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AZ EMIGRÁNS JÁSZI OSZKÁR LEVELEZÉSÉBŐL

Demokratikus hagyományaink felkutatása és felelevenítése során a leg
utóbbi időben már Jászi Oszkár neve és életműve is kezd kiemelkedni a fele
désből. Néhány vele foglalkozó cikk, tanulmány és egy tudományos emlék
ülés után a közeljövőben várhatóan saját írásainak egy része is napvilágot lát. 
A Gondolat Kiadó jóvoltából „hazatér ’ 1929-ben Chicagóban megjelent nagy 
munkája a Habsburg-monarchia felbomlásáról, a Magvető Kiadó pedig közre
adja válogatott cikkeinek és leveleinek általunk szerkesztett gyűjteményét.

Jelen közleményünk nagyrészt ez utóbbiból mutat be néhány jellegzetes da
rabot — helyenként a válaszlevelekkel is kiegészítve — , hogy hozzávetőleges 
képet vagy legalábbis ízelítőt adjunk a demokratikus magyar emigráció tevé
kenységéről és belső vitáiról.

A levelezésnek kivételes szerep jutott Jászi egész életében. Ifjúkorától, a 
századvégtől kezdve így kovácsolta és fogta össze az „Új Magyarország egyre 
népesedő, majd, a forradalmak után, mindinkább szétszóródó gárdáját, így cse
rélte ki legfontosabb gondolatait elvbarátaival és eszmei vitapartnereivel. Szen
vedélyes és fáradhatatlan művelője, valóságos új Kazinczyja volt e műfajnak, s 
fantasztikus méretű levelezése szerencsére nagyrészt fenn is maradt Szabó Er
vin, Somló Bódog, Ady Endre, Bölöni György, Károlyi Mihály, Braun Róbert, 
Csécsy Imre, Lesznai Anna, sok más magyar és külföldi tudós, író, politikus, 
s nem utolsó sorban saját irathagyatékában, amelyet halála után a New York-i 
Columbia Egyetem könyvtárában helyeztek el. E nem könnyen hozzáférhető, 
vallomásszerű írások, sokáig palackba zárt üzenetek, úgy véljük, önmagukban 
hordják közzétételük indoklását.

Kétszeresen áll ez az emigráció időszakára. Nem csupán azért, mert a szét
szórtságban a levelezés szerepe, érthetően, megsokszorozódott, hanem — fő
ként -  a kor e szeletének, s problémáinak, vitáinak, meghasonlásainak, gyöt
relmeinek teljes ismeretlensége miatt.

Az 1919-ben emigrációba szorult magyar progresszió nemcsak földrajzilag 
szóródott szét Európa, majd Amerika különböző tájaira, hanem eszmeileg is 
meghasonlott. Egyes csoportjai és egyedei más-más tanulságot és következtetést 
vontak le a két magyar forradalom vereségéből. A fő vízválasztó természetesen 
a Tanácsköztársasághoz és a kommunista mozgalomhoz való viszony volt.

Klasszikusan tiszta példája ennek a folyamatnak Károlyi Mihály és Jászi 
Oszkár politikai meghasonlása és három évtizeden át tartó vitája. Közöttük 
ugyanis semmiféle személyes ellentét nem létezett, ellenkezőleg: korábbi 
kölcsönös nagyrabecsülésük éppen az emigráció éveiben mélyült meleg, sőt, 
szenvedélyes barátsággá, amelyeket csak a hidegháború tudott 1949-ben meg-
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szakítani.
1919-ben még minden lényeges kérdésben egyetértettek. Miután a dunai né

pek demokratikus föderációjáról alkotott elképzeléseik hajótörést szenvedtek a 
szomszéd nacionalizmusok mohóságán és a győztes antanthatalmak rövidlátó kí
méletlenségén, végül ők sem láttak más kiutat, mint a szocialista kormányt és a 
Szovjet-Oroszországgal kötendő antiimperialista szövetséget. A Tanácsköztársa
ság kikiáltását mindketten a nagy kísérletnek kijáró érdeklődéssel és rokon- 
szenwel fogadták, megindította őket a belső nehézségekkel és a külső ellenség
gel küzdő munkások heroizmusa, de azonosulni nem tudtak a Kommünnel, s 
néhány hét után — külső és belső okok miatt — már elkerülhetetlennek tartot
ták a bukást.

„A gyűrű egyre szorosabb — írta naplójába Jászi 1919. április 30-án. — Az 
ellenforradalom erősödik. Számolni kell a fehér terrorral, mely elsősorban Ká
rolyi ellen és ellenem fordulna. Menekülési tervek. A bizonytalan jövő súlyo
san nehezedik rám . . . Feloszló ország, rombadőlt munka, az enyéim bizony
talan sorsa!

Másnap, május elsején hagyta el az országot, nem sejtve még, hogy örökre. 
Károlyi két hónap múlva követte. Az első években Bécsben, illetve Prágában és 
Jugoszláviában szervezték a októbrista-demokratikus emigrációt, világméretű 
propaganda-tevékenységet folytattak a berendezkedő Horthy-rendszer arculatá
nak leleplezésére, kapcsolatokat építettek ki a szomszéd államok kormányaival 
és magyar kisebbségeivel, ez utóbbiak számára kiadták a Bécsi Magyar Újságot, 
stb.

Mégis, már az első hónapok után jelentkezni kezdtek a szemléleti különbsé
gek és ellentétek. Károlyi a csalódások nyomán arra a következtetésre jutott, 
hogy Kelet-Európábán a polgári vagy ,klasszikus demokrácia alkalmatlan 
eszköz a reakció megfékezésére, ezért minden demokratikus és szocialista 
erőnek a kommunistákkal, nemzetközileg pedig elsősorban Szovjet-Oroszor
szággal kell együttműködnie. Vállalta tehát mindkét magyar forradalmat, s 
igyekezett az egész emigrációt egy táborba egyesíteni.

Ezzel szemben Jászi a csalódások ellenére sem vesztette el hitét a nyugati 
demokráciák maradandó értékeiben. Az emigrációt az ottani demokratikus 
közvéleményre orientálva és a kisantant államokkal együttműködve akarta 
szervezni. A forradalmakból csupán Októbert vállalta, s Márciustól, a kommu
nistáktól élesen elhatárolódva küzdött a fehér terror ellen. A marxizmushoz 
közeledő Károlyival ellentétben ő ugyanezekben az években dolgozta ki a 
maga határozottan antimarxista platformját, Proudhonra, Dühringre, Henry 
George-re és Oppenheimerre hivatkozó liberális, antietatista, szövetkezeti -  
tehát kifejezetten harmadikutas — szocialista koncepcióját.

Mindketten fontosnak tartották a szociáldemokratákkal való gyakorlati 
együttműködést, bár csaknem egyforma élességgel bírálták ezek megalkuvásait. 
Míg azonban Károlyi keveselte, addig Jászi sokallta a szociáldemokraták
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marxizmusát, ön- és közáltatásnak, tehertételnek tartotta marxista forradalmi 
frazeológiájukat. Egyetértettek abban, hogy Marx igazi követői a leninisták 
-  csakhogy Károlyinál ennek pozitív, elismerő, Jászinál negatív, elmarasztaló 
kicsengése volt. A Marx és Lenin közöttihez hasonló kontinuitást látott Jászi 
Lenin és Sztálin között is. Ez az oka, hogy mindaz, ami Károlyit -  sok más 
baloldali értelmiségivel együtt — a kommunista politika torzulásaiban később 
megrendítette, az ő szemében az eszme és a rendszer lényegéből fakadó, tör
vényszerű fejleménynek számított, s csak megerősítette azt a meggyőződését, 
hogy „a kommunizmus nem folytatója azoknak a küzdelmeknek, melyek első
sorban a szabadságjogokért folytak. Ellenkezőleg, itt megszakadt a sok évszá
zados küzdelem .

A felvilágosodás és a racionalizmus, a természetjog és a kanti etika „örök 
értékeit és igazságait” védelmező Jászi maga is jól érzékelte, hogy némileg 
anakronisztikus jelenséggé válik, amint makacsul és mereven egy helyben áll 
eszméivel a mellette elzúgó „gyorsuló időben” . 1932-ben írta Károlyinak: 
„Én mindig elvi politikát igyekeztem csinálni, s nem törődtem taktikai sike
rekkel. Persze ez azt mutatja, hogy rossz gyakorlati politikus voltam, de amire 
vágytam s amit én ambicionáltam, az nem a hatalom elnyerése volt, hanem 
egy jobb s emberségesebb jövő előkészítése. Hogy ez a lemondás a gyakorlati 
politikáról nem egy erkölcsi hiba-e, ezen sokat tépelődöm s nem egyszer kín
zóm magam. Az idők ellenem vannak, jól tudom, s olykor fájdalmasan érzem 
egyedüllétemet ebben a bolsevizált és fasizált világban” .

Lényegében ez a felismerés vezette már akkor is, amikor 1925-ben, a de
mokratikus emigráció kudarcát és bomlását látva, áttelepült az Egyesült Álla
mokba. ötven évesen kezdett „új életet”, mint a politikai tudományok pro
fesszora az Ohio állambeli Oberlin College-ben, ahol több mint három évtizedet 
töltött. Visszavonult tehát a gyakorlati politikától, de folytatta az „elvi politi
kát : nagy monográfiájában összegezte a Habsburg-monarchia felbomlásának ta
nulságait, könyvet írt a zsarnokgyilkosságról, cikkeiben, leveleiben állást foglalt 
a kor új jelenségeiről, eseményeiről, figyelmeztetni igyekezett a magyar és az 
amerikai értelmiségi közvéleményt a „totális állam” általa jobbról és balról egy
aránt fenyegőnek látott veszélyeire, s ebben a szellemben irányította sokezer 
kilométernyi távolságból, szinte számról számra, a Huszadik Század munkáját 
továbbvívő budapesti Századunk-at és a köréje tömörülő kis értelmiségi cso
portot is, amely -  mint leghívebb híve, Csécsy Imre leveleiből látható -  nem 
egyszer vitába szállt mesterével, s a baloldali értelmiségi magatartás másik, 
Károlyi-féle modelljéhez vonzódott. Az Amerikában, Európában és nálunk is 
kibontakozó új értelmiségi baloldal, ugyanis -  Jászival ellentétben -  a kommu
nizmussal szembeni fenntartásait mintegy zárójelbe tette, s hagyományos indi
vidualizmusát is alárendelte az antifasiszta, antiimperialista küzdelemnek.

Ez volt a tárgya a Jászi-Károlyi vita legélesebb, 1930-as fejezetének, az 
egyedülinek, amely — Károlyi amerikai előadókörútja kapcsán — a nyilvánosság
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előtt zajlott, s lényegében politikai szakításhoz vezetett közöttük. Jászi ekkor 
amerikai és magyar folyóiratokban deklarálta, hogy Károlyi a kommunisták 
mellé állva megszűnt az októberi demokrácia vezére lenni. Politikai együtt
működésük csak a második világháború éveiben újult fel, amikor, ha eltérő 
hangsúlyokkal is — mindketten az antifasiszta egységfront győzelme és Ma
gyarország felszabadulása érdekében munkálkodtak.

1945 után azonban újabb törés következett. Károlyit, Vámbéry Rusztemet 
és a demokrácia többi nagy öregjét — ha némi késéssel is — hazahívta és a 
megbecsülés jeleivel halmozta el az új kormányzat, Jászit viszont igyekezett 
távol tartani. A súlyos igazságtalanság mögött ezúttal politikailag helytálló 
helyzetfelmérés rejlett. Jászi, ha számolt is a nemzetközi realitásokkal, tovább
ra is „mereven ragaszkodott eszményeihez”, e tekintetben nem ismert 
kompromisszumot, s nem fogadta el sem a dunai államok kialakulóban levő új 
belső rendjét, sem egymás közötti viszonylatrendszerét.

Tiltakozását -  itthon -  kényelmetlenné tehette volna nagy múltja és 
tekintélye. A New York Times-ban és más amerikai lapokban megjelent bírá
latait viszont könnyen el lehetett intézni, mint a hazai valóságot nem ismerő, az 
amerikai légkörben saját haladó múltját is megtagadó emigráns öregkori el
tévelyedését. Amikor 1947 végén mégis hazalátogathatott néhány hétre, 
elbúcsúzni a „régi országtól és „Danubiától , a szélesebb hazától, már csak azt 
állapíthatta meg, hogy a „fordulat évének lendületében élő Magyarországon 
néhány régi, hű baráton kívül senki sem tart rá igényt, még híveinek többségét 
is feszélyezi jelenléte, de hosszabb ideig ő sem bírná ki a légkört. Károlyitól 
eltérően, akit egyébként szintén súlyos csalódás ért a dunai konföderáció 
ismételt meghiúsulása miatt, s akit ugyancsak növekvő aggodalmakkal töltött el 
Rákosiék voluntarista és erőszakos politikája, s aki mégis megpróbálta latba 
vetni befolyását és tapasztalatait, Jászi 1948 elején nem látott más megoldást, 
mint a „Dixi et salvavi animan meam elve alapján felégetni maga mögött a 
hidakat.

Tragikus, hogy a rendszerrel való szakítását, elvi könyörtelenségből, Káro
lyira is kiterjesztette. De nem kevésbé tragikus az sem, hogy Károlyi, aki pedig 
mindenképpen el akarta kerülni a második emigrációt és a végsőkig megőrizte 
külső szolidaritását a magyar kormánnyal, másfél évvel később ugyanerre a 
sorsra jutott: szintén emigrációba kényszerült.


