
Fülembe cseng, amit minap mondtak a felsőházban: hogy „a falukutatás 
az antiszemitizmus levezetésére való”. S hozzá hallom a másik part ádá- 
zódását, mely szerint viszont „a zsidó tőke ellen izgatnak, hogy a nagy
birtokról tereljék el a figyelmet!”. Lehet ez is, az is -  mindazonáltal meg
állapítom, hogy a falukutatás, arnily dicső és történeti munkát végez kü
lönben : szemmel láthatóan nem adná egy vak lóért, ha a magyar föld kér
dését vetve föl nem volna kénytelen egyben a föld magyar uraihoz is hoz
záérni, s nemcsak egyszerűbbnek érezné, de szíve szerint valóbb is volna, 
ha zsidóknak eshetne neki, mint a magyar föld bitorlóinak, s annak mai 
megoszlását egy szipolyi s kazár-galiciáneri rendbe tehetné teszem a falusi 
boltossággal. Amily nyeresége az ügynek, hogy a magyar puszták, magyar 
viskók s magyar úriházak fiai vetik most magukat minden szerelemmel 
s tudással a földetlen magyar nép megmentésére, oly mulatság, ahogy 
többnyire elkerülik, hogy e téren volt elődjeikről megemlékezzenek. Mint 
amikor a kamarásaspiráns őspróba közben átsiklik a dédanyái közé be
csúszott kóristalányon, úgy feszeng nálunk a falukutatás a tény körül, 
hogy még szűkebb értelemben, a magyar földmozgalom e csupán egyik 
módjában is őse az a Braun Róbert volt, kit nemrég úgy a földes, mint a 
földetlen társadalom távolmaradásával temettek Budapesten -  nem szólva 
arról, hogy a birtokreform sürgetése a háború előtt s a Huszadik Század 
s a Társadalomtudományi Társaság tájékáról indulván, éppoly disznó 
zsidó és szabadkőmives kitalálásszámba ment, mint az irodalomban a 
Nyugat, Ady Endre.. .  noha a fő „földosztó” akkor Rácz Gyula volt: 
a legnemesebb s legtudósabb magyar lélek, s hozzá még parasztfi. De a 
háború után is, ha akadt régi Nyugatos vagy éppen Huszadik Százados, 
ki, hazafiúi aggodalommal, a magyar nép dolgát együtt tette szóvá a ma



gyár földével: visszhangra sem a falutudósoknál, sem a faluköltőknél nem 
számíthatott, és, amennyire én figyelhettem, alig fordult elő, hogy egy 
ilyen tudós vagy költő az állítólag a „zsidó tőke” ellen kelt zsidózás ellen 
kiállt volna a zsidó intellektuálisért, a zsidó újságért, a zsidó kispolgárért, 
a zsidó külvárosért, ki mind legalábbis úgy sínyli nálunk a birtok s a tőke 
körül alakult viszonyokat, mint a falusi nép. Az antiszemitaságból tehát 
a falukutatás semmit nem vezet le, viszont ettől az antiszemitizmustól a 
zsidó tőkének éppúgy nem görbül meg egy haja szála, ahogy az antiszemi
tizmus akármi szándékkal indult, gyakorlatban soha és sehol nem vitt 
egyébre, mint hogy a figyelmet a pénzes zsidókról a nincstelen zsidókra 
terelte.

Ám az meg kivált nem áll, hogy a zsidó tőke az ellene kelt indulat elé 
a nagybirtokot tartaná oda oly formán, ahogy a búr háborúban az angolok 
a búrok asszonyait s gyerekeit állították maguk előtt a búr férjek s apák 
puskái elé. Erről szó sincs, ahogy szó se volt róla egy percig sem, mióta 
egyáltalában van Magyarországon tőke. A tőke szerepe Magyarországon 
most száz éve úgy indult, hogy készpénzzel járt kezére a teméntelen gaz
dagságukban ennek mégis híján levő nagybirtokosoknak. . .  s a magyar- 
országi tőke minden azóta végbement fejlődése ez eredendő szerepének 
áttétele. Az meg-megtörtént, hogy a megtollasodott tőkés maga is bevá- 
sárolkozott a nagybirtokosok közé, de az nem, hogy a birtokviszonyokon 
bármi termelési, társadalmi vagy emberségi céllal változtatni akaijon. Eb
ben a magyar állapot kezdettől fogva más volt, mint, mondjuk, a francia, 
hol 1830-tól a negyvenes évek derekáig az első polgári kormányok csak 
azután alakultak bankárokból s vasúti vállalkozókból, hogy a francia föld 
már jóval elébb, már a nagy forradalomkor nagyjában felosztatott volt 
a parasztok közt. Magyarországon a tőke elébb kiszolgálta a nagybirto
kot, aztán, mind a mai napig, osztozkodott vele az országon, a hatalmon 
s annyira-amennyire a dicsőségen is. Nem lehet eltagadni, hogy a legerköl
csösebb alapon, mert a do ut des alapján: én hagyom neked a gabona
vámokat, a kevés adót, sok szubvenciót s a hazai gyomrok számára mes
terségesen tartott búzaárat, te hagyod nekem a tarifát, a védővámot, a ha
zai fogyasztásra mesterségesen drágított iparcikket -  te ütöd az én zsidó
mat, én a kisujjam nem mozdítom érte, én téged szolgállak, te engem nem



zavarsz, s a végén együtt vagyunk a nemzet, melynek, mint a régi szín
lapokon, csak messze utána következik a népség s a katonaság. . .

Ez így szép volna, s a hazát mint a feudálkapitalizmus egyetlen esetét 
és példáját külön fejezethez juttatná a közgazdaság történetében, ha a 
haza bírná, s éppen ebbe nem roskadna bele. Senki nem kételkedik benne, 
s oktalanság volna tagadni, hogy nagyban s egészben a magyar nagybirtok 
legmagasán áll a földmívelésnek, s a magyar birtokosok se nem kapzsiak, 
se nem embertelenek, és sehol és semmiben nem maradnak el a demokrá
ciák emberanyaga mögött. Ugyanígy bizonyos, hogy a magyar pénzgazda
ság és iparosodás bőséget, haladást, megélhető lehetőségeket hozott volt 
a hazának, s a magyar indusztriának tehetségre és fokra nem kell elbújnia 
semely régibb, nagyobb és gazdagabb mögött. De mindkettő mindezzel 
ma már csak magán segít, az országon nem. A magyar nagybirtok kitű
nően dolgozik, de a magyar népet nem tudja eltartani, a magyar nagyipar 
kitűnően dolgozik, de a magyar polgárt nem tudja eltartani -  birtok és 
tőke abból él, hogy már egy hüvelykkel lejjebb a rengeteg népnek s a szám- 
lálatlan polgárságnak a lelkűknek nincs hová lennie. Minél inkább a kor 
legmagasán áll nálunk a birtok, a tőke, annál bölcsebben tudhatja, hogy 
ez így nem maradhat, s ha a magyar föld felől nem találtatik mód, hogy 
a paraszt is megéljen belőle, s ha a magyar tőkétől felfordulhat az intellek
tuális, elsorvadhat a műveltség, kenyereden állhat a polgár s meztéláb jár
hat a nép, akkor nincs az a rendészet s nincs az a sajtótörvény, mely meg
kímélhesse őket attól, hogy a milliók meg milliók megélhetésük iránt igen
is őrajtuk kereskedjenek. S nincs az a zsidózás sem -  akár a birtoktól a 
tőke felé, akár a nagy zsidók pénzén a kis zsidók felé. A zsidózás mindig 
csak szimptóma, melynek alján betegség lappang, s a szimptómában a be
tegség kiélheti ugyan magát, de gyógyulni nem gyógyul. A paraszt s a pol
gár dolga nálunk nem zsidókérdés, hanem a nemzet életkérdése, s a bir
toknak s a tőkének együtt kell rá megtalálnia a feleletet.


