
Kedves Barátom,
tudod, hogy engem minden írásod érdekel. Azért vártam nagy érdeklődés
sel a „Számadás” című önéletírásod megjelenését is. Olvasás után mégis 
csalódással tettem le. Őszintén szólva: mást vártam tőled. Nem stílus
művészeti remeket, de írásodon keresztül életedet, egyéniségedet szeret
tem volna megismerni. Úgy látszik azonban, magad sem ismered jól saját 
magadat. Persze tudom, hogy nekünk, dolgozó munkásembereknek lehet 
kitűnő tárgyismeretünk, de a fogalmi valóság megértéséhez többnyire nem 
rendelkezünk eléggé megalapozott műveltséggel, vagy inkább érkezéssel. 
A most divatos barbárság ellen a humanizmusért folyó harcban is még 
mindig a dacnál tartunk; lázadásunk nélkülözi azt a szilárd elméleti ala
pot, amelyre eredményesen építeni tudnánk. Lám, Te sem ismered fel a 
szellemi forradalom jelentőségét, mert az önéletírásodban kijelented, hogy 
nem vagy forradalmár. Pedig hát ki a csuda látott olyan kollektivitást, aki 
a mostani tőkés anarchisztikus termelési rendszer ellen harcolva joggal 
állíthatná magáról, hogy nem forradalmár? Hiszen még Marx szerint sem 
a barikádokon, hanem az emberi agyakban és szívekben dőlnek el a for
radalmak, végső eredményüket illetően. Eddigi írásaid, különösen a ki
sebb cikkek, ilyen vagy amolyan formában, egy dologban megegyeztek: 
tiltakozást jelentettek az embertelenség ellen. Önéletírásodban azonban 
a faji kérdésben való állásfoglalásoddal Te is az embertelenség útjára té
vedtél. Ezért kezdenek ünnepelni szélsőjobboldali körökben. És ezért ál
lunk értetlenül állásfoglalásoddal szemben mi, akik ismerjük puritán gon
dolkodásodat, de ebbeli nézeteidet nem tudjuk elfogadni. Tudtommal ön
életírásod első kéziratában a dialektikus materializmusnak ama formá
jára támaszkodtál, amelyet először a Korunk kolozsvári folyóirat régebbi



évfolyamaiból ismertél meg. S az önéletírásodban nem adod logikus ma
gyarázatát annak, hogy miért adtad fel ezt a világnézetet, illetve miért cse
rélted fel a faji világnézettel?. . .

Nem gondolod, hogy ez az utóbbi „világnézet” nagyon is hasonlatos 
ahhoz a nemességhez, amely a „ncblesse obiige” jeligének hagyományos 
értelmében az egyik nemest csak a másik nemessel szemben kötelezte, 
a szellemi értelemben vett nemességhez azonban semmi köze nem volt? 
Az érdekazonosság és a cinkostársi viszony különben is alkalmatlan a 
lelki nemesség ébren tartására, fejlesztésére és tartóssá tételére. A lelkileg 
nemes embernek mindenekelőtt hűségesnek és következetesnek kell lennie 
önmagához. Nem is kell hozzá sokszor más, mint az „észnek” és a „szív
nek” összehangolása. Persze mi, dolgozó emberek, akiknek az élete is 
csupa diszharmónia, alig-alig rendelkezünk az ehhez szükséges lelki disz
pozícióval.

No, de nem erkölcsi prédikációt akarok tartani Neked, utcaseprő a pa
rasztnak, hanem meg akarom értetni magamat veled. Nem is az őszinte
ségedben kételkedem. Mert rendben van, az ember kiábrándulhat a 
„zsidó-keresztény humanizmusból”, aminthogy én is kiábrándultam an
nak szocializmus előtti formájából. Mi, szocialisták nemcsak mást aka
runk, hanem mélységben és tisztaságban is emberibb eszménye után vá
gyódunk, hiszen az embertelenség az, amitől elfordulunk, hogy más fények 
után kutassunk szemeinkkel.

„Spiritualizmustól” hangosak a magyar szellemi élet irányító körei. De 
ebben a spiritualizmusban minden más inkább van, mint lélek. A mate
rialista életszemlélet mai állapotában pedig még ugyancsak képtelen ki
elégíteni az ember mélyebb szellemi, lelki igényeit. Talán ennek a hiányos
ságnak felismerése sodort Téged is a pozitív fajgyűlölet szellemi légkö
rébe?. . .

Mert kizártnak tartom, hogy az antiszemitizmus csak a világnézeted 
kontúrjainak a színezéséhez szükséges. Inkább vagyok hajlandó azt hinni, 
hogy a parasztfajtád egyszerűségét s egyszerűségében látszólag emberibb 
társadalmi magatartását akarod szembeállítani a szatócsszellemmel átita
tott zsidósággal. De ez a szembeállítás indokolatlan. A paraszti tulajdon
ságok más okok eredőjeként jönnek létre, mint a kereskedői tulajdonsá



gok, ennélfogva összehasonlításra nemigen alkalmasak. Egyébként pedig 
figyelmen kívül hagytad azt, hogy a parasztság körében közmondássze- 
rííen él az a szállóige, hogy a keresztény kereskedő rendszerint rosszabb 
a zsidónál. Ha tehát a szatócsszellem zsidó tulajdonság volna, akkor a ke
resztény kereskedők zsidóbbak volnának a zsidóknál.

De számomra a paraszti fajelmélet más szempontból is tarthatatlan. 
Nem tartozom a „parasztfajhoz”, mert az őseim inkább iparosok, mint 
parasztok voltak. Nos, én a se úr, se paraszt, mit kezdjek a fajelmélettel? 
Azonkívül erős a gyanúm, hogy anyai részről őseim cseh családi nevet is 
cseh származásuknál fogva kaptak. És bizonyára akadnának sokan, akik 
a nemzctfeletti gondolkodásomat erre a származásomra vezetnék vissza 
mint okra. Én azonban tudom, hogy engem az evangélium igazságai tettek 
alkalmassá arra, hogy embertársaimat fajra és felekezetre való tekintet 
nélkül becsülni tudjam.

A marxista könyvek olvasása aztán tudatossá tette bennem az embe
riesség érzését, mert fölismertette velem azt a tényt, hogy a vagyoni és 
egyéb osztályhelyzetből fakadó ellentétek tartósan akadályai lehetnek az 
emberséges célra törő eszmék valóra válásának.

A parasztság életszemléletének fogyatékosságát Te is elismered. Mit 
akarsz hát a paraszti fajelmélettel kapcsolatban elérni? Csak nem akarod 
„Vissza a természethez” jelszóval visszatéríteni a már nem rideg paraszt 
embertársaidat is a rideg paraszti életformák felé?. . .

A rideg parasztság a maga életformáival manapság már csak szigetet 
alkot a közép-európai paraszttömegek embertengerében. És csak az igény
telenségük tartotta eddig is felszínen őket. Ha igaz volna, hogy az igény
telenség előnyös emberi tulajdonság, akkor még volna valami értelme a 
rideg paraszti tulajdonságok igenlésének. Az igénytelenség azonban csak 
adott esetben, akkor is csak mint egyéni tulajdonság lehet kitűnő. A tö
megigénytelenség -  az átkozott igénytelenség, ahogy Lassalle mondta -  
azonban elvitathatatlanul haladásellenes. A zsidóság européerségét is 
hiába vette át részben a városi ipari munkásság és a vele tartó intelligen
cia, mert a paraszti maradiság nagyszerű emberanyagot szolgáltat a reak
ciós köröknek ahhoz, hogy az európai civilizáció és kultúra csak részben 
érvényesülhessen nálunk. Vezető reakciós köreinknek nincs bátorságuk



ahhoz, hogy a Nyugattal megtagadjanak minden közösséget, tehát a nyu
gati civilizáció vívmányait és a kultúra eredményeit a „sajátos magyar lel
kiségnek” megfeleló'en szeretnék átalakítani, meghamisítani.

Kedves Barátom, bizonyára nem tudod, hogy ebben a tekintetben a leg- 
reakciósabb körök szellemisége és a parasztradikálisok nagy részének fel
fogása között csak nüanszbeli különbség van. A demokratikus hagyomá
nyok hiánya így bosszulja meg magát nálunk, ahol a nép politikailag isko
lázatlan, nem önhibájából, hanem hazánk sajátos társadalmi és politikai 
berendezése és erőviszonyai miatt.

Hogy a Te paraszti fajelméleted is -  természetesen szellemi értelemben -  
közelebb áll a reakciós szellemi körök törekvéseihez, azt a könyved körül 
megindult kritikákból egyebek közt Fejtő Ferencnek a közelmúltban ve
led folytatott vitájából könnyen felismerheted. A magam részéről még 
csak annyit kívánok megjegyezni, hogy a francia forradalom eszméit és 
hagyományait tartom annyira életrevalóknak, hogy inkább tőlük várom 
a magyar nép jövőjét, mint a ma divatos fajelméletektől.


