
Horváth Márton múlt heti cikkemmel foglalkozó higgadt s higgadtságra 
kötelező tárcájának csupán néhány téves megállapítására akarok vála
szolni.

1. Helytelen az a megállapítása, hogy én „egyetlen kispolgári réteg szá
mára akarom kisajátítani, ha nem is a demokráciát, de legalábbis a de
mokrácia ítélkezési jogát”. Szerényebben már nem is lehetett hangsúlyoz
ni, hogy álláspontom magánvélemény, amelyet senkire sem akarok rá
kényszeríteni -  még munkatársaimra sem hiszen a Haladás hasábjain 
néhány hét előtt éppen az Illyés-kérdésben heves polémiát folytattam a lap 
főmunkatársával, Bóka Lászlóval, akinek az enyémtől lényegesen eltért 
a véleménye. Én tehát sem egy réteg, sem a magam számára nem kérem 
a demokrácia kizárólagos ítélkezési jogát, de ezt a demokratikus jogot 
a magam számára is megkövetelem. S ha engem nem egy esetben balol
dali lapok támadtak azért, mert a Népbíróság előtt „mentő tanúként” sze
repeltem megkergített paraszti származású keretlegények mellett, akiknek 
zsebéből -  miközben bikacsekeztek -  kikandikált az Egyedül Vagyunk 
legfrissebb száma, nem tartom logikusnak, hogy most ugyancsak balról 
megfeddnek azért, mert terhelő vallomást teszek azok ellen, akik az 
Egyedül Vagyunkot írták.

2. Horváth Márton szerint nem veszem észre, hogy „a teremtésben 
más vesztes is van”, mint azok, akik még ma is napirenden tartják a fa
sizmusban elkövetett példátlan embertelenségeket -  „mert a legnagyobb 
áldozat maga a nemzet”. Horváthnak igaza van, de mégiscsak speciálisan 
magyar jelenség, hogy a fasizmus bűneiért való felelősség feszegetése ho
vatovább kínos politikai tapintatlanságszámba megy. A legnagyobb ál
dozat maga a nemzet -  de állítom, hogy a nemzetet generációkra behoz



hatatlan erkölcsi veszteség érte éppen azzal, hogy a társadalom tekintélyes 
részét a politikai nagylelkűség vagy a politikai taktika a felelősség és bűn
tudat alól felszabadította. E tapintatosság következményei már mutat
koznak : ugyanez a réteg, amelyet feloldottak a felelősség és a bűntudat 
alól, máris a legnagyobb tapintatlansággal a demokráciát teszi felelőssé 
a múlt és a jelen minden bajáért és bűnéért.

3. Horváth szerint folytonos vádaskodásaimmal válaszfallal különí
tem el az általam képviselt réteget a nemzet dolgos derékhadától, a pa
rasztságtól s itt-ott a munkásságtól is. Nos, nem tudom elhinni, hogy a 
demokratikus parasztságot és munkásságot bárkitől is elválasztaná, ha 
valaki a fasizmus politikai és szellemi bűnösei, bűnrészesei, bűnpártolói 
és hamis tanúi ellen vádat emel. Ha vannak a parasztságban vagy a mun
kásságban olyan töredékek, amelyeket a fasizmus ellen való vádaskodás 
elidegenít, akkor ezek a töredékek nyilvánvalóan még nem szabadultak 
ki a fasizmus vonzásából s nem demokratikus tömegek. Kétségtelenül 
fontos feladat, hogy ezeket a tömegeket is megnyerjük a demokráciának, 
de semmi esetre sem azzal, hogy mi, demokraták tegyünk nekik enged
ményeket a demokrácia alapelveinek rovására.

4. Horváth Márton szerint, amikor a harmincas évek végén a mi han
gunkat, „a haladó kispolgárság hangját elnémították, a paraszti törekvé
sek vették át a vezérszólamot”. Nos, a mi hangunk ugyan polgári hang 
volt, de mégsem az volt a lényege, hanem az, hogy a kevés, felszínen je
lentkező antifasiszta hangok egyike némult el vele. A mi hangunk 1918 
óta „népfronthang” volt, amely kezdettől igyekezett magát szinkronizálni 
a szervezett munkásság és a demokratikus parasztság hangjával. Ez a 
hang mindig közelebb volt a szociáldemokráciáéhoz és az októbrista 
Kossuth-párti parasztságéhoz, mint akár Vázsonyiéhoz, akár Rassayéhoz. 
A mi hangunk a régi Világ oldalain 1921-ben már ismét meg merte szó
laltatni a radikális parasztpolitika szólamát is, s annak ellenére, hogy 
Bethlen megüzente, hogy „eltapos bennünket, ha a paraszt-ügybe avat
kozunk”, a lap 1926-ban bekövetkezett betiltásáig tovább fújta -  sokszor 
majdnem egyedül -  ezt a szólamot. Nem vagyok olyan szerénytelen, 
hogy azoknak a cikkeknek százaiból idézzek, amelyeket magam írtam, 
s amelyekkel bizonyíthatnám, hogy a mi polgári hangunk minden kipé-



cézett rétegnek, tehát a munkásságnak, a parasztságnak, a polgárságnak 
és a progresszív intelligenciának céljait és sérelmeit egyformán szólaltatta 
meg az ellenforradalom reménytelen akusztikájában. Nem akarok citálni 
azokból a cikkekből, amelyeket például akkor írtam, amikor Keresztes 
Fischer csendőreivel az ország minden őrsén véresre verette a nyugtalan
kodó parasztokat. Hangjuk polgári hang volt, de ez a sokat csepült 
„terézvárosi” hang volt sokszor a szociáldemokráciáé mellett a demok
rácia és a tiltakozás hangja az országban. S hogy nem volt olyan izolált 
hang, amilyenné utólag megkísérelték lekicsinyelni, talán az is bizonyítja, 
hogy e sorok írója 1935-ben közös képviselői listán bukott meg a fővá
rosban Bajcsy-Zsilinszky Endrével, a radikális parasztpolitika akkor 
szintén üldözött s jóformán egyedüli harcosával. Természetes, hogy ami
kor később a parasztság és a munkásság politikailag vagy inkább csak 
fizikailag védettebb helyzetbe került, s a polgárság és értelmiség tekinté
lyes része a fajtörvények révén egyre védtelenebbé vált, a mi hangunk is 
fokozott erősséggel szólalt meg azokért, akiket az antiszemitizmus jog- 
egyenlőségükben, emberi méltóságukban, a munkához és a kultúrához 
való jogukban és később életükben veszélyeztetett. De szerintünk ezekért 
a faji jogcímen üldözöttekért jó demokratákként és antifasisztákként ak
kor is kötelességünk lett volna minden rendelkezésre álló erőnkkel küz
deni, ha nem lettünk volna polgárok, s ha nem lettünk volna zsidók -  aho
gyan például a Szociáldemokrata Párt proletárjai és árjái a végsőkig 
küzdöttek is a faji üldözés bestializmusa ellen. Egy országban, ahol a fa
sizmus lényege talán minden más országénál inkább az antiszemitizmus 
volt, a jó demokratának és antifasisztának legalább az antiszemitizmus 
ellen is illett küzdenie. De kérdezem: a népi írók, akik a mi kispolgári 
hangunk elnémítása után átvették a vezérszólamot, antifasiszták vol- 
tak-e? Ha a „paraszti törekvések” megszólaltatását elsőrendű felada
tuknak is érezték, csak úgy mellékesen s akárcsak a legkirívóbb esetek
ben tiltakoztak-e például a faji üldözés címen elkövetett civilizátlanságok 
s a faji üldözés ürügyén törvényesített harácsolás és parazitizmus rend
szer ellen? Nemcsak hogy nem tiltakoztak, de a „paraszti törekvéseket” 
eppen ők segítették összehangolni az antiszemitizmussal, annak ellenére, 
hogy a parasztság és a zsidóság között még a fasizmus propagandája sem



tudott hosszú ideig racionális és népszerűsíthető politikai vagy gazdasági 
érdekellentétet konstruálni.

De nézzük csak közelebbről azokat a „paraszti törekvéseket”, amelyek 
a mi elnémításunk után átvették a vezérszólamot? Vajon Erdei Ferenc, 
Szabó Zoltán és Kovács Imre könyvein kívül hol vannak e paraszti tö
rekvésnek ama írott dokumentumai, amelyek ma kiállnák a demokrácia 
bírálatát vagy akár a fasiszta könyvek tanácsának cenzúráját? S vajon 
paktálásaikkal és törleszkedéseikkel mit és mennyit tudtak megvalósítani 
miniszterelnöki és vezérkari főnöki barátaik révén e paraszti törekvések
ből az évek alatt, amíg az ellenforradalmat kiszolgálták, vagy haszonél
vezőiként nem szegültek vele szembe? 1941-ben Illyés Gyula nyilatkozott 
egy székelyföldi napilapnak, amelyben azt mondta, hogy „a Bárdossy- 
kormány céljaink jelentékeny részét már megvalósította, és reméljük, 
hogy a jövőben teljes egészében meg fogja valósítani”. Vajon milyen re
formoknak szólt ez az elismerés -  ki tud róla például, hogy egészen a fel- 
szabadulásig nincstelen parasztok földet kaptak volna? Mi, elnémított 
kispolgárok csak azt tudtuk s álneveken itt-ott meg is írtuk, hogy az el
kobzott zsidó birtokokat a rezsim a középbirtokok megerősítésére és 
módos gazdák gyarapítására használta fel, azzal a megokolással, hogy 
a háború alatt nem lehet az újgazdák közt való felosztással veszélyeztetni 
a termelés érdekeit. S mi csak azt tudtuk -  és meg is írtuk, ahol lehetett 
hogy a visszacsatolt területeken nemcsak hogy nem osztották fel földte- 
len parasztok között a földet, de a csehszlovákoktól és románoktól fel
osztott nagybirtokokból néhol kikergették a magyar újgazdákat is, hogy 
visszaadhassák azokat régi tulajdonosaiknak. Vajon hol és mikor tilta
koztak ezek ellen az „úri bitangságok” ellen azok, kik a „paraszti törek
vések” vezérszólamát hangoztatták?

Sőt, mi azt is tudtuk, hogy különösen a háború első szakaszában a pa
rasztok közül tervszerűen lehetőleg csak a nincsteleneket és a törpebir
tokosokat vitték a frontra, a nemzeti kisebbségiekkel és a zsidókkal 
együtt, mert a rendszer nagyon céltudatosan minden eshetőséggel szá
molt, és sakkban akarta tartani a „megbízhatatlan elemeket”, amelyek 
zavaros helyzetben veszélyeztethették volna az uralmon levők biztonsá
gát. Vajon nem lehetett volna Lillafüreden a vezérkari főnökkel szivar



füst mellett legalább azt elintézni, hogy a kulákok, középbirtokosok és 
nagybirtokosok vérével ne takarékoskodjanak a földtelenek rovására?

6. Horváth Márton azt írja, hogy lebecsülöm és nem értem a parasztot. 
Senki nálam nem becsülheti többre a parasztság politikai jelentőségét 
éppen a demokrácia jövője szempontjából. S ha nem is vagyok falukutató, 
de életem falusi gyerekkorom óta a két háborún keresztül sokszor fonó
dott össze a parasztokéval, s alkalmam volt belelátni a paraszti élet, lélek 
és gondolkodás szövevényébe. Éppen ezért tartom rendkívül figyelemre
méltónak a német közmondást, vagy közmondássá vált szociológiai ta
nulságot : Dér Bauer ist kein Spielzeug.
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