, akkor rájövünk arra, hogy min
den nemzetben vannak olyan antropológiai-faji tulajdonságok, amelyek 
távolabbi múltban, rendszerint keveredésből alakultak ki, és amelyek 
bírnak annyi erővel, hogy a velük keveredő más múltú elemeket fokról 
fokra magukhoz hasonítsák, bár e folyamatban természetesen ők maguk 
is változást szenvednek. Amerika példája mutatja, hogy a nemzeti egység: 
a földrajzi, termelési és kultúrái közösség antropológiailag élesen külön
böző elemeket is egységes irányba hajt. A nemzetek antropológiai egysége 
eszerint inkább ígéretnek s egy folyton folyó fejlődés valamikori eredmé
nyének tekinthető, mint valóságnak, különösen olyan nemzetekben, ame
lyekben bevándorlás folytán a keveredés még nem állt meg, vagy csak 
kezdődött. Ilyképpen tehát fajnak nevezhetjük az egész nemzet antropo
lógiai jövendőjét. A fajnak csupán ez a szemlélete dialektikus, csupán 
ez a felfogása tudományos. Mert akármint is védekezik Veres Péter, a 
dialektikához nem elég, ha elvben ismerjük el a mindenek múlandó- és 
változandóságát: a gyakorlatban s a szemléletben is érvényesíteni kell az 
elvet. Veres Péter fajfogalma kétségkívül dialektikusabb a nácikénál; el
ismeri a fajról, hogy térben fodrozódó és időben épülő, de hisz a közös 
meghatározó jegyekben, amilyen -  többek között -  a . . .  vértörzs! . . .



Hisz az „egységes népharcban”, amely azonban szerinte is csak ott ismer
hető fel, ahol a keveredés legrégebben ment végbe, megállt, mint nálunk 
az alföldi rideg parasztságban, amely nem ment át a kapitalizmus okozta 
újabb fajkeveredésen, s így a magyarság „törzsévé” lön. Nem veszi észre 
Veres Péter, hogy ez az a pont, ahol fajszemlélete antidialektikussá s egy
ben reakciósán gyümölcsöztethetővé válik -  amikor a nemzetnek egy 
részét nevezi ki misztikus és iszonyatos szóval „vértörzsnek” (mi az?), 
s nem elégszik meg azzal, hogy a résznek megmerevedését megállapítsa 
(ami önmagában véve még nem lenne baj), hanem szinte antropológiai 
eszményül állítja elénk, és nem majdani feloldódásában tekinti, hanem 
megállapodottságát magasabb rendűként szentesíti és fogalmilag mumi- 
fikálja? Mi a különbség akkor azokkal, akik az úgynevezett történelmi 
középosztályban kívánják látni a magyar faj „vértörzsét”? S büszkék az 
úri „ideáltípusra”, amelyhez hasonlót a polgárság vagy munkásság még 
nem termelhetett ki? „Ideáltípus” kell nekünk, avagy fejlődés, haladás?

Ha a fajt úgy határozzuk meg, mint Veres Péter, akkor életfogytiglan 
ellentmondások szövedékébe keveredünk. Mert beszéljünk csak konkré
ten. Veres Péter az egynyelvű, egyvérű, egykultúrájú és egytörténelmű kö
zösséget nevezi fajnak. Ha ez a faj, akkor mi joggal tekinti a magyar zsi
dót külön fajú zsidónak? Története, legalábbis bizonyos időn belül, egé
szen más, mint a német vagy francia zsidóé, nem is beszélve a történelmi 
tudatról, amely neveltetése folytán legalább olyan magyar, mint a svábok
ból lett magyaroké. Nyelve magyar, ha néha idegenszerű lejtéssel is (de 
egy Zsolt Béla csak jobban ír magyarul, mint Herczeg Ferenc!); kultú
rája ugyancsak magyar, ha annak újabb és városiasabb változata is, amit 
csak az antiurbánus és reakciós fajvédők tudnak ki a magyarságból. 
A vére, antropológiai alkata? Valóban távol áll az az alföldi rideg paraszt
ságétól, de minél nagyobb magyarországi múltra tekinthet vissza, annál 
távolabb áll a külföldi zsidókétól is. Még Veres Péter hibrid fajértelme
zése szerint is inkább magyar a magyar zsidó, mint zsidó, mert a négy fő 
meghatározójegy közül, amelyet a faj ismérvének tekint, háromban a ma
gyarral és csak esetleg egyben közös a másféle zsidóval. Zsidó-e, mert a 
múltja zsidó, vagy magyar-e, mert a jövője minden valószínűség szerint 
magyar? Ha azt mondom, hogy csak magyar, éppúgy hazudom-e, mintha



azt állítom, hogy nem magyar, csak zsidó? Korántsem. Ha azt mondom 
róla, hogy magyar, a jövő és várható fejlődés értelmében túlzók, ha azt 
állítom, hogy csak zsidó, a regresszió értelmében hazudom. De minek 
hazudjunk és túlozzunk egyáltalán?

A mondottakból következik, hogy a „fajok elismerése és fölszabadí
tása”, amelyet Veres Péter célul kitűz, épp magyar viszonyaink között 
rendkívül kétértelmű és veszélyes jelszó. A szocialista mozgalom kezdet
től fogva küzd az elnyomottak felszabadításáért, a kis népek egyenjogú
ságáért, de nem küzd külön a kék szeműek, a szeplősök, a sima vagy kon
dor hajúak, a rövid vagy hosszú fejűek elismeréséért és felszabadításáért. 
Veres Péter is a kis népekről beszél, és cikke igen gyakran azonosítja 
a népet a fajjal. Ha a kettő azonos, mért használja az új szót a régi össze
függésben? Ha nem azonos, csak nem úgy akarja a fajokat elismerni és 
felszabadítani, hogy egyszersmind elnyomassanak bennük fejlődési, ke
veredési lehetőségeik, kívánságaik, s megerősítessenek egyes megmerevült 
részeikben a regresszív hajlamok? Csak nem a múlt kísérteteit akarja fel
szabadítani a készülő jövő helyett?

A faji eszmére, mint posztulatív politikai gondolatra, ott van szükség és 
tápanyag, ahol a felgyülemlett szociális elégületlenséget és sérült nacio
nalizmust külső és a társadalmi viszonyoknak megfelelő szociális ellenség 
helyett egy antropológiailag úgy-ahogy megkülönböztethető s társadalmi
lag is elég jelentékeny népréteg ellen akarják fordítani. A faji gondolatnak 
ebben az értelmében valóban van szociológiai realitása, nem légből kapott 
ideológia, és egészében nem is mesterségesen gyártott. Van némi vulgáris
antropológiai alapja is. De annál sokkal erősebb az ösztönalapja. Az em
ber könnyen hajlik arra, hogy a fogalmakat vágyai szerint hamisítsa, haj
lamos az ostoba általánosításokra, és különösképpen hajlamos arra, hogy 
gyűlölettámpontokat szervezzen magának, amelyeket felelőssé tehet min
den bajáért és bűnéért. A történelem folyamán a gyűlölettárgyakat más
más nemzetek, osztályok vagy vallási társaságok tagjaiban keresték, és 
előszeretettel mindig a kisebbségek közt, akik a gyűlölet szervezett had
járatával szemben tehetetlenek. Az emberi egyenlőség elvének rövid 
uralma után, amely alatt nagyrészt az osztálygyűlöletre és részben a nem
zeti gyűlölködésre korlátozódott a szükségesnek látszó gyűlöletmennyi



ség, újabb kiélési forma vált szükségessé. A természettudomány vulgari- 
zálásával koholt faji eszme igen alkalmas volt e célra; így annak segítsé
gével próbálták az uralkodó osztályok -  uralmuk meghosszabbítása érde
kében -  Németországban és onnét kiindulva számos közép-európai állam
ban megakasztani a zsidóság nemzeti és ezáltal faji asszimilálódását, s 
tenni a zsidót a tömegek gúnyának és haragjának céltáblájává. Az effajta 
faji eszme tudománytalan, embertelen, de legalább határozott és céltuda
tos. Pozitív tartalma alig van, de negatív értelme annál tisztább: két faj 
van a világon, a zsidó és a nem zsidó.

Láthatja Veres Péter, hogy így se, úgy se tagadom a faj realitását, és 
azt sem, hogy történelmet csinálnak vele; de tisztában vagyok azzal is, 
hogy az ő fajfelfogását e reális, uszuló és uszító, politikai fajfogalomtól 
csupán gondolkozási szándékának tisztessége s frazeológiájának hig
gadtsága különbözteti meg.

A faj létét valóban nem szabad letagadni, aminthogy semmit sem sza
bad letagadni, ami van. Remélem, sikerült az eddigiekben rámutatni arra, 
hogy a faj tudományos fogalma homlokegyenest ellenkező következteté
sekre kényszerít, mint a fajnak szociális elégületleaségek transzformálásá
ból keletkezett eszméje. A fajt, a nemzet antropológiai viszonyait a nem
zetben működő művelődési, gazdasági és lélektani energiák módosítják és 
elegyítik. Veres Péter a nemzetet összekeveri a homogénnek tételezett 
fajjal, és ez alapvető tévedése. Szerinte a faji kérdés másodrendű fontos
ságú. Szerintem politikailag akár elsőrendű fontosságúvá is tehető, mint 
bármely téveszme (azzá is tétetett), szocialista-humanista szempontból 
azonban csupán negatív fontossága van. Az emberiség eddig is meg tudott 
lenni a keveredéssel, ezentúl is kibírhatná; eddig is meg tudott lenni nem
csak különböző antropológiai típusok szimbiózisával, hanem különböző 
kultúrák egymásra hatásával is, és több haszna volt belőle, mint kára. 
Az embernek üdvözülése sohasem függött és sohasem fog függeni orra 
görbületi fokától vagy koponyájának térfogatától; arra, hogy a fajtát 
tudatosítsuk, legföljebb annyi szükség van, mint arra, hogy tudja: kék 
szeme van-e, avagy barna. Azt, hogy magyar, tudnia kell a magyarnak, 
de ez a tudat sem áll szükségszerű összefüggésben antropológiai típusával. 
A humanista, a szocialista elméletben a faj fogalma teljességgel mellőz



hető. Magyar, zsidó, sváb vagy horvát múltú magyarok talán magyar-, 
zsidó-, sváb- vagy horvátságuk felszabadításáért küzdjenek, s nem ma
gyar emberségük, közös jövendőjük szabadságáért és büszkeségéért? Tu
dom, ezt az utóbbit akarja Veres Péter is. De hát akkor miért akarja ben
nük a jövő kárára a múltat tudatosítani? Amikor ez a tudatosítás nem
csak a haladásért folytatott küzdelmet zavarja meg, hanem még e zavart 
igazolható igazsága sincs? Veres Péterrel szemben tehát azt állítom, hogy 
az emberiség egységesülése felé az út nem a faji, hanem a nemzeti diffe
renciálódáson (az elnyomott nemzetek felszabadulásán s önállósodásán) 
keresztül vezet, nem a tudományosan csak nehezen (és akkor is virtuáli
san) körülírható fajokat kell felszabadítani, hanem a nemzeteket ott, ahol 
mint nemzeteket nyomják őket el. Veres Péter, úgy látom, helyesli, hogy 
a nyolcvanmillió németet egyesíteni akarják, mert szerinte csak ez egye
sülés után fogják fölismerni, hogy bajaik nem faji, hanem szociális ere
detűek. Veres Péter figyelmébe ajánlom, hogy a minden németek egyesí
tése nemcsak a nagy s külön múltú Ausztriának beolvasztását, Csehszlo
vákia vesztét, hanem Magyarországnak is, ha nem pusztulását, de halálos 
veszedelmét jelentené. Nemcsak emberi: magyar érdekből sem kérhetünk 
ebből a differenciálódásból, ebből az integrálódásból. A faj tudományos 
fogalmából ilyesmi nem következhetik. Tipikus katasztrófaszemlélet ez, 
hasonló ahhoz, amely szerint az emberiségnek előbb minden őrületen, 
gazságon, ostobaságon, önpusztításon keresztül kell esnie, hogy végül 
megtérjen a jósághoz. Veres Péter az orosz példára is hivatkozik. Az 
oroszországi kis népek valóban kultúrát kezdenek termelni állami segít
séggel, de ez az önállósodásuk nem faji, hanem nemzeti jelszóval törté
nik, s másrészt tudtommal e kis népek egyénei egyre nagyobb kedvet mu
tatnak az egységes Oroszországban való teljes fclolvadásra. A szocializ
mus jegyében a nemzetek is már inkább egységesülni fognak, mint elkü
lönülni ; ha meg is őrzik örökölt nyelvüket és hagyományaikat, de terme
lésben s még műveltségben is, minden valószínűség szerint, egyre jobban 
bele fognak illeszkedni a világtársadalom egységes vérkeringésébe. Aki 
fél az emberiség túlságos egyformásodásától, azt megnyugtathatja a nem
zetek különbségeinek bizonyos fokú fennmaradása; ebből a szempontból 
igazán nem lehet szükség a faji eszmékre. S végül látjuk nálunk is: a faji



eszmével a náci agitátorok sok német származású magyar állampolgárt 
elhódítottak attól a közösségtó'l, amelyhez földrajzilag, gazdaságilag és 
részben művelődésben is már tartoztak vagy tartozni kezdtek. Ezek az 
elbódultak kiválhatnak a nemzetből; de akik magukat nem küszöbölik 
ki s nem hagyják kiküszöbölni, mert ezcregy érzelmi s értelmi szál fűzi 
őket hozzá, azok részeivé válhatnak a nemzetnek. Mi kár származhatik 
ebből? Ha egyes egyedeik kártékonyaknak mutatkoznak a társadalom 
egyetemére, fölösleges velük szemben a harcot faji jelszó segítségével foly
tatni. Franciaországban franciák a kizsákmányolok és a francia munkás
ság bennük nem a franciák, hanem a kizsákmányolók ellen küzd. Meg 
tudnak lenni minden faji eszme nélkül. . .

*

Veres Péter „szellemi terrorizmusról” beszél, „amelyhez sajtólehetőség 
a zsidó intellektuelleknek bővebben van”, s amely „a progresszió vonalá
ról kidenunciálja” a faj vagy zsidó szót kiejtő írót. Félni kezdek magam is 
ettől a terrorizmustól, mert cikkemen belül kénytelen voltam s leszek még 
ugyancsak sokszor használni ez inkriminált szavakat! De tréfát félre: 
nem gondolja-e Veres Péter, hogy nevetséges manapság a zsidó intellek- 
tuellek szellemi terrorjáról beszélni? S hogy, ha az úgynevezett zsidó kö
rökben érzékenyen reagálnak a faj vagy zsidó szavak gyakori hangoztatá
sára, akkor e reagálásban, e zsidó érzékenységben talán nem az igazságtól, 
hanem az üldöztetéstől való félelmet kell keresni? Különben sincs szükség 
„zsidó terrorra” : magát „denunciálja”, magát tessékeli ki az egyetemes 
progresszió útjáról, az értelmes emberek közösségéből mindenki, aki be
dől a fajelméletnek, az „ostobák szocializmusának”, akár jóhiszemű té
vedésből, akár elfogultságból, előítéletből, gyűlölködésből teszi ezt.

Veres Péter kérdéseket vet föl, amelyekre nem néhány sorban, hanem 
megannyi történeti tanulmányban kellene felelni; próbáljuk mégis rövi
den megválaszolni őket.

Miért van zsidógyűlölet -  kérdezi -, holott cigánygyűlölet nincs? -  A ci
gányokat, igaz, nem gyűlölik, csak lenézik, megvetik, kinevetik. A gyű
lölethez, úgy látszik, kell egy kis respektus is. . .  És kérdem: miért gyű
löli az amerikaiak alja a négereket? Miért gyűlölték évszázadokon át a ka



tolikus magyarok elvakultabbjai az evangélikusokat és viszont? Miért 
gyűlöli a román soviniszta a kisebbségi magyart? Ha jobban körülnézünk, 
látni fogjuk, hogy a zsidók nem is állnak olyan egyedül gyűlöletterhükkel. 
Magyarországon például nem is olyan nehéz a zsidógyűlölet magyarázata. 
A zsidógyűlöletben vezetődik le az úrgyűlölet, a polgárgyűlölet, a tőkés
gyűlölet jó része, de a zsidógyűlöletben vezetődik le a progresszió, a szel
lem gyűlöletének nagy része is. Magyarország modernizálásában nagy 
szerepet játszottak a zsidók, de tagadhatatlan, hogy a szociális eszmék el
terjesztésében legalább annyi részük volt és van, mint a kizsákmányolás
ban, amely a nemzetközi kapitalizmusnak velejárója. Elemista polgár- 
gyerek voltam a kommün idejében, emlékszem, hogy a vörös május elsején 
utánam futott az utcán a szomszédos házmester fia, kavicsot dobált utá
nam, és azt kiáltotta: „burzsuj zsidó!” De három-négy hónap múlva 
ugyanez a gyerek megint megdobált, és már azt kiáltotta utánam, hogy 
vörös zsidó, bolsi zsidó. Az antiszemita propaganda egyforma erővel irá
nyul a zsidó kapitalisták és a zsidó szocialisták ellen, ez gyakorlati sikeré
nek egyik magyarázata is, ezért tud oly különböző néprétegeket meghó
dítani magának. De ebben rejlik elméleti gyengesége is. Mert ha antikapi
talista az antiszemita, akkor mi jogon haragszik a zsidókra mint fajra, 
holott antikapitalizmusában megbízható szövetségeseket találhat köztük? 
Ha pedig antiszocialista, akkor mi jogon szidja a zsidót, holott rendszerint 
igen könnyen találja meg az utat a zsidó tőkések erszényéhez? Abban, 
hogy a zsidó gyűlöletterhet visel, éppoly kevés a csodálatos elem, mint 
abban, hogy minduntalan négereket lincselnek az amerikai kispolgárok, 
vagy hogy Franco tábornok fölkelt a polgári népköztársaság ellen, s azon 
az ürügyön kelt föl, hogy azt bolseviki köztársaságnak minősítette.

Miért szégyenli sok zsidó, hogy zsidó? -  kérdezi aztán Veres Péter. 
Szégyenli, rejti, titkolja, mert a legtöbb, alighogy gondolkozni képes, ta
pasztalja magán, hogy oly tulajdonsága miatt bántják, amelyről nem te
het. Fölösleges a zsidó „Minderwertigkeitsgefühl”-ben egy sértett maga- 
sabbrendűségi érzés kompenzációját látni. A zsidónál kezdetben van 
a „Minderwertigkeitsgefühl”. Ha valaki kora gyermekkorától kezdve azt 
hallja, hogy rossz, a végén bizonnyal elhiszi azt. Sok zsidó azért folyamo
dik zsidóságának eltitkolásához, mert látja, hogy ha nem tudják róla,



hogy zsidó, vagy valaha is az volt, egyszerre rendes embertársnak számít, 
aki körül semmi baj sincs. Ez a tény bizonyítja a zsidókérdés babonajelle
gét. Fetisizmusról van szó a zsidókérdésben, olyan folyamatról, amikor 
valamely lényt vagy tényt olyan tulajdonsággal ruháznak föl, amely nem 
önmagában van, hanem a vele szemben álló tudatában, képzeletében, vá
gyaiban.

Miért kell Marxról, Freudról, Heinéről tagadni, hogy zsidók voltak? 
Erre már megfeleltünk cikkünkben. Felelhet rá Veres Péter is a maga faj
fogalma szerint: mert németül gondolkodtak, éreztek, írtak, német ha
gyományok talaján álltak, mert Marxot sokkal nagyobb lelki rokonság 
fűzte Hegelhez, mint akármely rabbinus őséhez, Freud is közelebb állt 
Nietzschéhez, mint teszem egy lembergi metszőhöz. . .

Veres Péter még azt a furcsa kérdést is fölveti, hogy miért épp a zsidó 
ment diaszpórába. Tán nem tudná, hogy a kereskedő görögök is szerte- 
széledtek, hogy az üldözött hugenotta franciák is kivándoroltak (még 
Magyarországba is jutott belőlük), hogy Amerikát a bántalmazott angol 
szektariánusok alapították? Nem zörög a haraszt, ahol nem fúj a szél -  
látszik gondolni Veres Péter. Akiket évszázadokon át üldöznek, azok ki
csit bizonyára rászolgáltak. Én nem vallom ezt az elméletet. Nincs olyan 
jó véleményem az emberiségről, hogy föltenném róla: csak akkor üldözne 
makacsul, ha joga van az üldözésre. Joga nincs, ha oka volt is. Oka volt, 
mert a zsidó nem ideális fajta, aminthogy egyetlen fajta sem eszményi; 
hagyományos foglalkozásával együtt jártak olyan tulajdonságok is, ame
lyek a zsidóból kinőtt szellemek számára is mindig idegenek és ellenszen
vesek voltak. De hogy megérdemelte volna sorsát, nem hiszem. Veres 
Péter hiszi?

A zsidó nehezen asszimilálódik -  mondja Veres Péter. Ez részben igaz 
és érthető. Nehezen válik felnőtté az, akit minden pillanatban azzal tor
kolnak le, hogy még gyerek. De igaz az ellenkezője is: a zsidó gyorsan és 
lelkesen asszimilálódik. Nyelvben, köntösben, életmódban, gondolkozás
ban például sokkal hamarább megmagyarosodott, mint a magyarországi 
bármely más nemzetiség. Annak pedig, hogy ez az asszimiláció felületes 
maradt, oka az, hogy társadalmunk osztálytársadalom, hogy a zsidóság 
nagy része ebben az osztálytársadalomban a polgárság szerepét vállalta.



Ebben a szerepben pedig majdnem hogy többség maradt, nem pedig ki
sebbség. Igaza van Veres Péternek, hogy a parasztsággal alig keveredett, 
de melyik társadalomban keveredik a polgárság más osztályokkal? így 
a zsidó Magyarországon mint „fajta” képviselt olyan életmódot és gon
dolkodási formákat, amelyeket más nemzeteken belül nem képviselt kü
lön származású néprész. Hányszor hallom írók között is azt mondani egy 
fordulatról, hogy az „tipikusan zsidó” : holott csak le kell fordítani pél
dául franciára, és akkor meglepetéssel tapasztaljuk, hogy tipikusan fran
cia, illetve nyugat-európai fordulat. Max Brod Heinéró'l írt könyvében 
úgy tréfálja meg olvasóit, hogy Heine „zsidó” frivolitását és destruktivi- 
tását olyan idézetekkel támasztja alá, amelyekről csak később mondja 
meg, hogy nem Heinétől származnak, hanem Goethe, Schiller, Hölderlin, 
Nietzsche mondották őket, tehát elég előkelő és komoly nem zsidók...

A zsidóság e társadalmi helyzete és szerepe kétségkívül megnehezíti 
Magyarországon az asszimilációt, de azért nem mondanám Veres Péterrel, 
hogy a „zsidó emancipáció. . .  nem lehetséges a kapitalista-imperialista 
osztálytársadalomban”. Emancipáció és asszimiláció nem ugyanaz. Azt 
pedig nem tudom megérteni, hogy a zsidók elvben miért nem kaphatnak 
teljes állampolgári jogokat, még ha nem asszimilálódnak is? Abban egyet
értek vele, hogy a teljes asszimiláció a sajátos magyar viszonyok között 
csakis abban a társadalmi formában lesz majd lehetséges, amely megszün
teti az osztálykülönbségeket. De addig sem lehet más a szocialista állás
pont, mint hogy a nemzet minden polgárát egyenlő jogok illetik meg. 
Tudjuk, hogy az „egyenjogúságban” mennyi a fikció. De mi nem az 
egyenjogúság ellen, hanem annak fiktív volta ellen, annak realizálásáért 
harcolhatunk csak, minden téren, így a zsidókérdésben is.

Veres Péter aztán a „zsidó írók tragédiájáról” beszél: hogy nincs igazi 
közösségük, nem fogadják őket el, hogy tolakodásnak és sznobizmusnak 
minősítik legigazibb műveiket. Amit azonban Veres Péter a zsidó írók 
tragédiájának nevez, az voltaképpen a progresszív írók tragédiája. Ma
gyarországon kétféle progresszivitás van: polgári, mert hiszen félfeudális 
társadalom vagyunk, és szocialista, mert kapitalista társadalom vagyunk. 
Mind a polgári, mind a szocialista progresszió táborában nagy számmal 
vannak és voltak zsidó írók, s nem zsidóságukért nem fogadták be őket;



mert hiszen ha Jászi, Ignotus, Hatvány zsidók voltak is, Ady, Móricz 
igazán nem volt zsidó, és azért őket sem ölelte keblére az úri társadalom.

Zsidóvá, idegenné, gyökértelenné, nemzetközivé, hazaárulóvá válik itt 
mindenki, akár Ignotusnak hívják, akár Adynak, akár Hatványnak, akár 
Féjának, ha a társadalom javulását, nyugatosodását szolgálja, nem pedig 
az uralkodó osztályokat. Nem véletlen, hogy Hatvány és Ignotus németül 
is írhattak, Arany János vagy Móricz Zsigmond pedig nem? Hát egy
szerre az a zsidó, aki németül ír? Zsidó író volt Széchenyi is, aki leginti
mebb jegyzeteit németül írta; Eötvös József, aki ugyancsak írt németül? 
Kossuth Lajos, aki emigrációjában felhasználta angoltudását? Egyébként 
érdeklődhetett volna Veres Péter, és akkor megtudta volna, hogy Hatvány 
Lajos nem maga írta német nyelvű közleményeit, hanem fordították őket 
magyarról németre, és hogy Ignotus, ha jelenleg kénytelen is németül írni, 
mint ahogy az Amerikába származott magyarok is kénytelenek angolul 
beszélni, java dolgait ma is magyarul írja, s minden percben boldogan 
cserélné föl kényszerű német kenyerét magyarra. Veres Péter azzal a vád
dal is illeti a nagyobb igényű zsidó magyar írókat, hogy mellőzesük miatt 
irigyen acsarkodnak és árulkodnak a vérbeli magyarokra. Miért cáfoljam 
ezt meg, amikor megcáfolják a tények? Kérdezze meg Móricz Zsigmon- 
dot Veres Péter, ki ismerte föl a benne rejlő hatalmas tehetséget? Osvát 
Ernőnek hívták az illetőt. Ady Endrét talán víz alá nyomta Hatvány? Az 
irigykedés nem ritka jelenség írók között, bármily származásúak legye
nek is; de éppen Magyarországon számos tanújelét adták a zsidó értelmi
ségiek annak, hogy az irodalomhoz való viszonyukat nem „faji szellem” 
irányítja, és mindenkit megelőzve állanak azok mellé a nagy tehetségek 
mellé, akikhez az úri társadalomnak csak rossz vagy legjobb esetben esz
mei hűtlenségre csábító szava van. Veres Péter nyíltan megvallja, hogy 
faji szemléletében „karrierlélektani” okok is vezették. Ne haragudjon, de 
ezt nem értem ... Lehet, hogy voltak, akik féltékenykedtek rá, de tudom, 
hogy kezdettől fogva egészen mostanáig voltak és vannak, akik felfigyel
tek rá, akik támogatták, kritikájukkal és egyébbel is segítették. Vagy ha 
segítették és elismerték, akkor nem voltak zsidók, csupán akkor és azok, 
akik és amikor -  minden elítélést megérdemlőén -  útjába álltak? Ismeri 
Veres Péter az antiszemita Luegemek, Bécs hírhedt polgármesterének ki



jelentését, aki, amikor szemére hányták, hogy legjobb barátai között is 
vannak zsidók, azt válaszolta: hogy ki a zsidó, azt én állapítom meg!?

Nem szándékom védeni a zsidót mint zsidót. Közösségem a magyar 
néppel van, és az igazságosság követelményével, amely számomra fonto
sabb minden ténynél. „Hogy ez igazságos-e vagy nem -  írja viszont Veres 
Péter a zsidó írók tragédiájával kapcsolatban -, az itt nem kérdés. Ez így 
van. Tény. Ezen változtatni az osztálytársadalomban nem lehet.” Nos, én 
nem tisztelem a tényeket, ha igazságtalanok, és részemről az igazságos
ságért való küzdelmet nem függesztem föl az osztály nélküli társadalom 
bekövetkeztéig. A tény különben sem az, hogy a progresszív írót azért 
nem fogadják be, mert zsidó, hanem az, hogy a zsidó írót azért nem fo
gadják be, mert progresszív. Vannak sokan, akik még Veres Pétertől se 
hagyják magukat lebeszélni arról, hogy zsidó származásuk ellenére a ma
gyar népért küzdjenek. Vannak, akikben nem lehet megingatni azt a meg
győződést, hogy szellemi vezetővé nem származás szerint lesz valaki, ha
nem tehetsége szerint, progresszív se vérképiét, hanem értelem szerint, 
egy közösség része sem eredete, hanem hite és eszmei szolidaritása alap
ján. Vannak még, akik nem azért küzdenek az osztály nélküli társada
lomért, mert abban jobb dolguk lehet a zsidóknak; hanem egyszerűen 
emberi lelkiismeretből küzdenek érte. Vannak, akik szerint a zsidókat 
egészükben csak annyi szolidaritás illeti, amennyi tisztességes emberek ré
széről minden üldözöttnek kijár. Nem hagyják magukat fajelméleti ala
pon sem lebeszélni szellemi termelésükről, a haladás és a művészet szol
gálatáról, és Palesztinába vagy Birobidzsánba csak akkor mennek majd 
arról a földről, ahol születtek, ha erőnek erejével viszik oda őket. Huma
nisták vagyunk és szocialisták: azt valljuk, hogy az emberi társadalomban 
a jövő nem a véré, hanem az értelemé, hogy a szellem közössége döntőbb, 
mint a származásé. Veres Péter ugyancsak közelebb érzi magát Marxhoz, 
és annak ellenére, hogy zsidó volt, tanítványának vallja magát. Őt tán 
rábeszélte volna a maga idejében, hogy ne írja meg a Kapitalt s ne töre
kedjék vezető szerepre, érje be a közkatona-sorral, mert hazátlan zsidó? 
Nem tette volna. De ha így van, miért nem gondolja át következetesen, 
amit gondol? Egyszerre nem lehet két urat szolgálni.



Hogy a faji eszme terjedése a magyarság egyetemes érdekeire is végzetessé 
válhat, azt ma már nemcsak szocialista vagy „zsidó fajvédó'nek” titulált 
körökben hangoztatják: felismeri az éppenséggel se zsidó, se szocialista 
Szekfű Gyula is, aki pedig ugyancsak hozzájárult -  bár „csupán” antisze
mita vonatkozásban -  a fajeszme népszerűsítéséhez s az asszimiláció meg
nehezítéséhez. Veres Péter figyelmébe ajánlom Szekfű Gyulának a Ma
gyar Szemle 1937. júliusi számába írt, „Schittenhelm Ede” című cikkét. 
Schittenhelm Ede egy német származású tüzértiszt, akinek a rózsadombi 
Rókus-kápolnához helyezett sírkövén a következő felirat olvasható: 
„Elesett 1849. május 8-án a hazáért.” E sírfeliratból kiindulva Szekfű 
Gyula a hazai németség asszimilációjának s a nagynémet faji-népi propa
gandának kérdésével foglalkozik, ő t  elsősorban osztálya, a középosztály 
érdekli, amely annyi meg annyi németet asszimilált, akik az idők folya
mán nevüket megmagyarosították, s magukat a nemzettel vagy legalább 
a nemzet nevén osztályukkal buzgón azonosították: de most úgy látja, 
a német faji imperializmus bűvkörébe esnek. . .  Szekfű Gyula jelen cikké
ben nem tagadja meg fajelméleti múltját; szerinte ez a bűvölet „kevésbé 
érthető” . . .  olyanok számára, akik a faji kapcsolatok minden jelentőségét 
vakon „tagadják” ; holott -  minden látszat ellenére -  nem szükséges, hogy 
a német eredetű középosztályúak rokonszenvét a mai német eszmekor 
iránt német vérükkel magyarázzuk. Nem szükséges először azért -  amire 
zsurnalisztáink is már jó egynéhányszor rámutattak - , mert az antihitle- 
rista front vezető egyéniségei közt is szép számmal találkozunk német 
eredetű, sőt gyakran nevű férfiakkal -  hogy csak „kapásból” Eckhardt, 
Peyer, Friedrich, Rassay nevét említsem! S másodszor: mért nem „ébre
dezett” ez a német „vér” a weimari köztársaság idején? Mért nem váltak 
akkor középosztályunk német eredetű képviselői a weimari demokrácia 
híveivé a németséggel való vérbeli együttérzésük kifejezésére? Szekfű azt 
írja, hogy Németország „hatalmi felemelkedése... tesz nagy benyomást” 
német eredetű honfitársainkra. . .  Nem, nem ez a felemelkedés hat, nem 
is a vér ébredez, sokkal kézenfekvőbb, sokkal kevésbé „materialista” ma
gyarázat is akad. A középosztályban a magyar ellenforradalmi korszak 
vetette el a faji eszmét, habár csak a zsidóság ellen. Ennek a faji eszmének 
kiélezett, náci változata tehát nemhogy nem újság minálunk, de könnyen



visszhangra s rokon érzésre talál. Mivel pedig az eszmét egy, ha nem is 
ténylegesen „hatalmasabbá”, de minden bizonnyal erőszakossá és hódító 
szándékúvá vált Birodalom támogatja és terjeszti, mégpedig olyan formá
ban, hogy magának igényel mindenkit, aki valaha belőle kiszakadt, magá
nak azért, hogy tervbe vett hódításait rajtuk keresztül előkészíthesse, most 
semmi csodálatos nincs abban, ha a magyar faji eszmét a már-már asszi
milált német múltú egyedekben a kétségkívül „igazabb” -  német faji esz
me kezdi felváltani. Hozzájárul ehhez a magyarság egyes vezéreinek hely
telenül általánosító bizalmatlansága a német származásúak iránt. „Aki 
nem akar és nem képes asszimilálódni, de akit mégis ezzel vádolnak, an
nak életébe ezzel a nyugtalanság olyan eleme vettetett, melyet nehéz egy
kedvűen elviselni. Az így származó bonyodalmak és szenvedések mértékét 
akkor tudjuk megmérni, ha a ma még gyakoribb esetre, olyan megmagya- 
rosodott zsidóra gondolunk, akit nem gyanúsítanak, hanem egyenesen 
fenyegetnek erőszakos disszimilációval. . . ”

A „Három nemzedék” íróját osztályának, a „középosztálynak” veszé
lye, úgy látszik, egész ideológiájának revíziójára kényszeríti. „A nemzet 
igazi érdeke -  írja -  azt kívánja, hogy a disszimilációs folyamatnak elejét 
vegyük. Középosztályunk történeti, nem faji képződmény. . . ” Sajnálatos 
csak az, hogy Szekfű nem teszi hozzá: „mint eddig magam is tartottam, 
s az általam ócsárolt radikálisokkal és szocialistákkal szemben”. Sajná
latos, hogy eddigi eszméit ilyen csöndesen, lábujjhegyen vonogatta vissza, 
nem pedig az ügy érdekében szükséges eréllyel és hangsúllyal; s végül saj
nálatos az, hogy most is csupán egyetlen osztályról, a maga osztályáról 
állapítja meg, nem pedig az egész magyar társadalomról, hogy nem faji, 
hanem történeti képződmény. Szekfű Gyula egyébként pesszimista: „a ve
szedelemmel szemben -  írja (azzal a veszéllyel szemben, amelyet a »nem- 
zeti« középosztály felbomlása és németesedése jelentene) -  két hatékony 
eszközünk lehetne, de az egyikkel elkéstünk, a másikat pedig igen nehéz 
lesz alkalmazni.” Az egyik, mivel „elkéstünk” : a parasztság felemelése 
a középosztályba. A másik, amelyet nehéz lesz alkalmazni: a magyar tör
téneti és népi műveltség terjesztése. Ez a két eszköz azonban, még ha nem 
lenne késő s lehetne is alkalmazni: elégtelen volna. Szembe kell nézni 
a veszéllyel, amely sokkal nagyobb, mint legtöbbünk hiszi, amelyre rá



mutatni -  bármily téves kapcsolatban -  Szabó Dezsó'nek, s ha nem is 
megbízható statisztikák alapján Illyés Gyulának érdeme volt. Itt van kö
zöttünk a németség kisebb-nagyobb szigetekben -  amelyet a nagynémet 
propaganda egyre fokozódó mértékben idegenít el a magyarságtól; s itt 
vannak a középosztály német származású tagjai, akiknek mind nagyobb 
részében „ébred fel” ha nem is a német vér, de a német faji eszme s a né
met megalománia, amely a magyar műveltséggel szemben a nagyobb né
met műveltségre hivatkozhatik, amelynek uralomra jutása a magyar nem
zetnek Trianonnál is súlyosabb pusztulását, az önálló magyarság gondo
latának -  amelynek mi, szocialisták hívei vagyunk -  elenyésztét jelentené. 
Középosztályunk magyar voltát tán még megmenthetné egy paraszti fel
frissülés : de a mi számunkra nemcsak a középosztályról van szó -  más
részt meg e paraszti felfrissülést egészen gyökeres ideológiai és politikai 
változásoknak kell megeló'znie!

Mivel lehetne a német veszedelmet megakadályozni? Először is: a faji 
eszmének alapos felszámolásával. Amíg hivatalos ideológiánk fajelméleti, 
vagyis reakciósán múltba tekintő, amíg közéletünkben minden oldalról 
vérképletet kérnek számon és fitogtatnak -  addig a németség joggal disz- 
szimilálódík. Másodszor: a faji eszmével a társadalmi eszmét kell szem
beállítani, a nemzeti gondolatnak korunk igaz követelménye szerint való 
változatát, egy olyan társadalom eszméjét, amelyhez tartozhatik minden
ki, aki oda tartozni s benne hasznosan dolgozni akar, s amelynek célja 
a társadalom fokozatos, de gyorsuló tempójú reformokkal elősegített köz- 
gazdasági, politikai és műveltségi tökéletesedése. Ma már oda jutottunk, 
hogy a magyar középosztály és uralkodó osztály csak kettő között vá
laszthat : vagy osztályérdekből, társadalmi téren helyesli a nemzetiszocia
lizmust, s akkor, nem akadályozhatván meg a teljes náci eszmekor beha
tolását, nemzetét elárulja (az olasz fasizmus, mint Szekfű is utal rá némi 
sajnálattal, ha nem is az olasz vér hiánya, de az olasz betű olvasni nem 
tudása és a gazdasági, műveltségi kapcsolatok gyöngébbsége miatt nem 
versenyezhet a nácizmus magyarországi hatóerejével) -  vagy nemzeti ér
dekből (ha igazán oly erős ez benne, mint eddig történészeink és Szekfű 
is -  hangoztatták) szövetségre lép a munkássággal, amely a társadalmi 
reform eszméjét hordozza a faji eszme ellenében; szövetségre lép a polgár



sággal, az Ady-féle „Korrobori” jegyében*, azzal a polgársággal, amely
nek zsidó származású részét mindeddig -  mint Szekfű is írja -  disszimilá- 
cióra akarták kényszeríteni. . .  szövetségre lép a parasztsággal, amelynek 
reformvágyát most kísérlik meg náci agitátorok zsidógyűlöletbe fullasz- 
tani, s e „hármas szövetségben” -  amely lényegében csak egy: a demokrati
kus társadalmi reformmal való szövetkezés -  emeli fel a nemzet egyetemét 
európai színvonalra, s viszi át külpolitikánkra is a nemzeti veszély tudatá
nak szempontjait. Lehet, hogy amit itt írok, csak ábránd: de akkor egyes- 
egyedül ábránd segíthet rajtunk! Egy ábránd, amely a magyarságban 
megingatott németet is magával ragadhatja, mert emberhez méltó célt és 
új eszmét adna neki; de a magyarság belső' kapcsolatát is megteremtené 
a már elveszettnek tekintett német kisebbséggel, hiszen nem lenne nehéz 
véle megértetni a magyarsággal való együttműködésnek s a nagynémet 
illúziókról való lemondásnak előnyeit vagy szükségét!

* A Korrobori Ady Endre híres cikke, amely a Jóslások M agyarországról című kö
tetben is megjelent, s amelyben a „fajmagyarok” és zsidó-magyarok együttműködé
sének szükségét s hasznát hangoztatta. [F. F.]


