
Nincs értelme, hogy a vitát a végtelenségig húzzuk, mert a végén már 
úgysem az érvek, hanem az ösztönök hadakoznak, éppen ezért a szemé
lyes ízű megjegyzésekre nem válaszolok. Csodálom, hogy' nem gondol rá 
Fejtő, hogy ha gúnyolódni akarnék,különösen intellektuel szocialistákkal 
szemben én is tudnék. De nincs értelme azért sem, mert Fejtő mondani
valója jó részében nem velem, hanem a hitleristákkal vitatkozik. Mellé
kesen : csodálom, hogy Fejtő, a humanista, akinél pedig a legeslegelső pa
rancs a türelmesség, továbbra is zavarossal, hibriddel, bedőlttel illet vala
kit, akit vagy nem ért, vagy félreért. Neki az én szocializmusom zavaros, 
nekem viszont az övé már nem is zavaros, én pontosan ismerem az övét, 
de nem elégít ki, mert csak menekülés. De térjünk a tárgyra!

1. Fejtő gúnyosan pécézi ki, hogy nem tudom, hogy a „rassz” és a „faj” 
a franciában mint „race” azonos. Ezt én is tudom, bárha franciául tényleg 
nem tudok, de azt is tudom, hogy a magyarban a rasszt csak antropoló
giai, a fajt pedig szociológiai-politikai értelemben használjuk. Furcsa is 
volna -  hogy a legdurvább példákkal érzékeltessem -, ha a fasiszta és bol
sevista szavaknak nem a szociológiai, hanem a szótári értékét keresnénk.

2. Fejtő hosszas bizonyítás után a nemzetet ajánlja a faj helyett. Én ezt 
elfogadom, ha a lényeg ugyanaz. Azt a nemzetértelmezést azonban, amit 
Fejtő ajánl, hogy az államhű idegenek mind magyarok, csak liberális és 
legitimista politikusok és közírók erőszakolják, maga a magyarság nem 
is tud róla, de ha tudna, sem fogadná el, mert hamis. Érdekes különben, 
hogy ebben az esetben nem „faji”, hanem „nemzeti” szocialista leszek. 
Nem érzi, micsoda ellentmondás? Mert mit szól hozzá, ha én kijelentem, 
hogy továbbra is a legteljesebb értelmezésben vett nemzetközi szocialista 
vagyok. De hagyjuk ezt, ne gúnyolódjunk! Ugyanezt mondom a „vér



törzs” fogalmára is, amelyet egyáltalán nem a hitlerista fércművekből 
szedtem, mint Fejtő állítja, igaz, hogy nem is „megbízható tudományos” 
művekből (melyek azok?), hanem inkább az ujjamból szoptam. Világosan 
szólva a fogalomalkotás szüksége kényszerített rá. Nos, én ezt az „iszo
nyatos” szót, ha Fejtőnek ez jobban tetszik, szívesen felcserélem az „ant
ropológiai állag”-gal, amiről ő olyan sokat beszél. Ez az antropológiai ál
lag a magyarságnak az a törzse, amely, ahogy ma már sejtjük, ugor-szar
mata földművelő és hun-török-mongol nomád törzsekből alakult a nép- 
vándorlás alatti és utáni évszázadokban. Ez az antropológiai állag a ma
gyarságnak a törzse, amelynek egy évezreden át állam- és közösségalkotó, 
tehát beolvasztó ereje volt. Minden nemzetnek van ilyen beolvasztó törzse. 
Máskülönben hogyan is lettek volna nemzetek?

3. De a legkomolyabb félreértés, amiért a vitát kénytelen vagyok foly
tatni, a „néparc” és „ideáltípus” körül van. Mert amíg egyebekben csak 
szavak, fogalmak körül folyik a vita, ebben komoly ellentét van köztem 
és Fejtő, de még nagyon sok szocialista között. Megpróbálom közel 
hozni:

„Néparc”, „ideáltípus” a nemzeti-faji közösségek biológiai fejlődésének 
eugenetikái formáját és irányát jelenti. Csodálnám, ha ezt Fejtő csak
ugyan nem értené, holott mint humanista esztétának nagyon is tudnia kell, 
miről van szó. Ez az ösztönökben élő eugenetikái érzék az a „faji szépér
zék”, ami az egyes népek antropológiai állagát jellemzi és meghatározza, 
s ami egyáltalán külön néparcot ád az egyes nemzeteknek. (Aki nekem 
nem hiszi, nézzen utána Westermarcknál, aki csak eléggé „megbízható” 
tudós.)

Gondolkozásomban ragaszkodom ahhoz a vonalhoz, amelyet az előbbi 
cikkemben a biológiai és szociológiai tényezők összefüggéseiről, ellenté
teiről és kölcsönhatásáról mondtam. Ehhez itt most hozzáteszem: az em
beriség azonban a szocológiai eszközökkel végeredményben biológiai cé
lokra : megmaradásra, fejlődésre, a természettel szemben kiteijeszkedésre 
tör. Ez a megmaradási, terjeszkedési tendencia azonban nem egyetlen 
keretben érvényesül: az emberiség nemzetekre, fajokra oszlik. Ezek nem 
„ideológiai termékek”, hanem természetes fejlődés eredményei. Megma
radásuk nem azért szükséges, mint ahogy Fejtő és még sok író mondja,



hogy az emberiség életében „külön színeket mutassanak”, hogy az embe
riség ne uniformizálódjon, szóval, hogy „unalmassá” ne váljon, mert ezek 
a külön színek már csak megjelenési formái a létező, reális különbségek
nek, amelyek a természettel és a társadalom többi csoportjaival folytatott 
küzdelemben, egyszóval a biológiai szelekció eredményeképpen alakultak 
ki. Ez a biológiai vitalitás az, ami az egyes népeket a jó földért és az érték- 
többletért folyó küzdelemben fenntartja, s ezt nem szabad, de nem is lehet 
megszüntetni. Mert ha az egyik népben csökken, a másikban emelkedik. 
Jelenleg némely nyugati népben, köztük a németekben is, csökken. (Ez is 
egyik oka a német faji reakciónak: nagy polgári és paraszti tömegek láza
doznak a modern városi életforma, de különösen a felületes amerikaniz
mus ellen.) Viszont másokban, elsősorban a szlávokban, de talán az ara
bokban is, emelkedik. Nos, itt érkezünk el az én ideáltípusom, „faji ideo
lógiám”, valójában szocialista biologizmusom megértéséhez. (Ellenszen
ves nekem, hogy éppen én csináljak új fogalmakat, de mit tehetek, ha más
képp nem tudom magam megértetni.) Én igenis akarom, hogy a magyar 
mint külön nép fennmaradjon és fejlődjön, hogy akár a végtelenbe vezes
sen az útja. Van ebben egészséges önzés is : vele együtt maradok meg én is, 
úgy is, mint író, úgy is, mint családapa. Ezt nem lehet, de nem is szabad 
széjjelválasztani. Persze nem a többi népek rovására akarom a fejlődést, 
hanem velük versenyezve a természet elleni küzdelemben. Ezt jelenti a szo- 
cialistaságom, ezért akarom az osztály nélküli kollektív társadalmat, mert 
ez már csak abban lehetséges. Az imperialista nacionalizmus ma már há
borús őrületével öngyilkosság, s egyenesen a nemzetek életét veszélyezteti.

De továbbmegyek. Nemcsak akarom a fajtám fennmaradását, hanem 
szeretem is a fajtámat, bárha ez kissé idegenül is hangzik egy paraszt
szocialista szájából. Tetszik nekem ez a nép, a saját népem. Rokonszenve
zem még más népekkel is, különösen a szlávokkal, de a fajtához való ra
gaszkodás több ennél. Szocialistaságom van annyira őszinte, hogy nincs 
szükségem rá, hogy ezt elhallgassam.

Még tovább: a magyar népben azonban legközelebb áll hozzám az a 
réteg, amelyikhez magam is tartozom, az alföldi rideg parasztság. Ez egy
szerű tájhazafiságnak látszik, ami mindenkiben megvan, még a pesti pol
gárban is, de az enyém nem csupán az. Tudom, hogy már Az Alföld pa



rasztsága című könyvemmel kapcsolatban is reakciót emlegettek egyesek, 
mert az alföldi rideg parasztságról úgy beszéltem, mint a fajvédő' naciona
listák, akik osztályuralmi érdekekből szeretnék megvédeni a parasztságot 
a bomlasztó városi kultúra behatolása ellen. Az én indokaim azonban 
egészen mások. Az én emberi ideáltípusom alaptulajdonságait, a kollektív 
társadalomban szükséges és lehetséges magatartás formáit, amit az ifjú
munkásság ma már világszerte kialakítani törekszik, az alföldi rideg pa
rasztságban még itt-ott megtalálom. Öntudatlanul és zavarosan, de mégis 
élőén és reményt adóan. Ellenszenvem tehát a kapitalista polgári kultúra 
ellen világnézeti indokokból ered. Mert a rokonszenvem a parasztságnak 
főleg a legalsó, vallásoktól és polgári kultúrától alig érintett részére irá
nyul. Tudom, hogy ebből csak forradalom esetén lehetne átmenet az új, 
a tudatos kollektív ember felé, de a rokonszenvemet nem tudom leta
gadni, éppen azért, mert a polgári kultúra és polgári gondolkodás iránti 
ellenszenvemet sem tudom félretenni, annak dacára, hogy ismerem a ka
pitalista fejlődés szükségszerűségét. Mert ugyanakkor látom, hogy igenis 
ugrásszerű átmenet is lehetséges az egyik életformából a másikba.

„Faji reakcióm” tehát nem egyéb, mint a világnézett és biológiai ideál
típusom azonosulása az alföldi rideg parasztságban és a szocialista ifjú
munkásságban. Előbbiben öntudatlan, utóbbiban tudatos a kollektív haj
lam.

Azonban érzem, hogy ha a világnézeti ideáltípus meg is világosodott, 
a biológiai ideáltípus még mindig a homályban maradt. Mi ez a biológiai 
ideáltípus?

Az előbb már pár szóban jellemeztem, hogy ez az az eugenetikái szép
ségeszmény, amely egy-egy népben egy-egy tájon kialakul. Mindenkiben 
megvan, anélkül hogy tudna róla. ízlésében, ösztöneiben, fajfenntartási 
vágyaiban jelenik meg. Ezt az ideáltípust antropológiai alkatában felesle
ges itt keresni, hiszen minden nemzetben, sőt minden tájon más.

Volt nekünk egy fiatal szobrászunk, Mészáros, aki felismerte a művé
szet igazi feladatát, aki görögös humanizálás nélkül is visszatért a görö
gökhöz, és megalkotta a talán legszebb vagy legjobb magyar szobrot, a 
Mongol Tavaszt, amely már valóban megérdemli a ráfordított erőt és a 
felhasznált anyagot. Ez a művész, a legnagyobb magyar művészek egyike



kénytelen volt elmenni innét -  úgy tudom, a Szovjetunióban van mert 
a mi epigonkultúránkban nem volt hely a számára, ő  megsejtette -  vagy 
tudatosan vallotta: nem tudom hogy a művészet feladata nem csupán 
halott formák másolása és variálása, hanem az élő ember formálása is 
típusteremtés és típusvariálás útján.

A szépség, egészség, arányosság művészi megjelenítésén keresztül az 
egyes fajták s így végeredményben az egyetemes emberiség biológiai fej
lődésigényének reális formát adni. Élet és művészet egymásba hatolása 
a művészi teremtés útján. Nos, itt már helyben vagyunk. Nem ok nélkül 
bocsátottam magam elé Mészárost. Nem tudom ugyan, hogy ő átgondol
tan vagy helyes művészi ösztöne sugallata alatt csinálta-e, amit csinált, 
amit nyomorult körülményeink miatt éppen csak hogy megkezdett, de az 
mindegy az eredmény szempontjából. Én ma már örülök, hogy felismer
tem „faji” gondolkozásomnak nemcsak a világnézeti, hanem az esztétikai 
gyökereit is. Igenis, nekem, csakúgy, mint rideg paraszti közönségemnek, 
kevesebb érzékem van a tárgyak, mint az élők kultúrája iránt. Szépség- 
érzékem elsősorban az élőkre, növényekre, állatokra, de különösen az em
berekre irányul. Legmagasabb szépélmény számomra nem a kép, épület, 
szobor vagy írás, hanem az élő ember, a szép, egészséges és természetes 
ember. Ebben megint szemben állok az elgépiesedett nyugati kultúrember- 
rel, köztük sok szocialistával is, akiknek már nem ilyen a szépségigényük, 
akiknek nincs ilyen biológiai ideáltípusuk, akik egyszerűen már nem is 
tudják, miről van szó. (Jellemző, hogy Fejtő is azt mondja: „hát ideáltípus 
kell nekünk, vagy fejlődés, haladás?” De vajon a „fejlődés” nem üres 
szó-e, ha nem határozzuk meg, hová, merre irányul?)

De ebből ered a reakciósságom másik gyökere is. Ellenszenves nekem 
minden, ami a természetest, a kollektív és biológiai egészségest meghami
sítja, még ha a műveltség és kultúra, sőt még ha a jólét álarcában jön is. 
Konkretizáljuk: az az új kollektív embertípus, amelyet úgy én, mint a 
szocialista ifjúmunkásság egy része felismertünk, s már ma a kapitalista 
osztálytársadalomban meg akarunk formálni (persze azért, mert az egész 
emberiség megváltoztatása külső akadályok miatt nem lehetséges, s így 
ez csak kiélési forma a számunkra), a társadalmi képmutatással együtt el
veti a biológiai megtévesztés polgári formáit is. Tehát a polgári ízlés, a



polgári divat, az emberi test ízléstelen, mesterkélt és megtévesztő alakí
tása, a rafinált öltözködés, az ékszerek, a szépítőszerek, a kozmetika ellen
szenves nekem is, a szocialista ifjúmunkásságnak is, de öntudatlanul a 
rideg parasztság jó részének is. Mi igenis a már említett biológiai szépség
ideál irányában változtatni, fejleszteni akarjuk nemcsak az emberi tudatot 
és öntudatot, hanem az emberi testet is. Ezt azonban nem egy képzeletbeli 
emberideál, hanem az egyes fajták természetes fejlődéséből eredő ízlés
vonal irányában, mert másképp nem is lehet. Hiszen a kapitalista civili
záció mai gépesített korszaka sem tudja kiirtani az emberekből a szépség
igényt, ez a fajfenntartáshoz kapcsolódik, éppen ezért mesterséges utakra 
kényszerítette.

Úgy a városi dolgozó lakosság, amely az irodákban, műhelyekben, bér
kaszárnyákban sápad, mint a természettől eltávolodó úri osztály éppen 
azért kénytelen a biológiai egyensúly külső jeleit: arcszínt, szájpirosságát, 
a testek alakját különböző pótlékokkal fenntartani, mert ez a szépség
igény nem irtható ki, s így elnyomorodott mesterséges utakra kényszerült. 
Nos, a társadalom felszabadítása nemcsak politikai, gazdasági és szellemi 
felszabadulást, hanem biológiai és esztétikai felszabadulást jelent. Miért 
kell fasizmusnak kikiáltani, ha én a mozgalomban azokat a réseket, ame
lyeket ezeknek a kérdéseknek az elhanyagolása nyitott meg, eszközeimhez 
és képességeimhez mérten betömni igyekszem? És miért ne örüljek annak, 
hogy a mi népünk még nem teljesen elhasznált nép, még remény van az 
újjászületésre, amely éppúgy szocialista, mint faji-közösségi vágy?

De van ezeknek az ellentéteknek még több ága is, s ha már hozzákezd- 
tem, végigmegyek rajtuk.

A szocialista közvélemény természetesen az individualista polgári kul
túra befolyása alatt a személyi szabadság tiszteletében odáig ment -  s a hit
lerista reakciónak ezzel is fegyvert szolgáltatott hogy az embernek, 
illetve a nőnek joga van ahhoz, hogy akar-e gyereket vagy nem. Ha ezt 
azzal indokoljuk, hogy a városi, de most már a falusi munkásélet mai for
májában és mai nívóján már nagyon nehéz vagy lehetetlen gyermeket ne
velni, azt elfogadom, de mint kényelmi szempontot nem. (Persze ezt na
gyon nehéz széjjelválasztani.) Nincs egyéni szabadság egyik téren sem, 
s ezen sem lehet, mert ez biológiai anarchiát, a faj pusztulását jelentené.



Ez már betegség. Mi inkább arra törekszünk, hogy olyan társadalmi rend
szert teremtsünk, amelyben a gyermekek eltartása lehetővé vagy egészen 
társadalmi feladattá váljon, de azt a jogot, hogy egészséges nők ne szül
jenek, nem lehet elfogadni. Hogy pedig ezt elméleti igazolással is segítsük, 
az a legrosszabb értelemben vett társadalomellcnes destrukció, mert a kol
lektív társadalomra vonatkoztatva a biológiai veszedelem egyben már 
szociológiai veszedelem is, hiszen a közösséget gyengíti.

Nem ismerem pontosan a helyzetet, de ha jól sejtem, a Szovjetunió már 
az új abortusztörvényben éppen a valóság kényszerítő hatása alatt felis
merte ezt a kérdést. Jellemző, hogy voltak nyugati szocialisták, akik még 
ezt is kifogásolták, holott mi nem liberálisok, nem anarchisták, hanem 
szocialisták volnánk. A megoldás nem a szüléskényszer, ami nevetséges 
erőlködés, hanem fegyelmezett, felelős emberekből álló közösség megte
remtése.

De ugyancsak különvéleményem van a nevelés terén is. Az úgynevezett 
modern nevelést nem tartom szocialista nevelésnek, hanem nevelési zűr
zavarnak. Mi még nem tisztáztuk ezt a kérdést. A túlzott kényelmeske
dést, a nebántsvirág individuális nevelést közösségellenesnek és biológia
ellenesnek tartom. Az elkényeztetett, szexuál- és karrierneurózissal felnö
vekvő gyermekekből nehezen lesz egészséges, kollektív ember, ha egész 
életükben gondos tanárok és jóságos szülők közt nőnek is fel. Sőt éppen 
azért nem lesznek. A spártaias nevelést -  persze nem militarista túlzások
kal -  tartom a helyesnek. S itt ismét az oroszokra kell hivatkoznom, ahol 
az ifjúság -  nem tudom, programszerűen-e vagy biológiai vitalitásából 
eredően -  nem merül el a szórakozásba és a kényelembe, hanem erőit a 
társadalomban való helytálláson túl a természet elleni küzdelemre irá
nyítja, s nem csupán a Krímbe vágyakozik víkendezni, hanem az északi 
sarkra, a Pamírokra, a tundrákra és a sivatagokba. Erő, akarat, küzde
lem, bátorság legyen az életideál, nem kényelem és szórakozás.

Ugyanígy nem fogadhatom el a személyes szabadság ürügye alatt a nemi 
anarchiát sem. Az úgynevezett „szabadszerelem”-nek a dolgozó osztályok
ban jóformán semmi talaja nincs, ez tisztára az úri és polgári kultúra egyik 
beteges jelensége. A nemi kiélés szabadsága lehetetlen és közösségellenes 
gondolat. Nem az ösztöneinknek való vak engedelmesség, hanem az ösz-



töneinken való uralkodás a célunk. Persze ezeken uralkodni nem szerze
tesi aszketizmussal lehet -  ez már betegség - , nem is barbár megkötöttség
gel, mert ez eredménytelen, hanem a társadalmilag s így biológiailag egész
séges emberek mindenkor megtalálják azt az egyensúlyt, ami a közösségre 
legjobb. Ez körülbelül ma is az, ahogyan az öntudatos ipari munkásság és 
a parasztság nem polgárosult része él. A nemi kérdés „teljes” elintézése 
utópia, a legtöbb, amit elérhetünk: a szociológiai és biológiai egyensúly.

*

íme, csak úgy nagyjából és vázlatosan a gondolatmenetem, részint azért, 
hogy bebizonyítsam, hogy „faji” szocializmusomat nem hitlerista férc- 
művekből szedtem, mint Fejtő mondja, hanem gondolkozás és élmény
alapja van, részint, hogy előrevigyem a mozgalomban ezeknek a kérdések
nek a tisztázását. Én csak felvetettem a gondolatokat, s a tudósainkra vár 
a feladat, hogy gúnyolódás és kiátkozás helyett ezeket a kérdéseket rész
letesen is feltárják, hogy a hitlerizmussal szemben -  amelynek szintén van 
rosszul értelmezett élményalapja is -  ne csak jelszavakat, ne csak kórus- 
szerűen hangoztatott „nem igaz, nem igaz”-okat, hanem tudományosan 
fölfejtett és értelmezett, sőt végül helyesen népszerűsített tényeket állít
hassunk, s így a biológiai valóság félremagyarázásának és elmisztifikálá- 
sának eredményesen állhassuk útját. Ha a szocializmus csak politika, r.cm 
pedig az egész életet átfogó és alakító világnézet, akkor reménytelen min
den erőlködés a totális világnézetek, a katolicizmus és a hitlerizmus ellen. 
Ne ijedjünk meg megint a szótól, a szocializmusnak igenis „totális”-nak, 
tehát nemcsak a politikai hatalomra, hanem az egész életre kiterjedőnek 
kell lennie, mert máskülönben nem győzheti le a metafizikai és faji tota- 
lizmusokat.

•

A német egység kérdésében tudom, hogy ma egyedül állok. De emlékez
tetek mindenkit arra, hogy a hitlerizmus előtt a német és osztrák munkás
pártok álláspontja is ez volt, s ha a hitlerizmus elmúlik, megint csak ez 
lesz. Ez nem katasztrófapolitika, mint Fejtő mondja, hanem történelmi 
látás. Mert ezt megakadályozni szintén csak katasztrófapolitika, hiszen



háborús feszültséget s talán tényleges háborút okoz. Egyébként utalok eb
ben a dologban arra, hogy a világháború után a közép-európai forradal
mak a nemzeti felszabadulás síkjára jutottak az igazi osztályforradalom 
helyett, de még világosabban látszik ez abban, hogy míg Oroszországban 
a forradalom egyenesen osztályforradalom lett, addig a balti államokban, 
Finnországban és Lengyelországban a forradalom a nemzeti függetlenség 
gondolatában vezetődött le, s a szocialista mozgalom az igazi célját szinte 
beláthatatlan időre elveszítette.

*

Lehet, hogy ez Fejtőnek megint zavaros lesz, de én már inkább leszek za
varos, mint ezerszer elmondott és hatástalan közhelyek körül topogjak. 
Nem baj, ha rám olvassák, hogy valamiben tévedtem: ez mindnyájunkra 
hasznos lesz, ismét léptünk egyet. . .


