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Jászi Oszkártól Magyarországon még azok is kénytelenek voltak tanulni, 
akik gyűlölték. Akik pedig a legszigorúbb szellemi vesztegzár alatt is 
megőrizték az ifjúság ösztönösen jóra térő vonzalmát a haladó eszmék 
iránt, azok maguktól a táborfelügyelőktől hallhatták vélekedéseit, csak 
éppen arra kellett vigyázniuk, hogy ne vegyék komolyan a bevezető óva
tosság-ajánlásokat s a végső elrettentő intelmeket. A keresztény kurzus 
mézeséveiben egy budapesti főiskolán népszerű előadó volt a politika 
tanára, akit még a Magyar kálvária -  magyar feltámadás legsúlyosabb 
szavai sem ijesztettek el attól, hogy a könyvet a legkiválóbb politikai 
munkák közé számítsa. A nemrégiben elhunyt öregúr, akit Cs. Szabó 
László találóan jellemzett azzal, hogy jó szándékú ember volt és ember
séges szolgabírákat nevelt, kivált a nemzetiségi kérdés tárgyalásánál tá
maszkodott Amerikába emigrált professzortársára. Órákon át előtte fe
küdt az asztalon Jászi alapvető könyve a nemzetiségi kérdésről, s még 
jól emlékszem a mozdulatra, amint feltette régimódi cvikkerét, és keres
gélt a könyvben, nem is ritkán. Egyszer azonban a legnagyobb oldal 
szalonna is elfogy, s a nemzetiségi kérdés után áttért a faji kérdésre. El
magyarázta a lelkes hallgatóságnak, hogy milyen egy csodálatos lény 
az a faj, akármit is mível az emberfia, a végén csak kibújik belőle. S a vér- 
telen általánosítás mellé rögtön szolgált is a maga népszerű modorában 
egy pirospozsgás példával:

-  Tetszik látni, kérem, itt van például ez a Jakobovits, akivel fiatal
koromban együtt voltam fogalmazó a földművelésügyben, s akiből később 
aztán Jászi Oszkár lett. Hát kérem, ez egy derék, tisztességes ember és 
igen kiváló tudós. Mégis miért van az, hogy mikor hatalomra és felelős 
pozícióba jutott, csak káros hatást volt képes kifejteni a nemzetre?



A jól irányzott retorikai kérdés után egy kis szünetet tartott, és a be
avatott fölényével s a titkok tudója megértó' mosolyával nézett szét a hall
gatóságon. Aztán ököllel az asztalra csapott, és úgy vágta ki a nagy ütő
kártyát :

-  Affajjj, kedves hallgatóim!. . .
Ez a katedrái szózat jutott az eszembe, mikor elolvastam Jászi egyik 

cikkét, amelyben a falukutatókat védi baloldali bírálóikkal szemben. 
A cikk igen sok mondanivalót tartalmaz, amelyek mind egy előkelő elme 
megnyilatkozásai, s a józan értelem szabta realitások követelései egy 
csupa irrealitásból szövődő valósággal szemben. Nemigen hihető azon
ban, hogy a faji kérdésre vonatkozó megjegyzései közmegnyugvást kelte
nének. Sőt valószínűleg nemcsak azok lesznek elégedetlenek velük, akik 
a falukutatókat idevonatkozó szórványos kijelentéseik miatt bírálták, 
de -  reméljük -  maguk az érdekeltek is.

Jászi nagyon helyesli, hogy a falukutatók verik a mellüket, hogy ők 
törzsökös paraszti ivadékok, s ezzel helyesen ellensúlyozzák azokat, akik 
a fajiságból reakciós siboletet csinálnak. Mert -  folytatja Jászi -  tagadha
tatlan, hogy a fajiság imponderábiliái nélkül lényeges tüneteket és fejlő
dési irányokat nem lehet megérteni. A tisztafajúság és egyes fajok született 
és változatlan szupremáciájának tana minden komoly gondolkodó ítélete 
szerint rég megbukott, s az ilyen hiedelmek ellen harcolni kell, mondja len
tebb, ami tökéletesen igaz. Viszont bajos megérteni, hogy ennek a tiszta 
felismerésnek az alapján tíz sorral elébb miért azzal a javaslattal lép párt- 
fogoltjai elé, hogy csak kiáltsák bátran oda a reakciónak: a magyar pa
raszt és a magyar zsellér a legtisztább fajiság az annyi keverékvérrel átita
tott Magyarországon. Hevesi Sándor írja egy színháztörténeti tanulmá
nyában az ízlésáramlatokról szólva, hogy a divatot sohasem az igazságok 
végzik ki, hanem mindig csak egy másik divat. Taktikának, célszerűségi 
belátásnak talán megfelelő lenne Jászi gondolatmeneté, csakhogy az ő 
gondolkodása csak mellékesen jut ilyen gyakorlati következményekhez, 
mint minden szellemi magatartás, amely a közvetlen realitások felé emel
kedve az igazságkeresés szenvedélyéből születik. Ő csakugyan hisz abban, 
hogy a hóbortoknak az igazság önmagában is hatásos ellenszere lehet, 
annyira, hogy racionalista szenvedéllyel konstruál egy képletet, ami, akár



melyik oldalról is akarjuk felfejteni ezt a logikai ellentmondást, minden
képpen elégtelen: hóbortnak eró’tlen és igazságnak kevés.

Semmiféle gyakorlati tapasztalatunk nincs arra nézve, hogy a reakciós 
és fasiszta fajiságot lehetne ellensúlyozni egy reálpolitikai fajisággal. S ha 
erre ellen lehetne vetni, hogy ezt a lehetó'séget még nem próbálták ki, 
könnyen adhatjuk azt a viszonválaszt, hogy nem is lehet kipróbálni, mert 
a faji gondolatkör logikai struktúrája elkerülhetetlenül magával hozza, 
hogy teljes kifejlődésében mást, mint valóságellenes hóbortokat, nem is 
hozhat létre. Első és kezdetleges fogalmazásait olyanoknál, akikhez 
egyébként reményeket fűzünk, tekintsük gyermekbetegségnek, serdülési 
zavarnak, s ehhez képest tanúsítsunk vele szemben több elnéző jóindula
tot, mint terápiái célzattól ment szigorúságot. Ennyiben valamennyire 
jogos a kritika kritikája, viszont ezt is csak elméletileg engedhetjük meg, 
mert a valóságban szigorúbb állásfoglalás nem is érte a falukutatókat füg
getlen gondolkodók részéről.

A fajiság zavaros mítoszának nem lehet reálpolitikai tartalmat adni. 
Semmiféle gazdasági, jóléti, egészségügyi stb. stb. politikai követelmény 
nem származhat abból, hogy az illető politika tárgyát képező embercso
portok „fajilag” hogy vannak determinálva. Senki sem képes megmon
dani, hogy például a nagy- és kisbirtok, az állami kényszerkollektivizmus 
és szövetkező kooperáció stb. stb. sui generis problémáit s e problémák 
elemeinek összefüggéseit hogyan befolyásolják faji tényezők. Bizonyára 
lehet politikai célkitűzés, hogy egy népességben mondjuk az északi elem 
fokozódjék, s elvégre semmi lehetetlenség nincs abban, hogy egy kor
mányzat különböző társadalmi és gazdasági problémákba belekeverje 
azt az igyekezetét, hogy lehetőleg minél több magas, kék szemű és lenhajú 
ember jusson minél nagyobb szerephez. Elképzelhető egy ilyen politika 
magyar változata is, de ha nálunk egyelőre még nincs is ilyesmi, reméljük, 
hogy a falukutatók ezt a politikát még középtermetűnek, dióbarna szemű
nek és gesztenyebarna hajúnak sem akarják látni. A magyar parasztság 
felemelkedéséhez és felemeltetéséhez semmiféle faji messianizmusra nincs 
szükség, mert az ilyesmi csak arra vezetne, hogy mint a mi folyóiratunk 
egyik alapítója írta, a messiások hajlandók lennének minden nyakatekert 
és kificamodott ötletet fontolóra venni, csak éppen a százszor kipróbált és



bevált demokratikus megoldást nem. Jászit természetesen ép ésszel nem 
lehet ilyen tendenciával gyanúsítani, de nem hallgatható el, amit különben 
már hozzá közelebb eső helyen is megállapítottak róla, hogy tudniillik 
hasonló vélekedéseiben szigorúan zárt logikájú gondolatmenetek mélyén 
ott rejtőzik egy érzelmi elem. Ez pedig nem egyéb, mint az októberi for
radalom egyes áramlatainak elítélése, amelyeknek a magyarországi de
mokratikus törekvések bukását tulajdonítja. Magamtól s e folyóirat köré
től ezek a törekvések egyaránt távol állnak, ellensúlyozni őket azonban 
csak azoknak a gondolatoknak a tiszta fogalmazású újra való megfonto
lásával lehet, amelyeknek amorf kezdeti formájából itt-ott ezek az íté
letre méltó hajlandóságok is erednek, legalábbis a maguk hite szerint. 
A falukutatókat, ha még maguktól nem tartanának ott, ehhez kell hozzá
segíteni, s nem azzal, hogy kinövésre való gyermekruháik viselését ajánl
juk nekik. Szerencsére erre nincs is valami égető szükség, mert értékesebb 
képviselőik, ha letagadják, vagy ha maguk nem is tudnak róla, mégiscsak 
a magyar progresszió ma is jelen való hagyományaiból merítenek.


