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(Századunk, 1938/2-3.)

Egy barátom elküldte nekem az Újság karácsonyi számából Hatvány La
jos Beszámolás és leszámolás című cikkét, mint a régi és új eszmék harcá
nak fontos kortörténeti dokumentumát. Hatvány valóban néhány figye
lemre méltó szempontot vetett fel, s minthogy azokat a Társadalomtudo
mányi Társaság régi küzdelmeivel is kapcsolatba hozta, szükségét érzem, 
hogy megállapításaival foglalkozzam.

Hogy Hatványt és mindazokat, akik a múlt század végén és a jelen első 
évtizedeiben egy demokratikus és nyugati Magyarországért harcoltak, 
súlyos igazságtalanság érte, hogy a bűnbak keserves szerepét kell visel- 
niök, azt ma már jóhiszemű ellenfeleink is belátják. Távol áll tőlem, hogy 
kisebbítsem Hatvány érdemeit; ő volt az Ady-forradalom egyik legelszán
tabb bajnoka: Das verwundete Land-ja -  ha nem is ad konstruktív prog
ramot - , az egyetlen magas színvonalú és szívből eredő könyv, amely 
a megcsonkított ország védelmében íródott. Hogy szerzője a börtön ve
szélyeit vállalva hazatért, azt bizonyítja, hogy hazafisága hevesebb és ösz
tönösebb, mint akárhány ellenfeléé. Ha tehát fáj neki a lenézés és üldözés 
(különösen azok részéről, akik pártfogását nemegyszer igénybe vették), 
ezt mindenki megértheti. Mégis, azt hiszem, sokan vagyunk a nagy ka
taklizma áldozatai között, akik nem vagyunk hajlandók magunkon sirán
kozni. Rettenetes aránytalanság van a történelmi dráma méretei és egyéni 
sorsunk jelentéktelensége között. Elvégre a háborúban elesett és megcson
kított milliók és a forradalmakban életüket és egzisztenciájukat vesztett 
százezrek kínszenvedésével nem hasonlíthatók össze a mi bajaink és meg
próbáltatásaink. Szinte beszélni sem érdemes róluk. Kövessük elődeink 
példáját, akik tovább dolgoztak, harcoltak, és nem hánytorgatták egyéni 
sorsuk sérelmeit. A panasznak vagy felzúdulásnak egyetlen szavát sem



hallottam Görgey Artúr ajkáról, pedig tragédiája a legnagyobbak közé 
tartozott. Mocsáry Lajos szó nélkül tűrte egy szűk lelkű és üzletes nem
zedék osztracizmusát. Minden nagy történelmi forduló hullákon és sebe
sülteken vezet keresztül. Kultúrtrágyának, szabadságtrágyának lenni nem 
esik jól, de elkerülhetetlen. Úgy látszik, ez hozzátartozik a szellemi rend 
tragikumához. G. A. Borgesének a fasizmusról írott magasztos szellemű 
könyve, bár lángol a nemes felháborodás tüzétől, egyetlen személyes sirá
mot sem tartalmaz.

De Hatvány írásában sem ez a lényeges. Ő is érzi, hogy az egyéni sors
nál fontosabbak a jövő' nagy problémái, s amikor állást foglal az új prog- 
resszívekkel szemben, nemcsak jogával él, de kötelességet teljesít. Ha 
a szellemtörténeti históriaírásról azt mondja, hogy „új bor, a régi feudális 
tömló'ben”, akkor az én érzésem szerint is közel jár az igazsághoz. Ellen
ben az új szociográfusokat illető vádjai alig hiszem, hogy kiállnák a bírá
latot. Vegyük sorra vádpontjait.

Igaz, hogy az ő szociográfiájuk nem új felfedezés. Azt is állíthatjuk, 
hogy szigorúan tudományos szempontból Braun Róbert módszere és 
problémamegmarkolása tárgyilagosabb és egzaktabb volt. Az ő irodal
muk mégis valami újat és rendkívül jelentősét hozott. Ami a régi szocio
gráfiában csupán tudományos kezdeményezés volt, az náluk egy új világ- 
szemlélet megjelenése, s azzal hasonlítható össze, amit az orosz átalaku
lásban a „narodnicsesztvo” szintézise jelentett: a paraszti szocializmus 
egy fajtáját, amely az ország népi alapjainak megújításában többet látott 
a puszta gazdasági és politikai reformnál. A narodnik szocialisták meg 
voltak győződve róla, hogy az orosz parasztságban hatalmas szellemi és 
erkölcsi megújulás erői szunnyadnak, hogy ezeket fel kell szabadítani, 
nemcsak a feudalizmussal, hanem az ipari szocializmus formuláival szem
ben is. Hogy ez a narodnik szocializmus elbukott, s hogy utódjait, az 
orosz szociálforradalmárokat a bolsevikok kiirtották, ez a mai orosz tra
gédiának egyik fő oka. Ifjú szociográfusainkat tudtukon kívül ugyanez 
a szellem ihlette meg. írásaik nem puszta szociográfiai adathalmaz, ha
nem egy új világnézés és új erkölcsi átérzés, új hit és új szolidaritás hor
dozói. Ez fontosabb mindennél, ha olykor tévednek is részletmegállapí
tásaikban és következtetéseikben.



Csakis ilyen új megmozdulástól várhat valamit Magyarország. Sok 
évvel ezeló'tt Párizsban néhány emigráns társammal vitatkoztunk a ma
gyar jövő lehetőségeiről. Voltak, akik a polgári ellenzék megjelenésében, 
mások meg a marxi szocializmus talpra állításában bíztak. „Mindez nem 
érdekel engem -  mondottam ezek nem jelentenek semmit; sem gróf, 
sem városi intellektuel, sem zsidó nem hozhat igazi változást. Aki meg
adhatja a lökést az »új« felé, az egy paraszt- vagy zsellérfiú, aki most talán 
Makón vagy Békéscsabán játszik az utca porában.” A falu szellemének 
megjelenése a közéletben olykor azzal a reménnyel tölt el, hogy íme, 
csakugyan megmozdult a magyar föld. Féja Géza, Illyés Gyula és társaik 
írásai nemcsak régibb kezdeményezések folytatása, hanem új beteljesedés.

De megtagadják, de legalábbis elhallgatják elődeiket -  vádolja őket 
Hatvány. Igaz, de meg kell érteni szerfölött nehéz történelmi helyzetüket. 
A jelen gyakran nem ismeri fel összefüggését a közelmúlttal -  és nehezen 
vállalja egy kiátkozott nemzedék örökségét. Legmagasabb erkölcsi szem
pontból ez nyilván hiba és gyengeség. De a politika sajnos gyakran kény
szerül reális kerülőutakra, ha alkotni akar, és a fiatal szociográfusok elka- 
nyarodása a régi baloldaltól távolról sem gonosz machiavellizmus. Sok 
minden mást akarnak, mint mi, és főleg másként akarják; de végre is 
mesterükként tisztelik Adyt, akiről mindenki tudja, hogy száz százalékig 
szolidáris volt mindazzal, ami a Társadalomtudományi Társaság és a 
Huszadik Század jegyében történt. Sapienti sat. Nem kell tehát túlságo
san érzékenykedni. Deák Ferencnek páratlanul erős pozíciója volt a ki
egyezés utáni Magyarországon, és mégsem emelt szót az üldözött Görgey 
Artúr védelmében, pedig meg volt győződve ártatlanságáról. Nem védem 
eljárását; ellenkezőleg, mindig azt vallottam, hogy a kiegyezés bölcse sem 
morális, sem intellektuális alkatában nem ütötte meg Széchenyi és Kos
suth mértékét. De hivatkoznom kellett erre a precedensre, amikor Hat
vány a legszigorúbb mértéket alkalmazza egy hatalom és presztízs nél
küli, gyönge és üldözött ellenzékkel szemben.

További vádja Hatványnak, hogy a falukutató ellenzék beállott a faji- 
ság kórusába, veri a mellét, hogy paraszti ivadék és törzsökös magyar. 
Nos, ehhez teljes joga van, s kis csoportjuk helyesen ellensúlyozza azokat, 
akik a fajiságból reakciós siboletet csinálnak. Minden okuk megvan arra,



hogy odakiáltsák ennek a reakciónak: a magyar paraszt és a magyar 
zsellér a legtisztább fajiság ebben az annyi keverék vérrel átitatott ország
ban. De mélyebb alapja is van az ő fajiságuknak. Ezt éppen Hatványnak, 
a nemzeti-népies hagyományok alapos ismerőjének kell belátnia. A ma
gyar falu kutatói és hirdetői egyszerűen a Petőfi-Arany-hagyományt foly
tatják, és jól teszik, hogy folytatják. Mert bármily dőre és ostoba, hebe
hurgya és üzletes is az a faji eszme, amely ma némely szomszéd ország
ból beárad, ki tagadhatná, hogy a fajiság valóban létező erő és biológiai 
alap, hogy a fajok között tetemes különbségek vannak, s hogy ezek a kü
lönbségek jó és rossz irányban egyaránt kihatnak. A tisztafajúság és 
egyes fajok született és változhatatlan szupremáciájának a tana, minden 
komoly gondolkodó ítélete szerint, rég megbukott. Mégis vannak lénye
ges tünetek és fejlődési irányok, amelyeket nem lehet a fajiság impende- 
rábiliái nélkül megérteni. De ezt nyilván nem kell Hatványnak magya
rázni, aki jobban ismeri Renant és Tainc-t, mint bárki más magyar kor
társai között. Természetes, hogy a magyar falu előharcosai éppúgy hisz
nek a maguk fajiságában és saját földjük népének megváltó erejében, 
mint egykor az orosz narodnikok; e nélkül a legenda nélkül tehetetlenség
re lennének ítélve.

Ámde ők elvetika sulykot, mert elkülönítik magukat mindaz „osztály
tudatos városi polgártól”, mind a szocialista munkástól, és szembefor
dulnak vele. És minthogy a puszták népe még nem eszmélt emberi méltó
ságának tudatára: taktikájuk öngyilkos taktika, mert ezzel legjobb vezér
karától fosztják meg a mozgalmat... -  így hangzanék Hatvány ellen
vetése. De ez az érv sem helytálló, amíg az említett rétegek a falusi népre 
természetétől elütő, idegen ideológiákat akarnak ráerőszakolni, s felülről, 
fölényesen kívánják boldogítani a parasztot. Mindenekelőtt, öntudatos 
polgári osztály (angol vagy francia értelemben) sohasem volt és minden 
valószínűség szerint éppoly kevéssé lesz Magyarországon, mint ahogy 
nem volt Oroszországban sem. A jóhiszemű magyar fiatalság mindaddig 
nem lehet más, mint kapitalizmusellenes, amíg a magyar kapitalizmus 
egyszerű függvénye és kiszolgálója a feudalizmusnak. Ha pedig „osztály
tudatos polgár” alatt Hatvány a voltaire-i „citoyent” érti, aki puszta ész
okokból és erkölcsi érzésből lázong a kizsákmányolás ellen, akkor azt



kell mondanom, hogy ez a típus tökéletesen quantité négligeable, és gyér 
számú képviselői nem szabhatják meg közreműködésük feltételeit. Hogy 
ez így van, arra nézve illetékes tanú lehetek, mivel pályám legnagyobb 
baklövésének a „Polgári Radikális Párt” megalapítását tekintem. 
Az ilyen párt az adott erőviszonyok mellett pusztulásra volt ítélve, avagy 
csak egy haladottabb vázsonyizmus siralmas szerepét játszhatta volna. 
Következménye csupán szocialista „mostohatestvéreink” érzékenykedése 
és féltékenysége lett. Nélküle több erővel és nagyobb tisztasággal hirdet
hettük volna elveinket, és koncentrálhattuk volna magunkat a leglénye
gesebb reformok követelésére.

Komolyabb az az ellenvetés, amely az új iránynak a szocialista párthoz 
való állásfoglalását illeti. Kétségtelen, hogy az ipari szocializmus kellő 
vezetés és erkölcsi fegyelmezettség mellett nagy erőforrás volt, és még fon
tosabbá válhatik a magyar demokrácia küzdelmeiben. Sok tekintetben 
szintén a magyar falu hajtása, és az ő hivatása lenne a falusi szegénységet 
segíteni felszabadulási küzdelmében. Ez az összefogás a szocializmus 
szempontjából nemcsak az erkölcsi szolidaritás következménye, hanem 
józan önérdek is. Az ipari munkásság nem érhet el több jólétet és szabad
ságot az agrárprobléma megoldása nélkül. A kölcsönös együttműködés 
tehát mindenképp indokolt lenne. Ám ez az együttműködés mindaddig el
képzelhetetlen, amíg a szocializmus néhány elavult marxi formulával 
akarja elintézni a falusi népesség életkérdéseit, s olyan mechanikus kény
szerkollektivizálásra gondol, amilyen az orosz parasztság százezreit föl
dönfutóvá tette, majd kényszermunkára korbácsolta, végül pedig állami 
jobbágyokká alacsonyította, óriási kenyérgyárakba összpontosítva őket, 
amelyekben megszűnik mindaz, ami a paraszti létnek, sok kínja ellenére, 
színt és jelentőséget adott. A falusi népesség ösztönszerűen ellenáll ezek
nek a formuláknak; érzi, hogy a feudális béklyók helyett egy új bürokra
tikus és katonai bilincs kovácsolódnék az ő számára, s hogy valami merő
ben idegen ideológiát és életformát kényszerítenének rája. Minden oka 
megvan tehát arra, hogy ne kérjen olyanoknak támogatásából, akik a pa
rasztot voltaképpen éppúgy megvetik, mint feudális urai, s a régi marxi 
szó szerint mit sem akarnak tudni „a falusi együgyűség” világnézetéről, 
sajátos problémáiról s a városi szocializmustól sok mindenben eltérő és



idegen fejlődési feltételeiről. Szóval a falusi és városi munkásság közötti 
együttműködés és kívánatos egységfront nem alakulhat ki addig, amíg 
az ipari szocializmus nyíltan és kertelés nélkül el nem ismeri a falusi né
pességnek azt a jogát, hogy az általa megművelt földdarabot magántulaj
donának mondhassa, s önkéntes szövetkezésben fejlessze ki a mezőgazda- 
sági lét és kultúra magasabb formáit. Bármennyire elmaradott a mai falusi 
szegénység, bármily kevéssé ébredt is rá „emberi méltóságának tudatára”, 
nem fogadhatja el az „öntudatos polgárság” és az ipari munkásság kitűnő 
tanácsait és a magasságból leereszkedő kegyét mindaddig, amíg ezek a 
kegyes pártfogók félreismerik a magyar falu problémáit és lehetőségeit. 
Az ilyenféle támogatásnak csak az lehet az eredménye, hogy (miként any- 
nyiszor a múltban) a városi munkásság kiszolgáltatná a falut a feudaliz
musnak, csupán azért, hogy a városokban némi átmeneti előnyöket ér
jen el.

A magyar falu kérdése eddig a feudális fajiság Scyllája és a marxi 
kommunizmus Charybdise között tévelygett. Ugyanazok az emberek, 
akik az orosz kommunizmust üdvözölték, gyakran szinte átmenet nélkül 
eveztek be a fasiszta fajiságba. Két hamis iránytű között vergődve meg 
sem tudták közelíteni a kikötőt, a szabad falut. A magyar falu előharco- 
sainak az a feladata, hogy mindkét örvényt elkerülve felismerjék a falusi 
fejlődés igazi céljait és eszközeit; hogy megvilágosítsák és lángoló szim
bólumokkal írják bele a köztudatba, hogy a magyar falusi nép eszmény
képe sohasem volt és nem is lehet Oroszország, hanem csak Dánia és 
Skandinávia lehet. És az ő feladatuk lenne azt is megmagyarázni, hogy 
a magyar agrárprobléma nem oldható meg, ha az ország totalitárius dik
tatúrák vazallusa lesz, hanem csak ha mint egyenrangú társ áll meg a sza
bad népek dunai és balkán konföderációjában.

Oberlin College, 1938. február


