
ÚJSÁGCIKKEK A DEMOKRÁCIÁRÓL 1945-BEN

SZEKFÛ GYULA

KESERÛ TANULSÁG

Az egyes embernél egyszerû a dolog. A vándor betévedt a vadonba, amelynek út-
talan bozótjában fogvacogva keresi a kivezetõ utat, s amikor ezt megtalálja, hosz-
szú ideig emlékében fogja hordozni a rémségeket, amelyeket ott megismert. Ez
így is van rendben: minden, amit átélünk, életünk részévé válik, benyomul em-
lékezetünkbe, és következésképpen öntudatosan, vagy ösztönösen, vagy mindkét
módon meghatározza további cselekedeteinket.

Azaz a dolgok nem múlhatnak el következés nélkül, s az egyes ember nem
is kerülheti ki a tanulságok levonását. Bizonyos, hogy a nagy emberi közösség, a
nemzet sem kerülheti ki: minden cselekedete vaskövetkezetességgel szabja meg
késõbbi útját, de az már más kérdés, vajon az emberek a nemzet tagjaiként haj-
landók-e avagy képesek-e átlátni, hogy ami ma velük történik, ami életüket meg-
nehezíti, az az õ saját cselekedeteik folyománya, egy logikus folyamat, amelyet
lehetetlenség többé elhárítani. A kõ elrepült, és már tudjuk, kit és hogyan talált
el, de nagyon könnyen elfelejtjük, hogy a kõ a mi kezünkben volt, és jövõnket
vagy jelenünket, részben legalább, mi magunk alakítottuk olyanná, hogy szeret-
nénk elõle elfutni.

Talán kemény beszédnek látszik ez; kemény beszédet a mai zord idõkben
szeretetlenségnek is lehet tartani. S aki ma a tegnapot felhánytorgatja, annak kü-
lönösen tudnia kell, mint a dolgok kritikusának, hogy senki sem lehet bûntelen,
és senkinek sincs joga arra, hogy magát a közösséggel szembehelyezve, bíróként
ítélje el azt a nemzetet, amelynek maga is mindenét, még szellemi alakulását
is köszönheti. A kollektív bûnök mindnyájunk bûnei, nemcsak azokéi, akik õket
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elkövették, s amint e kollektív bûnökért manapság városunk és országunk nyo-
morúságában, családtagjaink, barátaink és felebarátaink szörnyû pusztulásában
mindnyájan bûnhõdünk: ugyanígy közös és elválaszthatatlan a bûn is, amellyel
a végzetet kihívtuk. Mindnyájan felelõsek vagyunk valamilyen módon, mert
mindnyájan tagjai vagyunk ez útjavesztett nemzetnek, és egyikünknek sem volt
elég ereje arra, hogy az utat még idején megjelölje, és a népet a dzsungelbõl,
amellyé tették az országot, idejében kivezesse. Lelkiismeret-vizsgálatot végezni,
a bûnöket felkutatni és azokat megutálni, hogy soha többé el ne kövessük, csak
az képes, aki a bûnöket annak idején elkövette – ilyen értelmû lelkiismeret-vizs-
gálatról van szó most: a nemzet egy atomja részérõl, amely tudja, hogy a nemzet-
hez tartozik és attól el nem válhatik, akkor sem, amikor borzasztó tévelygést és
szörnyûségek tûrését, sõt elkövetését kénytelen annak szemére hányni.

Vergõdve is a feladat súlya alatt, be kell látnunk, hogy mellõzhetetlen ez a
kollektív önvád és önvallomás. Túlságosan sokan vannak, akik a mentõ körülmé-
nyeket emlegetik és elfordítják fejüket a bûntõl és annak következéseitõl, ame-
lyek pedig legyenek mégoly rémségesek, meghatározásukat, mint egyszerû oko-
zatok, az októl, bûneinktõl nyerték. Még el sem múlt a katasztrófa, még benne
élünk, és nyíltabb szemû szemlélõnek lehetetlen észre nem vennie, hogy önrész-
vétünk és önbocsánatunk megint mûködik, és szívesen rálépnénk az útra, ame-
lyen haladva megint megszabadulhatunk súlyos múltunk kínzó emlékezésétõl.
Hogy hadseregünk nem hajtotta végre a döntõ jelentõségû fegyverszüneti egyez-
ményt, amely megmentett volna a végsõ bukástól és egy negyedév lealjasodásá-
tól, ezért nemcsak azok felelõsek, akik személy szerint felelni is fognak, hanem
névtelen százezrek is, akiktõl egyebet nem kívánhatunk, mint hogy ismerjék fel
tévedésüket, lássák át azok szörnyû következéseit, és örökre váljanak el azoktól
a nézetektõl, amelyekkel tévedéseiket elkövették. De ezek a százezrek – tisztelet
a kivételnek – ma nyugodtan alszanak a tegnap miatt, és csak a mán siránkoz-
nak, amelynek pedig az õ tegnapjuk a szülõanyja. És ugyanilyen önmegbocsátási
hajlam uralog el külpolitikai tévelygésünkön, ugyanilyen könnyed mentegetõzés
százezreknek a nemzettestbõl kitaszításán és könyörtelen pusztulásán. Emléke-
zetünk kormányozható, s a múlt igaz tükre helyett pillanatnyi kényelmünknek
alacsonylelkû kiszolgálója lett.

Pedig a tegnapra emlékezve nemcsak a mai morális magatartásunk határoz-
ható meg helyesebben, hanem a jövõ útja is moraliter és politikai síkon is. Mi
sem oly világos, mint az, hogy a tegnap tévelygéseit felismerve, végképp el kell
hagynunk a szörnyû tájakra vezetõ utat, s egészen új ösvényekre kell térnünk.
Még az is, aki nem szeret morált tudomásul venni és nem érzi lelkiismeretét, an-
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nak is tudatosítania kell önmagában a tegnapot, mert másként nem fogja megis-
merni a holnap útjait. A tegnapi útvesztés katasztrófába vitt, s abból isteni aján-
dék, hogy lassan kigázolhatunk – még egy útvesztés katasztrófájából nincs többé
menekülés.

Világ, 1945. május 14.

VERES PÉTER

DEMOKRÁCIA ÉS BECSÜLET

A magyar nép ma az oldottság állapotában van. Nincs ugyan forradalom a szó ré-
gebben ismert értelmében, nincs polgárháború, nem folyik vér az utcákon, a pár-
tok és embereik nem ölik egymást, de a magyar államszervezet régi vezetõi olyan
mértékben cserélõdnek ki minden területen, hogy egy valóságos forradalomban
nem különbül. Ebbõl következik, hogy a mozgásba jött magyar társadalom ren-
geteg új erõt, új embert, új tehetséget, és természetesen rengeteg új törtetõt, te-
hetségtelen, erõszakos vagy éppen becstelen akarnokot s hozzá rengeteg üzletes
rongy-embert vet felszínre.

Kiválogatni, megrostálni ezt az embertömeget egyhamar nem lehet. A nép
demokratikus intézményei még nem mûködnek. Egyetlen mûködõ és valóban de-
mokratikus szervezetünk a Nemzeti Bizottság, de ez is tényleges, intézményes
hatáskör nélkül áll, ez is rövidesen elsorvad, ha nem építjük bele az államszerve-
zetbe. Nincs hát más biztosítékunk a demokrácia meggyökeresítésére, otthonossá
tételére, mint a pártok élete. A magyar demokrácia csak a pártokban érvényesülõ
becsületre, közösségi felelõsségre épülhet.

Hogy ezt az egyes pártok hogyan érvényesítik, az az õ dolguk, s a történe-
lem elõtt is õk felelnek érte. Ha rosszul felelnek, bukással felelnek. Mert azt bi-
zonyára tudja mindenki, hogy a magyar nép ma, ezeréves szolgaság után messzi-
anisztikus [sic!] vágyakozással várja a szebb és jobb világot, a szabadabb és bol-
dogabb emberi életet. És sajnos, inkább csak várja – másoktól várja – pártoktól
várja –, s nem eléggé küzd, harcol, dolgozik érte. De éppen ebbõl következik,
hogy ha esetleg csalódás éri, a csalódás után a közöny következik. A közöny
megjött, pedig a reakció leselkedik. Nem az újságrém, a plakátszólam és nem is
az, amelyik néhány minden hájjal megkent politikus klikk-fõnök taktikázásában
van, hanem az a valóságos reakció, amely esetleg a csalódott tömegek keserûségé-
ben, konok maradiságában, bizalmatlanságában, hitetlenségében mutatkozik meg.

201

VE
RE

S 
PÉ

TE
R

A DEMOKRÁCIA REMÉNYE – MAGYARORSZÁG, 1945

013cikkek.qxd  11/26/2005  7:14 PM  Page 201



Jól tudom, nem kell most félni a világ-fasizmus visszatérésétõl, nem kell
félni, hogy megint politikai erõvé válhatna az ellenforradalom, mint az elsõ vi-
lágháború után. Túlságosan lejárta magát, túl mélyek és nagyon fájók a sebek,
amelyeket ütött. De nem is errõl van szó, hanem arról, hogy ha nem vetjük bele
minden erõnket az újjáépítésbe, ha nem akar egész népünk hívõ, reménykedõ lé-
lekkel dolgozni, cselekedni, szenvedni és verekedni, akkor megint lemaradunk.
Lemaradunk, elsorvadunk, s éppen olyan maradi képlet leszünk itt Közép- és
Kelet-Európa friss, harcos, hívõ és cselekvõ népei között, mint a múltbeli Ma-
gyarország volt.

A demokrácia hát nem állhat meg a puszta és múlandó politikai hangula-
ton, nem állhat meg azon az egyszerû szólamon, hogy a fasizmus és a Horthy-ön-
kény után csakis demokrácia következhetik. A demokráciát intézményesíteni
kell. A nép akaratát törvényesen biztosítani kell az állami, gazdasági és szellemi
szervezetekben mindenütt.

De még ez sem elég: a demokráciát a lelkekben is meg kell honosítani, mert
az a demokrácia, amely csak intézményekben van meg, nem egyéb, mint bürokrácia
és – sokat beszélés.

Hogy pedig a demokrácia meggyökerezhessen a magyar nép lelkében is, annak
a népnek a lelkében, amelyik szerte az országban, a mezõkön és a mûhelyekben
valóságos munkával van elfoglalva, és még nem áll egészen a pártok befolyása
alatt, ahhoz az kell, hogy a demokrácia alatt becsület álljon. Ez a fogalom a po-
litikában meglehetõsen ismeretlen és népszerûtlen, és alkalmazására ritkán ke-
rült sor eddig. A politikusok – különösen az aprók – általában úgy hiszik, hogy
a becsület  a politika balekjainak a vesszõparipája. Olyan sok látszat szól mel-
lettük, hogy az már majdnem igazságnak látszik, és – mégsem igazság. Mert az
alacsonyrendû, becstelen politika elboldogul akkor, amikor csak apró taktikázá-
sokról van szó, és a háta megett ott áll az erõs, megszervezett állam a maga had-
seregével, rendõrségével és bürokráciájával. Ezeknek az intézményeknek „dis-
cipliná”-juk, fegyelemrendjük van. Tudják, hogy minden adott esetben hogyan
kell viselkedni. Bármennyire képmutató szólam volt is a régi államrendben,
hogy „minden állam talpköve a tiszta erkölcs”, mégis rengeteg ember komolyan
vette ezt, és ez a komolyan vevés már magában véve is államfenntartó politikai
erõ. De ezen túl is, az intézményekbe rögzített disciplina, még ha önkényuralmi
vagy osztályuralmi disciplina is, akkor is valamelyes tartó erõt jelent.

Vigyázzunk hát, nagyon vigyázzunk: a demokráciából ne legyen „weimari” rot-
hadás. Amelyik országban a demokráciának nincsen történelmi hagyománya, ez
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a veszély nagyon is fenyegetõ. Intõ példa a lengyeleken és németeken túl még a
spanyol példa is. A mi pártunk, a Parasztpárt nem vállalhatja és nem fedezheti
a percemberkék dáridóját. Legyünk résen: a kezdõ demokráciák gyermekbetegsége
fenyeget, a sokat beszélés, keveset cselekvés, a fecsegés, alkudozás, intrika és
korrupció áldemokráciája. A mi demokráciánkban elszántság, szilárdság, józan-
ság, igazságosság és mindenekfelett becsület legyen a vezéreszme.

De mit értek hát én becsület alatt? Mire megy ki ez a hosszú bevezetés?
Arra, hogy a becsület nem polgári szólam, a becsület örök emberi eszme,

amely a társas ember életében nélkülözhetetlen, a törvénynél is erõsebb, és õsidõk
óta hat. Lényege: Ember, tartsd magad! – A világ oldott, az olcsó siker csábít, az
anyagi elõnyök kecsegtetnek, nincs jó számontartás: a köz zsebébe és a mások
zsebébe, a köz becsületébe és a mások becsületébe egyformán könnyû belenyúl-
ni. De éppen ez a mi próbánk. Azt mondják, a múltban volt úri becsület, tiszti
becsület, hivatalnok-becsület, polgár-becsület és még betyár-becsület is. Nos,
legyen most munkás-becsület, paraszt-becsület, szocialista-becsület, pártbecsü-
let, de legyen hát becsület! Új életrendet kell teremtenünk, és az intézményeink-
ben a tartó erõt a lelkekben kell kifejlesztenünk.

Ha csakugyan volt a világon a magyarságról kialakulva valami olyan kép-
let, hogy a magyar lovagias és józan nép, a becsületre sokat ad, a gyengékkel,
nõkkel, gyermekekkel emberies, ellenfeleivel szemben nem gyûlölködõ, hajla-
mai szerint nem zord, bosszúálló, hanem derûsen igazságos – mondom, ha volt
valaha, valahol ilyen vélemény rólunk, ezt nem szabad elveszítenünk. Én tudom,
hogy az ilyen vélemények mindig csak félig igazak, s az itt-ott elhelyezett udva-
rias dicséreteket csak önszeretetünk nagyítja fel, de mégis, semmibõl nincsen
semmi, mégis, ha ilyen hiedelem alakult ki rólunk, akkor annak valami alapja
kell  hogy legyen. Ha tehát valamit mégis örökölhetünk a régi magyar világból,
ezt vállalhatjuk.

De ha mégis, ez is csak magyar önáltatás volna, ha csakugyan nincs rólunk a vi-
lágban semmi jó, ha nincs a világban semmi becsületünk: akkor annál inkább
meg kell teremtenünk. Becsület nélkül nem élhet egy ember sem, nem élhet egy
nép sem. Ha nincs becsületünk: akkor legyen! Nem engedhetjük, hogy a rongy-
ság és az alacsonyság legyen úrrá rajtunk.

És akkor a példa és a mérték nem kívülrõl jön: ezt magunknak kell megte-
remteni. A becsület nem ahhoz méri magát, hogy mások hogy viselkednek, a be-
csület tartó erõ, amely belülrõl jön, a lélekre épül. Arra a lélekre, amely ellent
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tud állni a rossznak, az alacsonyságnak akkor is, ha az édes csábítás, akkor is,
ha az gonosz szándék alakjában jön.

A demokrácia veszélyes és nehéz játék, becsület kell hozzá. A történelem
hosszú léptekkel mér, és a szilárdság és becsület végül is meghozza a jutalmát:
szilárd és megingathatatlan lesz általa testében-lelkében a nemzet.

Van-e valami konkrét okom arra, hogy ezt a vezércikk-prédikációt elmondjam?
Semmi kirívó nagy okom nincs, de ezer és ezer apró panasz kényszerít rá.

Én nemcsak politikusokkal, hivatalnokokkal és újságírókkal érintkezem, hanem
az egészen egyszerû dolgozó magyar emberekkel is. Érzem a fájdalmukat, látom
a csalódás kezdeteit, felbuggyanó keserûséget és azért mondom: legyünk résen,
nemcsak a demokrácia sikereirõl, hanem a magyar nép életérõl van szó.

Szabad Szó, 1945. május 16. (vezércikk)

KASSÁK LAJOS

VISSZA AZ ÉLETBE

Ha jól meggondoljuk, a mea culpázásból is elég lehetne. Senki sem vonja két-
ségbe bûnös voltunkat, valóban nem egyenesíthettük ki gerincünket, s amikor
keményen a helyünkön kellett volna állnunk, kétértelmûek voltak szavaink,
bizonytalanok a cselekedeteink, de végül is lássuk be, mindennek az örökös fel-
hánytorgatásával nem tehetjük múltunkat szebbé. Amit elkövettünk, rávall tisz-
tázatlan elveinkre, bizonytalan tudatunkra, s ugyanúgy mai, majdnem szemérmet-
lennek mondható penitenciázásunk sem tanúskodik gerincünk keménységérõl és
lelkünk érzékenységérõl.

Az ország felszabadulása óta figyelemmel kísérem az egyes emberek ponto-
sabban meg nem fogalmazott panaszait, a társasági élet fanyar hangulatát, az új-
ságok hangadó közleményeit, s egyre keserûbb szájízzel kell megállapítanom,
hogy a legtöbb ember lelkében alig is történt változás az utóbbi hónapok alatt.
Kétségtelenül érthetõ a bizonytalanságérzés, a jövõ lehetõségének még tisztán
nem látása, de most nem errõl van szó, hanem arról az állandó hangos bûnbánat-
ról, amely nem annyira az egészséges szólni és cselekedni vágyásból fakad, mint
inkább a kiégett szellemû templomjáró nénikék siránkozásaihoz vagy a tudatos
álszenteskedõk ravaszkodásaihoz hasonlít. Nehéz idõket élünk, olyan terhek ra-
kódnak ránk, amiket lehetetlenség panasz nélkül viselni; de mégis viselnünk
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kell, és komolyan keresnünk kell sorsunk jobbra igazításának módozatait. Miért
akarunk mindenáron szánalmat kelteni a magunk irányában, holott látnunk kell,
hogy a nálunknál sokkal erõsebbek, azok, akik nélkülünk és a mi javunkra is
gyõztek, nem panaszkodó koldusokat, hanem önérzetes, felvilágosodott gondol-
kodású, józan cselekvésre képes társakat szeretnének bennünk látni.

Abban is van igazság, hogy az embertelen megpróbáltatásokat átélt, féktelen
terrorral meggyötört lélek a maga valóságában még mindig nem tudja a helyzet
jelentõségét felfogni, és nem érzi a feléje nyújtott kéz segítõ szándékát. Mintegy
még nem ébredt fel a szörnyû álomból, amely a legvalóbb valóság volt körülötte;
az õszinte bizalom helyett az egyre kevésbé indokolt gyanakvás tölti el, s akár a
csiga, minduntalan visszarántja tapogató csápjait. Valóban mindez érthetõ, de
maholnap már semmi sem menthetõ vele. Háborús legyõzöttek vagyunk, de föl
sem tételezhetõ, hogy a hatalmas gyõzõ akár politikai meggondolásból, akár gaz-
dasági fondorlatból a rabszolgák sorsát szándékoznék ránk mérni. Mik vagyunk
mi õhozzájuk képest? Maroknyi csöppség, önmagunkban alig tudnók a vizet
megzavarni, s ha végleg elszakítottak bennünket az imperialista germán hata-
lomtól, semmi szükségük rosszízû megalázkodásunkra, bûnbánatunk folytonos
hangoztatására.

Azt hiszem, sokkal kevésbé kell tartanunk a gyõzõk szándékától, mint in-
kább saját magunk tehetetlenségétõl, napi politikusaink és társadalomszervezõ-
ink tévedéseitõl. Egyrészt kívánatos lenne, hogy végre befejezzük sopánkodása-
inkat; másrészt mértékletesebbeknek kellene lennünk a szónoklatokban. Anélkül,
hogy a mai szónoklatok tartalmi és formai nívóját bármiképpen is össze akarnók
hasonlítani a közelmúlt ördögi rábeszéléseivel, gyilkos fenyegetéseivel, tény,
hogy nem sok eredményt várhatunk ettõl a módszertõl. Mind az egyes ember,
mind a tömeg elfásult a lelkesítõ szavak, a kecsegtetõ ígéretek iránt. A legszebb
szavakon is túl valahogyan magát a való életet szeretnék ízlelni, abba a légkör-
be szeretnének jutni, ahol közvetlen értelmét látnák tevékenységüknek, s így va-
lószínû is, hogy meg tudnának feledkezni nyomasztó múltjukról, bele tudnák
élni magukat a folytatólagos munka tempójába, ösztönös kíváncsisággal fordul-
nánk a szép és jó felé, aminek az igényét éveken át minden eszközzel megkísé-
relték kiölni belõlük. S ha õszinték akarunk lenni, be kell vallanunk, hogy a reak-
ció törvényeinek s az amorális nyilas propagandának ezreket és tízezreket sikerült
társadalmon kívüli helyzetbe sodorni. Hosszú idõk erkölcsi tanításait rombolták
le bennük, az ész józan kritikája alól elszabadították az állati ösztönöket, a mun-
kásból felelõtlen munkakerülõt, a törvénytisztelõbõl tekintet nélküli rablót, s
azokból, akiknek a szellem felsõbbrendûségét kellett volna képviselniök, rossz-
indulatú, hazug demagógokat csináltak. Ennek az áldatlan munkának a hatása
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nem múlt el nyomtalanul az ország fölött, s ahhoz, hogy az erkölcsi jó és rossz
között szociális értelemben helyreálljon a mérleg, hosszú, fáradságos nevelõ-
munkára van szükség. Tévedés lenne azt hinnünk, hogy a lelkek megmételyezé-
sét máról holnapra rendbe lehet hozni.

Politikusainknak és organizátorainknak sosem volt nehezebb feladatuk,
mint ma. Emberek tömegeit kell visszavezetniök az élet normális keretei közé,
de nagyobb zökkenõk nélkül ez csak úgy történhetik meg, ha minden erõnkkel
[erejükkel] és elsõsorban a társadalmi élet normális kereteinek visszaállítására,
helyesebben szólva, idõszerû megteremtésére törekszenek. A világ mai külsõ ál-
lapotában szinte lehetetlennek látszik, hogy az emberek visszanyerjék igazi er-
kölcsi és szociális valójukat.

Kevesebb szónoklatot tehát, és több erõkifejtést az új alapok lerakásához,
az új erkölcsi és szociális normák gyakorlati megvalósításához.

Hogyan is lehetne a régi valójából erõszakkal kirázott embernek etikus ma-
gára eszmélését elképzelni, amíg az eltakarítatlan romok között kell bolyongania,
amíg az utcákról el nem tûnik a rablókereskedelem jegyeit magán viselõ bazár-
árusítás, amíg az újságok a politikai távbeszédek helyett nem az élet közvetlen
jelenségeivel foglalkoznak, amíg szabadon szóhoz nem juthat az irodalom, az az
irodalom, amely a politikai szolgálattevésen túl a mélyebb régiókba száll alá,
hogy felkeltse az értelem kíváncsiságát s a lélek hívõ érzékenységét. A mai em-
ber még nem eszik, hanem fal, a mai ember még nem él, csak létezik. S azok,
akik ki akarják mozdítani ebbõl a majdnem állati passzivitásából, azoknak pozi-
tívumot, mennél több pozitívumot kell adniok az élet új lehetõségeibõl. Majd el-
jön az ideje, amikor tövirõl hegyire át kell beszélni és magyarázattal kell ellátni
a múlt tragikus eseményeit – most azonban nem ez az elsõdleges feladatunk.
Az élet új lehetõségeit kell elõttük feltárnunk, arra kell törekednünk, hogy íze-
lítõt adhassunk nekik mindabból, amiért élni érdemes, s bizonyosak lehetünk
benne, ha egyszer is belekóstoltak, megízlelték ennek az életnek az ízét, mérföl-
des szónoklatok s az agitációs módszerek halmozása nélkül is hajlandók lesznek
érte küzdeni. Mert hiszen már maga ez a küzdelem is része lesz az újból megkí-
vánt életnek.

Világ, 1945. május 18. (vezércikk)
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HORVÁTH BARNA egyetemi professzor
A MAI DEMOKRÁCIA

A magyar nép politikai vérmérséklete kissé heves. De lelke mélyén érzi, hogy
sorsa attól függ, vajon helyzetét képes-e tisztán, világosan látni és józanul meg-
ítélni, vajon képes lesz-e helyzetének követelményeihez értelmesen alkalmaz-
kodni?

Az adott helyzet abban áll, hogy hazánk elébe szabott pályán elindulhatott
a demokrácia útjára. A szövetséges hatalmak bizonyos irányt szabtak, indítást
adtak a magyar demokráciának. Elindíttatván pályáján, most rajta áll, mit tud
produkálni. Maga lesz-e saját szerencséjének a kovácsa, mert a demokratikus
népek versenyében aszerint fog boldogulni, miként tud élni demokratikus sza-
badságával!

A mai magyar demokráciának elsõsorban tárgyi problémákkal kell megbir-
kóznia. Talpra kell állítania a magyar termelést, meg kell alapoznia a magyar jó-
létet, meg kell teremtenie a termékeny együttmûködést szomszédainkkal és a
nagyvilággal.

Ezek nehéz és nagy feladatok. Vissza kell gondolnunk arra, hogy a demok-
rácia 1918-ban is egy csõdbe jutott rendszer, egy tönkretett közgazdaság teher-
tételével, csõdtömegével indult, és olyan bajok ódiumát kellett viselnie, amelye-
kért tulajdonképpen a régi rendszer volt felelõs. A mai demokrácia még sokkal
súlyosabb helyzetben, még sokkal leromlottabb állapotban lévõ közgazdasággal
indul el útjára. Egyfelõl tehát nem szabad elmosni engednie a határvonalat a sa-
ját és a régi rendszer felelõssége között: állandóan napirenden kell tartania a
kérdést, hogy bajainkat mennyiben tulajdoníthatjuk az elõzõ rezsimnek. Másfe-
lõl az erõt ily roppant nehézségek legyõzéséhez csakis a népbõl merítheti. Ezért
kell a demokrácia értelmét mélyen átélnünk, ezért kell az egészséges demokra-
tikus közszellem kialakítására oly nagy súlyt fektetnünk. A demokrácia csak
akkor fog nagy gazdasági feladataink megoldására alkalmas módszernek bizo-
nyulni, ha lelkiismereti kérdést csinálunk belõle, ha ön- és köznevelési esz-
ményként tûzzük magunk elé.

Vannak, akik szerint a demokrácia csak annyit jelent, hogy a nép ötévenként
maga választhatja meg a képviselõit. Érdekes megfigyelni, mennyire elmélyült
a demokrácia értelme a népképviseleti elvnek ehhez a formulájához képest.
A képviseleti demokrácia közvetett demokrácia. Minél ritkábban és minél töké-
letlenebb módon történik a képviselõk kiválasztása, annál könnyebben válik a
képviselet a demokráciának gúnyképévé. Ezért lép elõtérbe mindinkább a köz-
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vetlen demokrácia, vagy annak a képviseletivel való kombinálása. Közvetlen de-
mokrácia pl. a népszavazás. A mi mai ideiglenes kormányzati rendünkben a köz-
vetlen demokrácia elemeit látjuk a pártok messzemenõ hatáskörében, amely a
népbíráskodástól az igazolóbizottságokban való részvételig sok mindenre ki-
terjed. A közvetlen demokrácia nagy hatású technikai módszerre tett szert leg-
újabban a modern közvélemény-kutatásban (Gallup). Ez pontos képet ad akár
„naponkénti népszavazások” segítségével a politikai vélemények megoszlásáról,
és eredményeit önmaga folytonosan ellenõrizni képes. Ezért a közvélemény-ku-
tatás megszervezése a legbiztosabb módszer a közvetett demokrácia hátránya-
inak kiküszöbölésére és annak a közvetlen demokráciával való kombinálására.
A közvetlen demokráciának ez a finom módszere egykor talán feleslegessé is te-
szi a képviselet kiválasztásának mai nehézkes módszereit.

A demokrácia értelmezése azonban nem áll meg a politikai demokráciánál,
hanem a gazdasági demokráciát is magában foglalja. Vagyis a demokrácia nem-
csak a nép politikai uralmát jelenti, hanem ennek logikus következéseképpen
a nép egyenlõ részvételét a gazdasági javakban is. Ezért kell arra a következte-
tésre is eljutni, hogy a demokrácia végelemzésben az osztály nélküli társadalmat
kívánja, és a kapitalizmussal csak addig fér meg, amíg a termelés kiterjeszkedik
és a tõkésosztály fontos engedményeket tehet.

A demokráciát azzal is jellemezték, hogy az „vitatkozás útján való kormány-
zás”. Ahhoz pedig, hogy a vita termékeny legyen, nagy önuralomra és szigorú
önfegyelemre van szükség. A heves magyar politikai vérmérséklet mellett a mi
demokráciánk egészséges fejlõdése is, a tárgyi problémákon és a módszereken
túl, elsõsorban a politikai nevelés kérdése.

Világ, 1945. május 25. (vezércikk)

KASSÁK LAJOS

SÖPRÖGETÉS MAGUNK KÖRÜL

Alapjában véve érthetõ, s mégis mint különös jelenséget kell feljegyezni, hogy
a világraszóló nagy társadalmi tragédia nálunk a szellem embereit tette legjob-
ban próbára. Az üzletemberek, az ipari munkásság s a parasztság nagy rétegei
szemmel láthatóan már összeszedték magukat, ki-ki utánanéz foglalkozásának,
s legalábbis a maga számára keresi a kivezetõ utakat. Mindez sokkal kevés-
bé mondható el a szellem képviselõirõl, akikre pedig az ország felépítése szem-
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pontjából nemcsak tömegükben, hanem személy szerint is komoly feladatok
várnak.

Úgy látszik, hogy õk, akiknek szinte hangadóként, józan fejjel és kezdemé-
nyezõ akarattal kellene elõlépniök, még mindig nem mernek vagy nem tudnak
kibújni az árnyékból. A felszabadulás óta hónapok múltak el, s ami kezdeménye-
zõ kísérlet történt az irodalom, a képzõmûvészet, színház és zene területén, egy-
általán nem mondható jelentékenynek. Mi lett a bátor alkotótehetséggel, mi lett
azokkal, akik olyan lélekzetelfojtottan várták a háború befejezõdését, s mondták
és hitték is, megtörhetetlen erõvel, kifogyhatatlan jó szándékkal vannak tele a
jövõre?

Emlékezzünk vissza, az elsõ világháború befejezõdése milyen más lelkiál-
lapotban találta az írókat, mûvészeket és tudósokat. Igaz, hogy annak a háború-
nak a méretei nem voltak olyan óriásiak, megpróbáltatásai nem voltak olyan
egyetemesen súlyosak, mint ezé, de az is alaposan túllépett a hétköznapi mére-
teken, és mégis, az összeomlás elõtt már gyulladoztak a tüzek, amikbõl késõbb
izgalmas kísérletek és komoly eredmények lettek. Az alkotószellem akkor, ha
nem is rajongó hévvel, ha csak kiábrándult undorral is, akcióba lendült, akkor
csíráztak ki a különbözõ mûvészeti izmusok és akkor indult meg a sorsdöntõ,
nagy társadalmi problémák elvi vitája és gyakorlati megoldásának erõpróbája.
Ahhoz képest ma csend van, fáradt, szürke kedvetlenség, saját erejébõl senki
semmire sem képes, és nem látható az a fórum vagy közület, amely figyelemre
méltó segítséget nyújtana feléjük.

A problémák összességébõl talán az írók helyzete a legvigasztalanabb. Nin-
csenek hangos kimondásra érdemes terveik, s mintha félájulatban élnének, meg
sem kísérlik, hogy kezdeményezzenek valamit. Nem arról van szó, hogy lássák
el õket, a valóban nagyon szegényeket menhelyi fedéllel és alamizsnatáplálékkal,
hanem hogy segítségül legyenek komoly munkalehetõségek megteremtésében.
Gondolják meg az illetékesek, hogy az írók kényszerû hallgatásából hamarosan
súlyos kára származik az országnak, aminek felépítéséhez minden gondolkodó
agyra és minden komolyan becsületes kritikára szükség lesz. Az írónak, ha nem
akar önmagában meghasonlani, kibeszélési, közlési lehetõségre van szüksége, és
sajnos erre ma semmiképpen sincs meg az alkalom. Tudjuk, hogy papírhiány
van, tudjuk, hogy egyéb anyagi nehézségekkel kell küzdeni, ezért nem is annyi-
ra a napilapok kis számát és kis terjedelmét panaszoljuk, mint inkább a színvo-
nalas, komoly folyóiratok teljes hiányát. Az illetékeseknek sem szociális, sem
politikai szempontból nem lehet érdekük az írók elnémulása. A 25 éves reakció
éppen eleget ártott népünk szellemi fejlõdésének, itt lenne hát az ideje, hogy
kezdõdjön újból a termelés, az alkotó szellem szóhoz juthasson legalább a maga
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sajátos területein. 1919 óta két nemzedék fulladozott tétlenségre ítélten, alig tu-
dott néhány jelentõsebb egyéniség kifejlõdni, s most itt állunk teljes utánpótlás
nélkül, nincsenek fiatal írók, s így természetesen nincsenek bátor kísérletezõk
sem. Itt lenne hát az ideje, hogy azok, akik arra érdemesek, folyóiratot indíthas-
sanak, hogy nyilvánosság elé hozhassák az építés munkájához nélkülözhetetlen
szellemi termékeiket.

De mindez nemcsak az íróra, hanem intézményesen a színházra is vonatko-
zik. A színészek talpra állása tagadhatatlanul sokkal elõbb kezdõdött meg, mint
az íróké, õk már a nyilvánosság elé léptek, játszanak, azzal sem törõdve, hogy
legtöbbnyire félig üres széksorok elõtt. S kétségtelen, ez nemcsak az õ játékuk
gyengeségén, hanem a közönség indolenciáján is múlik. Szörnyû erõfeszítések
kellenek ahhoz, hogy ebben a szürke közönyösségben folytatni tudják munkáju-
kat, de reméljük, hogy van hozzá elég erejük és szívósságuk. Úgy látszik azonban,
hogy a jelentõs utánpótlás, a fiatal nemzedék kezdeményezõ szelleme nálunk is
hiányzik.

Ezért is, mikor az írók számára múlhatatlanul szükségesnek véljük néhány
jelentõs folyóirat megindítását, ugyanakkor a színészek részére, helyesebben
mondva, színházkultúránk ápolása és fejlesztése érdekében is kívánatos lenne
legalább egy kísérleti színház megnyitása. Ez a színház ne gondoljon a profittal,
sõt a közönség ízlésének pillanatnyi kiszolgálásával sem, merjen új utakra térni,
bátorságával serkentse alkotótevékenységre a fiatal írónemzedéket, hogy közös
erõfeszítéssel kivergõdhessenek a kátyúból, amiben, miért is tagadnánk, nyakig
benne vannak.

Világ, 1945. június 8.

SZÁVA ISTVÁN

KÖZÉLETI BABONÁK

Huszonöt esztendeig nemigen volt szólásszabadság Magyarországon, sem sajtóban,
sem gyûlésen, még csak parlamentben sem igazán. Illetve helyesebben, nagyon
is volt szólásszabadság bizonyos rétegek számára, de annál kevesebb másoknak.
Persze, ennek megvoltak a maga káros következményei azok számára is, akik hu-
szonöt évig ennek elõnyeit élvezték: önmaguk vágták el maguk elõl a lehetõséget,
hogy megismerhessék a néptömegek hangulatát, és most nyilván felette csodál-
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koznak, hogy amikor ez a hangulat megnyilvánulhatott, milyen kellemetlen meg-
lepetés érte õket. A dolognak ez a része azonban kevéssé érdekel bennünket, ezt
elintézhetné a reakció és a fasizmus a saját lelkiismeretével – ha lenne lelkiis-
merete.

Van azonban a kérdésnek egy másik oldala is, ami már közügy, így tehát
foglalkoznunk kell vele. Az ország becsületes, demokratikus rétegei huszonöt
esztendeig nem szólhattak, vagy ha igen, csak virágnyelven, aminek kétségtele-
nül megvan az a hibája, hogy csupán a beavatottak számára érthetõ, és bizonyo-
san maradtak széles néptömegek, amelyekhez nem jutott el a felvilágosító szó.
Huszonöt év, egy negyed század, hosszú idõ. Egy egész generáció növekedett fel
azóta, olyan nemzedék, amelynek jelentékeny része nem ismerhette meg a de-
mokratikus és a szocialista gondolkodás alapelveit, vagy – ami még rosszabb –
csak a fasizmus torzításán keresztül. Nem csoda tehát, hanem egészen természetes,
hogy közéletünk jobbról is, balról is tele van téveszmékkel, balhiedelmekkel,
babonákkal. De amennyire természetes ez a jelenség, éppolyan természetes,
hogy küzdenünk kell ellene. Ki kell irtanunk babonákat, ha azt akarjuk, hogy a
közgondolkodás egészségesebb legyen az eddiginél.

Ezek a babonák ma nem jelentkeznek nyilvános fórumon, sajtóban, elõadói
emelvényen, de annál inkább ott lappanganak bizonyos rétegekben, és ez nem
teszi õket kevésbé veszedelmesekké, csak felkutatásukat nehezíti meg. De az,
hogy a diagnosztizálás, következésképp a gyógyítás is nehezebb, nem lehet ok
arra, hogy ezt a gyógyítást elmulasszuk.

A legsûrûbben jelentkezõ és a legérthetetlenebb közéleti babona az, amely-
nek lényege röviden abban a téveszmében foglalható össze, hogy a második világ-
háborút megnyertük. Tévedés ne essék, a magyar nép, a magyar dolgozók töme-
gei, a becsületes magyar emberek valóban megnyerték ezt a háborút, és megnyerte
az ország is, hiszen felesleges lenne itt részletesen taglalni, milyen végzetes –
a szó eredeti értelmében végzetes – katasztrófát jelentett volna az országra, ha a
háború ellenkezõ eredménnyel végzõdik. Ne ringassa magát senki tévhitben! Ha
a teuton barbarizmus maradt volna felül, ma már nem lenne Magyarország, hanem
legfeljebb valamilyen Gau-Südost, amelynek élén nem Sztójay, Imrédy, Szálasi
állott volna, hanem valamilyen porosz Veesenmayer, Franck vagy Heydrich. A nép
és az ország tehát megnyerte ezt a háborút. A nemzetközi jog azonban hadviselõ
félként nem népeket, hanem államokat ismer. És nem a nemzetközi jog bûne, ha-
nem a huszonöt esztendõs magyar reakcióé és fasizmusé, hogy a magyar nép és
a magyar állam között olyan áthághatatlan és áthidalhatatlan szakadék tátongott.
De ez a magyar állam, a vérgõzös ellenforradalom, a bethleni konszolidáció, a
gömbösi tengelypolitika, a Bárdossy-féle hadviselés, a Sztójay- és Szálasi-féle
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vérengzés magyar állama elvesztette a háborút, és ennek következményeit most
nekünk kell viselnünk.

Hogy ezek a következmények ránk szakadtak, az eléggé súlyos tehertétel a
magyar nép és a magyar demokrácia számára, de tudomásul kell vennünk és el
kell viselnünk. Nemcsak a felemelkedésnek, nemcsak az újjáépítésnek, hanem
fizikai létünknek elsõ feltétele, hogy tudomásul vegyük ezt a tényt, számoljunk
vele. Nagyon rossz szolgálatot tesznek tehát az országnak, a huszonöt esztendõs
intézmények hazaárulás-munkáját folytatják mindazok, akik egyre szemérmetle-
nebb nyíltsággal olyan követelményeknek igyekeznek hangulatot teremteni a
közvéleményben, amelyek legfeljebb akkor lennének jogosultak, ha a háború el-
lenkezõ eredménnyel ért volna véget. Minden épeszû ember tudta, hogy a vesz-
tett háború hadifoglyokkal jár, megszállással jár, jóvátételi kötelezettséggel jár,
területveszteséggel jár, és minden épeszû ember tudta azt is, hogy ezt a háborút
csak elveszíteni lehet. Akiknek ma a számlát fizetniök kell, azok mindvégig sza-
badságuk és életük kockáztatásával küzdöttek a nemzeti katasztrófa bekövetke-
zése ellen, a felelõsség azokat terheli, akik erre a lejtõre taszították az országot:
a fasizmus szálláscsinálóit, a fasizmus haszonélvezõit és mindazokat, akik ma
berzenkednek amiatt, hogy ki kell kanalazni azt a levest, amelyet fõztek.

De nemcsak külpolitikai, hanem belpolitikai és társadalmi téren is uralkod-
nak hasonló babonák jobbról és balról egyaránt. Fasizmus és demokrácia, náciz-
mus és szocializmus valóban tûz és víz, örök ellenség. De súlyos tévedés ebbõl
arra a következtetésre jutni, hogy ha valakinek huszonöt esztendõn keresztül
mellõztetés, késõbb üldöztetés, végül halálveszedelem volt a része egyedül szár-
mazása miatt, azaz magyarul, ha huszonöt esztendõn keresztül bûn volt egyedül
az a tény, hogy valaki zsidó, akkor ma ugyanez a puszta tény önmagában azonnal
érdemmé válik, amelyet feltétlenül dúsan kell honorálni. A politikai rendõrség,
a népbírósági tárgyalások jegyzõkönyve szolgálhatna tanúbizonyságul rá, hány
nyilas van, aki mentségül arra hivatkozik, hogy õ „azért szóba állt zsidókkal”,
sõt netán a legutolsó napokban még rejtegetett is valakit, és aztán szegény feje
rendkívül csodálkozik, hogy az illetékes hatóságok nem hajlandók ezt neki érde-
mül betudni. Sõt már arra is volt eset, hogy valaki az igazoló eljárás során azzal
dicsekedett, hogy március 19-e után sem szakította meg kapcsolatait zsidó ba-
rátnõjével. Viszont a másik oldalon is akadnak szorgalmas síberek és panamá-
zók, esetleg zsarolók vagy árdrágítók – elvégre az ízlések különbözõk –, akik
mélységes felháborodással méltatlankodnak, ha a rendõrség lecsap rájuk: „Mi a
különbség? Eddig is üldöztek bennünket, ezután is. Ez a demokrácia?!”

Hát igenis, ez a demokrácia! A demokrácia nem ismer faji kérdést és nem
ismer felekezeti kérdést, de ismer fasisztákat és becsületes embereket, ismer he-
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réket és dolgozókat, ismer tisztességes embereket és börtönbevalókat. Eszerint
bánik velük, és nem érdekli, hogy kinek milyen a családfája. Jó lesz mindezt tu-
domásul venni, itt is, ott is, és ehhez igazodni! Mert a babonák és téveszmék nem
befolyásolják a tényeket. Csak azt jelentik, hogy a valóság kellemetlen meglepe-
tésekkel szolgálhat azok számára, akik balhiedelmekben ringatják magukat.

Népszava, 1945. június 10. (vezércikk)

KASSÁK LAJOS

DEMOKRÁCIA – VAGY DEMOKRÁCIA?

A napokban részt vettem egy mûvelõdési egyesület alakuló ülésén, s mondha-
tom, nagyon rosszul éreztem magam attól, amit ott láttam és hallottam. Kiválasz-
tott társaság volt jelen, az ország úgynevezett szellemi nagyságai, s láttam közöttük
olyanokat, akik messzirõl, a „jobboldali” part meredekérõl ereszkedtek ide, s
hallottam olyan felszólalásokat, amelyek lényegükben nemcsak idejüket múlták,
hanem könnyen megingathatták volna jövõbe vetett reményünket is.

Irtózatosan demokrata volt itt mindenki. Amikor a tagok szavazati jogáról
volt szó, egyesek felszólalásával szemben a vezetõség úgy érvelt, hogy demokrá-
ciaellenes lenne, ha a tagok között aktív és passzív osztályozást állítanának fel.
Azt mondták: ne felejtsük el, hogy demokrata országban élünk, ahol egyformán
joga van mindenkinek a szavazáshoz. – Kétségbeejtõ félreértése ez a valóságnak,
vagy pedig a tények tudatos elferdítése.

Tisztelt vezetõ férfiak, ha kicsit gondolkodnak a kérdés felett, akkor önök-
nek is be kell látniok, hogy ez az ország egyelõre még nem a demokrácia föld-
je – legjobb esetben is kínlódva és majdnem emberfeletti erõfeszítéssel kísérlete-
zünk abban az irányban, hogy társadalmi zûrzavarunkat valahogyan eloszlassuk,
s a kátyúból elsõ lépéseinket megtehessük a demokrácia felé. Magától értetõdik,
mennél tudatosabb meggondolás vezeti ezeket az elsõ lépéseket, annál bizonyo-
sabban, annál rövidebb úton jutunk el vágyaink és terveink megvalósulásához.
A lanyha jóhiszemûség vagy a mellékelgondolások érdekében tett engedmények
könnyen csalódásokat, sõt tragikus jelentõségû hibákat idézhetnek elõ. A közel-
múltban láthattuk, hogy a demokrácia fogalmának naiv félreértésébõl vagy hamis
célzatú gyakorlásából milyen sorsdöntõ bajok állnak elõ.

A demokrácia valósága semmi esetre sem tévesztendõ össze az érzelmes
gyöngeséggel vagy az ellenkezõ irányzatokat toleráló bárgyúsággal. Hitler a rosz-
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szul értelmezett demokrácia gyakorlásának köszönhette a hatalomnak terrorisz-
tikus eszközökkel való meghódítását, s ebben a pillanatban nálunk a lappangó
reakciónak nyújt megerõsödési lehetõséget a demokrácia fogalmának helytelen
értelmezése s törvényeinek rendszertelen, át nem gondolt, állandóan mellékcé-
lok elé sandító gyakorlása.

Legyünk óvatosabbak és szótartóbbak. Ne akarjuk a világot máról holnapra
megváltani, és legyünk róla meggyõzõdve, hogy ezekben a pillanatokban a de-
mokratikus társadalomszemlélet élgárdájának az összehozása, érzelmi és gondo-
lati egybehangolása sokkal fontosabb követelmény, mint a tömegek válogatás
nélküli becsõdítése a pártokba, és szavazati joghoz juttatása azokban a közüle-
tekben, amelyek politikai, gazdasági vagy kulturális szempontból irányító sze-
repre lennének hivatottak. Ha nem leszünk elõvigyázatosak, és ha tárt kapukkal
fogadjuk a neofitákat, sok olyan bárány csõdül be velük az akolba, akik a múlt
bacilushordozói s az újabb tragikus megrázkódtatások tudatos elõkészítõi. Az elég-
gé nyugodtnak látszó felületek alatt gyanús, rosszindulatú tüzek izzanak – két-
értelmû szavakkal, megfontolatlan cselekedetekkel ne öntözzünk rájuk olajat.

Hosszú idõ kell ahhoz, hogy ez az ország kiheverhesse a politikai megha-
sonlást, a gazdasági csõdöt s a nagyon mélyre szivárgott szellemi fertõzést. Az or-
szág felépítendõ demokráciájának, ha komolyan vesszük az egészet, a szocialista
koncepción kellene alapulnia. Ámde tágabb értelemben milyen kevesen ismer-
kedtek meg itt a marxi történelmi materializmus politikai vonalával és gazdasági
alapigazságaival.

A munkásság tanultabb rétegei is alig jutottak túl a szervezeti szemináriu-
mok anyagán, a brosúrákon és a népszerûen elõadott ismertetéseken. A polgár-
ság pedig majdnem a maga teljes egészében elzárkózott az eszme behatása elõl.
S mennyire kívül maradt az ország  népességének tudatán a szabad gondolat
nyugati képviselõinek eszmeköre, filozófiai és társadalompolitikai tevékenysége.

Társadalomfejlõdésben nagyon elmaradtunk. Bárha az utóbbi idõben – úgy
általában – a világ nagyobb részében diadalmasan ütötte fel fejét és hatalomhoz
jutott a reakció, mindenhol voltak legalább szellemileg megmûvelt és tettre kész
csoportok – nálunk majdnem a két kezén számlálhatná meg az ember azokat,
akik immúnisak maradtak a koreszmével szemben, s a meddõ passzivitás helyett
hasznos cselekvésbe lendültek.

Most lenne itt az ideje, hogy ezek a kevesek s a legalább lélekben hozzá-
juk hasonlóak elvetnék a fejlõdés magját, gondoznák csírázását és elõsegítenék
szárba szökkenését. Így szétszóródhatnának az újabb magok, komoly pedagógi-
ai tevékenységgel elõ lehetne a kultúrára hajlamosak fejlõdését segíteni, meg
lehetne a tömegek bizalmát nyerni, és ellenõrizni lehetne a vezetõk mûködését
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és jó szándékú elõretörését. Sok minden ezen múlik, végeredményben talán
minden.

Nemcsak a mennyiségre, hanem a minõségre is súlyt kellene helyeznünk.
S ez elsõsorban az ifjúság nevelésére áll. Az illetékesek hiába szónokolnak az ifjú-
ság párton kívüli egységének megteremtésérõl: látnunk kell, hogy a jelszavak
mögött fontos pártérdekek húzódnak meg, s kétségtelen, hogy ennek a lappangó
rivalitásnak legsúlyosabban maga az ifjúság esik áldozatul. Illetve az ifjúság fej-
lõdésvonalának összezavarásával az egész ország.

Az ifjúságot, ha másképp nem megy, kényszerrel is vissza kellene vezetni a
tantermekbe, hozzá kellene szoktatni a tanulás fáradalmaihoz, különben nem
lesz utánpótlásunk, amely egyengesse a sokat emlegetett demokrácia útját, meg-
valósítsa és meg is tartsa a jövõ nemzedékek számára.

Világ, 1945. június 17. (vezércikk)

HORVÁTH ZOLTÁN

A MI DEMOKRÁCIÁNK

Idestova öt hónapja lesz, hogy a pesti oldal felszabadult a nyilas uralom alól, s
tudjuk, hogy az ország újjáépítése tulajdonképpen ettõl kezdve indult meg komo-
lyan. Öt hónap valójában kevés idõ, ha arra gondolunk, hogy egy negyedszázad
romboló és pusztító munkáját kell jóvátenni, s meggondoljuk, hogy olyan népet
kell hozzászoktatni a szabadsághoz és demokráciához, amely még soha szabadon
nem élt.

A demokratikus pártok munkája semmiképpen sem lebecsülhetõ. Aki visz-
szaemlékszik a januári pesti utcára, akinek eszébe jut, hogy hogyan álltak az
emberek koldus módjára egy-egy orosz szekér körül, s könyörögtek egyetlen falat
kenyérért, vagy aki felidézi magában az ablaktalan, kifosztott, kiégett üzletek, az
utcai torlaszok képét, a szanaszét heverõ emberi és állati tetemek bûzét, annak
el kell ismernie, hogy hatalmas utat tettünk meg azóta. Budapest s az ország dol-
gozói derekas munkát végeztek, és erõfeszítésük nem volt hiábavaló. Sikerült új-
ból életet hozni ebbe az országba, lassan, nehezen és döcögve, de mégis megindí-
tani a vérkeringést a már halotti merevségbe dermedt nemzetbe.

Amikor bírálunk és kifogásolunk, soha ne felejtsük el, hogy az igazi dolgo-
zók, a magyar munkások úgy végezték a rájuk háramló óriási munkát, mint akik
tudják, hogy most elsõ ízben, ezer esztendõ óta elsõ ízben dolgoznak a maguk or-
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szágáért, a maguk világáért. Minden elismerés és minden dicséret megilleti õket,
s minden dicséret megilleti azokat is, akik megszervezték, kitervelték és irányí-
tották ezt a munkát.

De amikor látjuk és örömmel állapítjuk meg az eredményeket az egyik ol-
dalon, akkor nem lehet szótlanul elmenni amellett, amit a másik oldalon figyel-
men kívül hagynak, amit napról napra elmulasztanak. A rommá lõtt városok, a
kifosztott üzletek, a szétzüllött közlekedés és a szennyes utcák mellett a reakció
és a fasiszta uralmak lezüllött lelkeket, beteges gondolatvilágot, alantas rabszol-
gaszellemet, emberhez nem méltó irigykedést és egymás elleni acsarkodást hagy-
tak ránk örökül.

Hiába gondozzuk, építjük és javítjuk az élet anyagi oldalát, ha közben nincs
ember, aki a szabaddá lett ország szabadságával emberhez méltóan élni tudjon.
Hiába termelünk javakat, ha az alvilági mohóság és kapzsiság tovább is kikíván-
ja a másik szájából a falatot, hiába hozunk ide újjáépült civilizációt, ha közben
a kultúra, az emberi méltóság és a szabadság szeretete nem hatja át a lelkeket.

Hirdetjük és állítjuk, hogy az a szabadság, amely csak törvényekben és ha-
tósági intézkedésekben él, nem lehet és nem lesz soha igazi szabadsággá, igazi
demokráciává. Ezt a népet nagyon is elszoktatták attól, hogy az ország közügye-
it a maga ügyének érezze. Itt dicsõség volt nem váltani jegyet a villamoson, el-
csalni öt pengõ forgalmi adót az államtól, letagadni valamit a jövedelembõl, hogy
kevesebb adót kelljen fizetni. Az állam és a polgárok egymásban ellenséget lát-
tak – és joggal gyanakodtak egymás minden lépésére, minden tettére.

Senki nem várt jót attól, ami az államtól jött, s az állam nem bízott abban,
hogy polgárai õszintén és becsülettel teljesítik honpolgári kötelességeiket. Ezen
a téren sajnos  még ma is távol vagyunk attól, hogy a javulásnak akár csak leg-
halványabb nyomait is fölfedezhetnénk. Ha az élet egyik vagy másik területén
valami zökkenõ akad, máris felzúdul mindenki: hát ez a demokrácia? Ha valaki
nem tudja rávenni a hatóságokat, hogy magánügyét soron kívül és minden ren-
delkezésre való tekintet nélkül  kedvezõen intézze [intézzék] el, máris hajlandó
a felszabadult Magyarország egész új rendszerét elejteni és kiátkozni.

Tanulja meg mindenki, aki nem tudná – és sajnos, csak nagyon kevesen
tudják, s még kevesebben hajlandók levonni a tanulságot belõle –, hogy ez az or-
szág, ez az állam  ma távol áll attól, hogy bárkinek  bármit adni tudna. Most és
még nagyon sokáig mindenkitõl, mindannyiunktól csak kapnia kell. Ha a múlt-
ban adóztunk azért, hogy rabszolgák lehessünk – adjuk ma önként azért, hogy
biztosítsuk a magunk s országunk szabadságát. És tanuljuk meg végre azt, hogy
csak az a mienk, amit saját magunk szereztünk meg magunknak. Minden másért
adósai és lekötelezettjei vagyunk másoknak.
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Ehhez a mi mostani szabadságunkhoz mi semmit sem adtunk. Kaptuk aján-
dékba a felszabadító Vörös Hadseregtõl, s adósai vagyunk, még nagyon sokáig
adósai leszünk a Szovjet-Úniónak [sic!] azért, amit értünk tett. S ez az adósság
csak egyféleképpen róható le. Teremtsünk itt olyan országot, amely valóban a
szabad és magukbiztos emberek hazája.

Ne mondja nekünk senki, hogy ez nem demokrácia, ne vesse senki sze-
münkre, hogy ez nem szabadság! Mindenki másnál jobban tudjuk, hogy a de-
mokrácia itt még csak nagy ígéret, a szabadság valami messze libegõ álomkép.
Mit áldozott eddig a polgárság – tisztelet a kivételnek – a szabadságért? Azt talán,
hogy rejtegeti a reakció szolgáit? Azt, hogy sértõdötten felszisszen, ha számon
kérjük tõle az elmúlt negyedszázad bûneit? Vagy azt tudjuk be érdeméül, hogy
ma visszataszítóan nyüzsög a baloldali pártok körül, és fennen lobogtatja hathe-
tes pártkönyvecskéjét?

Nem tagadjuk, hogy a magyar demokrácia és a magyar szabadság ügyét na-
gyon rossz kezekben tudnánk, ha csak erre a csupán kivételes esetekben megér-
tést mutató polgárságra és a középosztályra kellene építenünk. A szabadság a
törvények mellett és a törvényeken túl elsõsorban kultúra kérdése. Az a középosz-
tály, amely számára a kultúra fogalma kimerül Cronin és Bromfield olvasásában,
s társadalmi ismereteit a múlt sötét idõk bulvársajtójából merítette, amelyhez
a mûvészet a „Színházi Élet” és az újabb „Színházi Élet”-ek szûrõjén keresztül
jutott el, sohasem fogja  megérteni, hogy a mi számunkra mit jelent a kultúra. Et-
tõl a középosztálytól osztálygõgön és igényeken kívül nem várhatunk el semmit.

Nekünk az a kultúra kell, amely mélyen és igazán áthatja a tömegeket,
amely arra tanít, hogy mindannyian egyforma értékû emberek vagyunk, egyfor-
mán hivatottak és képesek arra, hogy önállóan alkossunk véleményt, és a magunk
feje szerint dönthessünk sorsunk felett. A mi irodalmunk Ady és József Attila, a
mi mûvészetünk Bartók Béla és Berényi Róbert, a mi társadalomszemléletünk
Marx és Engels után Szabó Ervin és Kunfi Zsigmond.

Ezzel a szellemmel itatjuk át napról napra a mi áldozatkész dolgozóinkat, s
ennek a szellemnek akarjuk meghódítani ezt az országot. Akinek ez a kultúra kell,
aki ennek a nagy munkáskultúrának részese akar lenni, azt szívesen fogadjuk
magunk közé, de az tudja meg azt is, hogy ebbe a közösségbe csak úgy lehet bejut-
ni, ha az áldozatokból, a munkából is kiveszi a maga részét. Aki ezt nem vállalja,
az maradjon meg a maga talmi kultúrájánál, de az ne is álljon elénk reklamálni
és keresni a demokráciát, a szabadságot.

A szabadság és demokrácia azé, aki megdolgozik, aki áldoz érte. Akinek füle
süket, s szeme vak a mi világunk számára, annak ebben az új világban nincs és
ne is legyen helye. Hiába takaródzik ma feketén harácsolt vagyonába vagy az
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igazoláson valahogy megmentett állásába, hiába barikádozza el magát tetszetõsebb
életformái közé, és hiába lobogtatja maga elé védõpajzsként a pártigazolványt.

Egy szép napon megunjuk a játékot, s „feltámad a dolgozók népének tenge-
re”, hogy a felszínen libegõ gáncsoskodókat megtanítsa Petõfi örök igazságára:

Habár fölül a gálya
S alul a víznek árja,
Azért a víz az úr!
S jaj lesz nekik, ha egyszer kénytelenek lennénk be is bizonyítani, hogy itt

a dolgozó nép az úr!
Népszava, 1945. július 8. (vezércikk)

MÁRAI SÁNDOR

BESZÉLJÜNK MÁSRÓL?

Mauthauseni és az auschwitzi táborokból hazatértekkel beszélgetek. És orvosok-
kal, akik megvizsgálták, gyógyítgatják a hazatérteket, s tizenhat éves leányokról
adnak hírt, akik hatvanéveseknek tetszenek. Emberekkel beszélek, kik a Vörös-
kereszt híradótáblái elõtt üveges szemmel álldogálnak, és keresnek egy nevet;
egy szülõ, gyermek, kedves nevét keresik, aki – ha él még – talán még ma is
szalmazsákon halódik, valamely messzi táborban; egy nevet keresnek, mert ez a
név számukra az élet értelme. A pesti utcákon járok, ahol a kirakatokban dagad
az áru, s a kirakatok elõtt emberek állonganak, és tûnõdnek, mit adjanak el ma-
radék motyójukból, hogy túrót, valamilyen gyanús húsfélét, egyfajta rágnivalót
vehessenek az otthoniaknak. Ezek az emberek másfél esztendõ elõtt még dolgo-
zó, keresõ, adót fizetõ, tevékenyen szolgáló tagjai voltak az emberi közösségnek.
Most szórakozottan néznek az ismerõsre, mint aki messzirõl tért vissza, zavartan
mosolyognak, tétován nyújtanak kezet; látnivalóan másra gondolnak. Elválok tõ-
lük, a csónak indul, átjutok Budára. Megyek a romnegyedeken, el a ház elõtt,
ahol valamikor, két évtizeden át, otthonom volt, s a romok között látok még né-
hány ismerõs bútordarabot, néhány könyvespolcot. Törmelékdomb mellett me-
gyek el; kétszáz ember teteme porlik a törmelék alatt, mely valamikor öteme-
letes ház volt; a tetemek között három ismerõs. Már csaknem hazaérek – haza?
hová? –, mikor újabb ismerõsbe botlom. Hol jártam, mit láttam? Beszámolok a
nap emlékeirõl, de az ismerõs elkomorodik. Kérem – mondja –, nem gondolja,
hogy elég volt mindebbõl? Más gondunk is van. Beszéljünk másról. – S fejét ráz-
za, kezet nyújt, odébbsiet.
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Ez a válasz nem szórványos, nem egyéni. Mind gyakrabban hangzik el. Be-
széljünk másról, mondják azok, kiknek rossz a lelkiismeretük, s idegesen, sietõ-
sen iparkodnak másról beszélni. És mások, akik mélyen, életük gyökeréig fárad-
tak, csüggedten mondják: nincs értelme a múlt hánytorgatásának, hagyjanak
már föl a számonkéréssel, panaszokkal, beszéljünk másról. És megint mások, a
becsületesek, tiszta szándékúak, akik ezt mondják: „Ami megtörtént, megtör-
tént. Az emberi dolgok rendje olyan, hogy jóvátétel nincs, a végzet önmagában
hordja értelmét és igazságát. Egy nagy szerencsétlenségnek nagyon sok oka van,
áldozatok és bûnösök ugyanabban az örvényben fuldokolnak; beszéljünk más-
ról.” Ezekhez beszélek?

Csak ezt felelhetem: igazuk van, ideje lenne „másról” beszélni. Kíséreljék meg.
De hamarosan tapasztalják majd, hogy meddõ minden ilyen kísérlet. Mert ami-
lyen erõvel szólalt meg a gyûlölet, az ámokfutó öngyilkos indulat az elmúlt évek-
ben, úgy visszhangzik a hang mindenkinek lelkében, aki ma él. S akik azt mond-
ják: egy okkal több, hogy az irodalom, az újságírás, a szellemi és a közélet minden
hangszórója csitítsa ezt az indulatot – hová jutunk?… –, azoknak megint csak
ezt felelem: igazuk van. A fájdalom, a kétségbeesés indulatait iparkodjunk csen-
desíteni az értelem vigaszával. De attól tartok, hogy ez az vigasz erõtlen marad,
nemcsak mert a sebek még nyitottak és sajognak, nemcsak  mert a nyomorúság
fûti a lelkeket, nem. Mindezt gyógyítja az idõ, minderre választ adnak a változó
emberi helyzetek. De nem tudunk igazán, szívünk, lelkünk és akaratunk szerint
„másról beszélni”, amíg nem értjük meg, mi történt és hogyan történt, mikor ide-
jutottunk – egyén és nemzet, osztályok, társadalmi rétegek, az egész magyar
élet? Ezért kell még sokáig arról beszélnünk, ami történt, s nem lehet vállvono-
gatással, fejelfordítással, nem lehet a bölcs és nemes érvelés hideg közönyével
elfordulni attól, ami ég és füstölög körülöttünk: a lelkekben, az utcákon, az élet
minden belsõ és külsõ térségén. S nem azért kell arról beszélnünk, hogy a szá-
monkérések hevületét fokozzuk, mert ez a szándék céltalan. Egy társadalom, me-
lyet végzete ily mélyen sebzett, mint a magyart sebezte az elmúlt idõ, nem fog-
lalkozhat permanens máglyarakással, nem égetheti el a gazzal együtt jobb erõit
valamilyen állandósított gyehenna tüzében, s még sokkal kevésbé nyugodhat be-
le abba, hogy szakmák, osztályok, alkalmi egyesületek afféle házi Place de
Gréve-eket rendezzenek be magánlakásokban, családi nyaktilókat állítsanak fel,
s az emberi közösség nagy perébõl nem szûnõ egyéni perpatvart szervezzenek.
E tünetek ellen tiltakozni kell. Csakugyan „másra” kell minden erõnk. De ép-
pen, hogy erre a „másra” figyelhessünk – a jövõre, az igazságra, az emberi össz-
hangra, a méltányosságra és a megbékülésre –, szükséges, hogy ne fordítsuk el
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fejünket idegesen, vagy türelmetlenül és gyáván a látványtól, amely itt tárul elõt-
tünk és körülöttünk. A magyar élet alján olyan tüzek parázslanak most, amelye-
ket csak az igazság olthat el: a földkérdés, annak minden következménye, a zsi-
dóság sorsa, ez a gigantikus Dreyfus-per, amely egy társadalmat kettészakított, a
romok között tengõdõ ország mindennapos verekedése a meztelen életért, az erõ-
feszítés, mely szívós, hínáros, iszapos mélyvízben keres szilárd alapot, hogy le-
rakhassa egy új társadalmi berendezkedés cölöpjeit, a demokratikus karhatalom
és közigazgatás, a demokratikus nevelés, a mûveltség nagy kérdései: mindez ég
és izzik. Beszéljünk másról, csakugyan? Nem hiszem, hogy ez a vállalkozás sike-
res lesz. Csak akkor beszélhetünk majd „másról”, ha elébb teljes önvizsgálattal,
számon kérõ indulat nélkül, pártatlanul, de következetesen megvitatjuk „azt” –
mit is? Az igazságot, mely feltárja és megvallja, hogyan jutottunk ide?

Egy nagy szerencsétlenségnek, mint amilyen a magyar élet egészén most betelt,
sok oka van. Felelõtlen vállalkozás azt mondani: csak azért történt minden; s
még sokkal felelõtlenebb nem nézni magunkba, nem tartani önvizsgálatot, mikor
a felelõsség nagy kérdését vitatjuk. Ilyen méretû, vertikálisan ily mélyreható
szerencsétlenség, mint részvételünk e háborúban s e részvétel következményei:
még nem szakadt történelme során a magyarságra. Attól tartok, mi, a kortársak,
szemtanúk, áldozatok és vádlottak nem is tudjuk igazi jelentõségében felfogni és
megmérni e végzet jelentõségét. Egy okkal több, hogy ne „beszéljünk másról”. S
amint bizonyos, hogy annak, ami történt, nemcsak alkalmi, hanem történelmi
oka is volt, úgy bizonyos az is: egyik oka volt, hogy az elmúlt huszonöt évben
gyakran nem tudtunk, néha nem akartunk, néha tehetetlenek, erõtlenek vagy
óvatosak voltunk arról beszélni. Ezt a vádat mindannyian, akik az elmúlt hu-
szonöt esztendõben magyar nyelven írtunk, kénytelenek vagyunk lelkiismere-
tünk szerint, s természetesen másképpen is vállalni. Másról beszéltünk, nem
mindig, de gyakran, huszonöt éven át: mert huszonöt év nagy idõ, mert a cenzú-
rák, szûrõk, elhallgattató módszerek, egyéni sors, a magyar élet, társadalmi be-
rendezkedés sajátos szövevénye mind kevésbé adtak módot arra, hogy a lényeges-
rõl és igazságról beszéljünk. Ez nem mentség, de ez is igazság. S ez az öntudat
kényszerítsen ma mindenkit, hogy mindaddig, amíg nem látunk tisztán a ma-
gyarság legnagyobb perében, tárgyilagosan és méltányosan, de ernyedetlenül
beszéljünk a valóságról; beszéljünk e legfájdalmasabb kérdésrõl mindaddig,
amíg – a nevelés és felvilágosítás lassú, de mindennél hatékonyabb módszerei-
vel – egy társadalom egésze belátja és megismeri az igazságot, mely meggyõz ar-
ról, miért jutottunk ide, és mit kell tennünk, hogy hasonló szerencsétlenségek ne
ismétlõdjenek meg a nemzet életében? Mert mikor nem akarunk másról beszélni,
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e vállalkozásnak egyetlen célja van: a megelõzés. Nem a számonkérés, hanem a
tudatosítás, mely egyértelmû a védekezéssel. Az erõk, melyek e szerencsétlensé-
get felidézték, nem szûntek meg lappangó indulattal hatni a magyar életben. Bi-
zonyos az is, hogy az elmúlt huszonöt éven át majd minden magyar írótollban
benne maradt a mondat jobbik fele: s ha ez irtózatos áron, melyet mindannyian
fizettünk és fizetünk, csak azt kapjuk, hogy a jövõben leírhatják a magyar tollak
a mondat másik felét: a sok szenvedés és áldozat nem volt egészen hiábavaló. De
ez a lehetõség kötelez, hogy a megelõzés és tudatosítás munkáját mindenki lel-
kiismerete minden erejével vállalja; s amíg módunk van egyáltalán szólani, ne
beszéljünk másról.

Magyar Nemzet, 1945. július 15.

SZEKFÛ GYULA

A „KLASSZIKUS DEMOKRÁCIA”

Újabban több vezetõ állásban lévõ férfiú, miniszterek és pártemberek szájából
hallottuk, hogy Magyarországon ma nincsen úgynevezett klasszikus demokrácia,
és még sokáig kell várni arra az idõre, amikor ez a fajta tiszta demokrácia meg-
valósítható lesz.

Azon olvasóimnak, akik végigkísérték korábbi cikkeim gondolatmenetét, ez
bizonyára nem újdonság. Mert valóban a demokrácia fogalmának nagyon durva
félreértése kellene ahhoz, hogy a mi érzelmi és erkölcsi állapotunkban, amint ezt
megismertük, valódi demokratikus életet, valódi demokratikus gondolkodást té-
telezhessen fel valaki. Tisztába jöttünk azzal, hogy egész a legújabb idõkig kép-
telenek voltunk a tényleges hazai és külföldi helyzetet felismerni; nem láttuk az
erõket, amelyek körülöttünk új helyzetet teremtettek, s lehunytuk szemünket
ezek elõtt az új helyzetek elõtt, amelyek pedig a mi életünket és boldogulásun-
kat végsõ veszedelembe hozták. Elvakultságunk annyira ment, hogy a hasznosat
és a károsat nem tudtuk egymástól megkülönböztetni, s amit minden erõnkkel
kívántunk és el is értünk, arról minden épeszû kívülálló ember tudta, hogy ve-
szedelmünkre fog szolgálni. S amint nem tudtuk elválasztani egymástól azt, ami
nekünk jó vagy rossz, éppily tehetetlenül tántorogtunk az erkölcsi világban is,
ahol szabadjára engedve szenvedélyeinket, az emberiség törvényeit sértettük
meg. Ha moralistának tartanám magamat, akkor azt mondhatnám, hogy ezeknek
a vétkeknek és tévelygéseknek a büntetése mindaz, amin keresztül kellett men-
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nünk. Itt nem morális, hanem politikai, azaz történeti tényekrõl van szó. Arról,
hogy az a nép vagy vezetõ osztály, amely ennyi betegségbe esett, egy-két hónap
múlva teljességgel képtelen tiszta demokráciát létrehozni. A demokrácia a kor-
mányformák közt a legnehezebben megvalósítható, mert ép és egészséges társa-
dalmat és ennek zökkenés és súrlódás nélküli funkcionálását kívánja. Bizonyos
morális és politikai érettség kell hozzá, s ez a nép, amely ezt az érettséget még
nem érte el, amely képtelen önmaga megállapítani saját szabadságának és belsõ
egyenlõségének feltételeit, az nem is juthat el önmaga kormányzásához: mindig
újabb zsarnokokat fog a saját nyakába ültetni.

Arról tehát, hogy a mi beteg társadalmunk néhány havi szenvedés után a
szabadságot, egyenlõséget és testvériséget biztos kézzel megvalósító klasszikus
demokráciát teremthetett volna, csak olyanok beszélhetnek, akik magukat vagy
társaikat szándékosan félre akarják vezetni. Különben is tudnunk kell, hogy
klasszikus demokrácia csak elméletben lehet, s az az ország, amelyet a klasszi-
kus demokrácia földjének neveznek, Angolország, maga is kénytelen napról nap-
ra újabb reformokkal szabályozni a maga társadalmi és politikai, nem kevésbé
gazdasági életét, hogy demokratikus berendezését legalább nyílt konfliktusoktól
mentesítve fenntarthassa. A klasszikus demokrácia elveit, igaz, Angolország
politikai formájáról mintázta le Montesquieu, de a „Törvények szelleme” azon
hosszú fejezete, amelyben Angolország alkotmányát leírta, köztudomás szerint
erõsen megszépítette az angol demokráciát, s az elvek, melyeket ott mint a de-
mokratikus berendezés alapelveit állított össze, sem akkor, sem késõbb, még
hosszú ideig nem voltak megtarthatók a tényleges angol életben.

Nem kell tehát csodálkoznunk és nincs mit szégyellnünk, ha a klasszikus
demokrácia követelményeit a mi néhány hónapos csecsemõ-demokráciánkban is
hiába keresnõk. Minden jó kormányzás alapelve gyanánt Montesquieu a hatalom
megosztásának elvét állítja fel, amely szerint a törvényhozó, a végrehajtó és a
bírói hatalomnak más és más kézben kell lennie, s ezt a hármat nem szabad egy-
mással összekeverni. Ha a parlamentnek – a törvényhozó hatalomnak – nincs tõle
független ellensúlya az exekutivában és a független bírói hatalomban, akkor
nézete szerint az elnyomás állapota, a zsarnoki uralom áll elõ. Ugyanilyen vesze-
delmesnek tartja a nép szabadságára a bírói hatalomnak alávetését akár a vég-
rehajtó hatalom, a kormány, akár a parlament alá. Ez a bölcs és gyanakvó francia,
aki ismerte az emberi természetet, valósággal rettegett attól, hogy egy ember
vagy embercsoport nagyobb hatalmat kapjon kezébe, s így e három hatalom szét-
választásán kívül még azt is szükségesnek látta, hogy a törvényhozó hatalom ma-
gában is két félre osztassék, az alsó- és felsõházra, s az utóbbiban a származási,
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gazdasági és szellemi arisztokrácia kezébe adott még egy lehetõséget, amellyel a
hatalom túlzott összpontosítása megakadályozható volt.

Elég egy pillantás is annak megítélésére, mennyire eltér a mi demokratikus
berendezésünk ettõl a „klasszikus” mintától. Az úgynevezett egykamara-rend-
szer, amilyenbe sorolható a mai Ideiglenes Nemzetgyûlés, magában véve is le-
mond azon szabadságbiztosítékról, amelyet Montesquieu a két kamarában látott.
De a hatalmak megosztásának tulajdonképpeni elve is csak nehezen fedezhetõ
fel új berendezésünkben. Itt lényegtelen, hogy a törvényhozó hatalmat gyakorló
parlamenti testületet választották-e, vagy pedig pártok jelöltjeibõl állították-e
össze; a lényeges az, hogy az így vagy úgy létrejött legislativától függ az exeku-
tiva, a kormány is, továbbá, hogy a bírói hatalom is egyrészt az exekutivától függ,
másrészt pedig a népbíróságok és azzal összefüggõ intézmények a parlamenttõl,
vagy az azt összehozó pártoktól, vagy azok grémiumától állítatnak össze.

Lesznek, akik azt mondják, hogy mindez természetes: szóba sem jöhet három
hatalom, s nagyon helyes, ha a törvényhozás, a kormány és a bíróságok egykép-
pen egyetlen hatalom akaratából élnek, a nép akaratából. Mert ez a népuralom,
s demokrácia magyarul egyszerûen népuralmat jelent. A népuralom ilyen formá-
ja azonban kétségtelenül nem az a klasszikus demokrácia, és elsõ pillantásra is
látható, hogy a kettõ közt milyen nagy távolság van. A klasszikus demokrácia
említett leírása kétszáz esztendõs – azóta a népuralmi törekvések, azok törvé-
nyes és forradalmi kísérletei, azoknak egész vagy részleges gyõzelmei és buká-
sai tényleg eltántorították, a messzi múltba lökték azt a klasszikus demokráciát,
amely egyedül Angolországban és többé-kevésbé Észak-Amerikában maradt ho-
nos; Európa országai sohasem tudták ezeket a klasszikus formákat magukévá
tenni. A klasszikus demokráciának aránylagos nyugalmi állapota helyett a nagy
francia forradalom óta minden demokráciát folytonos harc és csatazaj nyugtala-
nítja másfél század óta, a két egymással összekötött, de legtöbbnyire egymással
nehezen összeférhetõ nagy emberi elv, a szabadság és az egyenlõség küzdelme.
Az európai államok vég nélküli, soha el nem nyugvó parlamenti perpatvarait ez
a két elv teszi magasabb rendûvé és emberileg érdekessé, s ugyanez a két elv
méri össze egymással erejét a második világháború végével újraéledõ nyugati
képviselõtestületekben, így különösen, még tõlünk is láthatólag, a francia parla-
mentben is.

A klasszikus demokrácia emlegetése tehát nem visz közelebb helyzetünk
megismeréséhez, de igenis [közelebb visz] az, ha megvizsgáljuk e két nagy elv
társadalmi vetületeit, amelyektõl függenek többé-kevésbé demokratikus orszá-
gokban mindenütt a politikai alakulások.

Világ, 1945. július 22.
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KOVÁCS IMRE

DEMOKRÁCIA ÉS MAGYARSÁG

A túlbuzgóság a politikában a leggyanúsabb. És különösen a változó idõkben,
amikor az emberek pánikszerûen helyezkednek, hogy korábbi állásfoglalásuk
esetleges következményei elõl kitérjenek.

A magyarországi politikát a háború elõtti évtizedekben a germánság befolyá-
solta. A germán szuggesztió a harmincas évektõl kezdve történelmünk folyamán
talán a legerõsebb volt: nagyon kevesen tudták kivonni alóla magukat, a többség
fenntartás és gondolkozás nélkül vállalta a Harmadik Birodalom imperialista tö-
rekvéseit. A nemzetiszocializmus, mint „koreszme”, áthatotta a tömegeket,
õszintén, lelkesedéssel fordultak Németország és Hitler felé, a csodavárás
egzaltációjával fogadtak mindent, ami germán, ami nemzetiszocialista volt.

Túlbuzgó demokraták

Nem volna helyes most ezeket a tömegeket egyszerre beengedni és befogadni a
demokráciába, mert azok a társadalmi erõk, amelyek a múltban, a legnehezebb
idõkben is a haladást képviselték, a demokrácia ügyét szolgálták s amelyekre
ma a demokratikus ország épül, nem tudnák saját képükre formálni, átnevelni a
gyorsan, ügyesen helyezkedõ tömegeket. Félõ, hogy esetleg inkább õk változtat-
nák meg a demokrácia arculatát. De hiába a tiltakozás, az ellenállás, nem lehet
távol tartani õket, belopózkodnak vagy beözönlenek a demokratikus pártokba és
szervezetekbe, s túlbuzgó demokratákként ágálnak, szerepelnek. Annyira túl-
buzgók, hogy nem tudnak mértéket tartani, nem tudják, mit illik, mit nem, s a
túlbuzgó emberek szokásos hibáival tagadják azt, ami a múltban a legjellemzõbb
volt rájuk.

Nemzetiszínû jelszavak

Az európai reakció nemzeti jelszavakkal sorakoztatta fel a tömegeket. Nálunk
éppen úgy, mint Németországban, Olaszországban, Spanyolországban vagy Ja-
pánban. Az emberiség legdöntõbb élménye a nemzeti érzés, nemzeti jelszavak-
kal legkönnyebb megtéveszteni a hiszékeny tömegeket. Vissza is éltek e szép és
nemes érzéssel. Igazán nemzetiek nem voltak, csak annak mondották magukat, s
ma azzal akarnak érdemessé lenni a demokráciára, hogy megtagadják nemzeti
magatartásukat, nem reakciós értelemben, hanem a szó valódi, legnemesebb ér-
telmében. Ostobán azt hiszik, hogy a nemzeti motívumok elsikkasztásával  vagy
elhallgatásával dokumentálhatják a legjobban „demokrata” voltukat. Ezért talál-
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kozunk mind gyakrabban olyan jelenségekkel, amelyek összeegyeztethetetlen-
nek tartják a demokráciát a magyarsággal. Az igazodó tömegek átlendülnek a
másik végletbe, és most már hallani sem akarnak nemzetrõl, magyarságról, a de-
mokrácia jelszavait szajkózzák, a nemzetköziség nagy mámorát emlegetik, és
mindezt nemzetellenes módon demonstrálják.

Egyszer már levizsgáztunk

E mind jobban elharapódzó, sajnálatos jelenségekkel kapcsolatban fel kell vetni
õszintén a kérdést: demokrácia és magyarság összeegyeztethetõ, avagy össze-
egyeztethetetlen fogalmak-e? A leghatározottabban válaszoljuk, hogy a demokrá-
cia és a magyar összeegyeztethetõk. Nem akkor lesz nagyobb becsületünk a világ-
ban, ha megtagadjuk a magyarságunkat, nem: akkor lesz igazán becsületünk, ha
a demokráciában kiteljesítjük magyarságunkat. A világban nagyon rossz volt a
hírünk a háború elõtt és a háború alatt, amikor azt látták rólunk, hogy nem mer-
tünk jó magyarok lenni. Nem mertünk jó magyarok lenni, mert jó „németek”
akartunk lenni. Az úgynevezett „magyar” politika abban látta a magyar érdekek
védelmét, hogy tekintetét Berlinre vetette, és mindent onnan várt: biztatást, irá-
nyítást, útmutatást. Ennek aztán meg is lett a következménye, magyar politika
helyett német politikát csináltak uraink, az ország akkori vezetõi, s a német po-
litika, íme, látjuk, pusztulásba vitte Európát. Gyanakvással figyeli kísérletünket
a világ, s joggal, mert e háborúval másodszor kerültünk szembe a demokratikus
népekkel. Ha túlbuzgóságunkban továbbra is tagadjuk magyarságunkat, akkor
megint nem teszünk jó szolgálatot ügyünknek, mert egyszer már levizsgáztunk
azzal, hogy nem voltunk jó magyarok, ez a második vizsgánk végzetessé válhatik,
mert könnyen elterjedhet rólunk az a vélemény, hogy kiskorúak, javíthatatlanok
vagyunk.

Meg kell mutatni a világnak, hogy a magyar haladó, felvilágosult, demokra-
tikus nép, csak olyan réteg élt eddig rajta, amelyik elnyomta, helyette, és nem
a nevében beszélt, cselekedett, de most, hogy felszabadult, nemzeti erényeivel,
népi tulajdonságaival próbálja bebizonyítani, hogy méltó a bizalomra. Akkor lesz
igazán hitelünk a világban, ha úgy ismernek meg bennünket, hogy jó magyarok
vagyunk. Nagy történelmi szabadságharcaink, valamennyi magyar író, gondol-
kodó, tudós, akár a messze évszázadokból néz felénk, vagy itt jár közöttünk,
mind-mind a magyarság demokratikus magatartását bizonyítja. Demokrácia és
magyarság összeegyeztethetõ, demokrácia és magyarság elengedhetetlenül egyet
jelentenek, és Európa újjáépítésében csak úgy tudunk részt venni eredménye-
sen, ha egyet is jelent a kettõ.
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Nemzeti politika

A magyarság nemzet. Ennek a nemzetnek a munkásság, a parasztság és a haladó
értelmiség a gerince. Az új nemzet a demokratikus országépítéssel nemzeti poli-
tikát követ. A „nemzeti” persze nem tévesztendõ össze a sovinizmussal. A sovi-
nizmus, bármilyen formájában is, reakció, és összeegyeztethetetlen a demokrá-
ciával. Körülöttünk minden nép új politikai erõkkel építi a romokból új országát.
A románok, a jugoszlávok, az osztrákok a demokráciát sajátos nemzeti szemléle-
tükkel hozzák összhangba, a csehek túlzásba is viszik ezt, s egyik nép sem szé-
gyenli, hogy hû nemzeti hagyományaihoz, nemzeti érzéséhez, nemzeti politikájá-
hoz. A szó legtisztább és legszentebb értelmében mernek jó románok, jó szerbek,
jó osztrákok, jó csehek: jó hazafiak lenni! Csak mi nem merünk jó magyarok, jó
hazafiak lenni?

Hazafiság, de nem sovinizmus

Helytelen, a Duna-völgyi együttmûködéssel összeegyeztethetetlen magatartás vol-
na, ha nem mernénk jó magyarok, jó hazafiak lenni. A Duna-völgyi és általában
az európai népek elítélik a sovinizmust, elítéljük mi is, de nem ítélik el a nem-
zeti érzést, a hazafiasságot, tehát ne ítéljük el mi sem! Fontos ezt éppen most
megjegyezni, amikor Magyarország izoláltságából kezd kibontakozni. [A] Spa-
nyolországban, az európai szabadságharc elsõ nagy felvonásában a Franco ellen
küzdõ Nemzetközi Brigád találkozót adott Budapesten, s a különbözõ delegátu-
sok megnyilatkozásaiból megállapítható, hogy a gyanakvás felenged, és bizalom-
mal tekintenek a magyar demokrácia felé a szabadságszeretõ, a szabadságharcos
népek, nemzetek. Arról is tudunk, hogy politikai missziók szervezõdnek és indul-
nak a szövetséges hatalmakhoz és a szomszédos országokba. Ezek a missziók a
magyarságot kell hogy képviseljék mindenütt, azt a magyarságot, amelyik hû
maradt nemzeti eszményeihez, ugyanakkor azonban a demokráciában látja az
emberhez legméltóbb élet- és államformát.

Jó magyarok, mert jó demokraták

Fontos, döntõen fontos a jövõnk szempontjából, hogy az új demokráciáról kint
milyen lesz az elsõ benyomás, s az elsõ benyomást a missziókon keresztül kap-
ják a nagy demokratikus népek és a szomszéd demokratikus országok. Ahogy a
demokratikus pártok a spanyolországi szabadságharcosok találkozóján hitet tet-
tek a demokrácia és a magyarság mellett, és jólesõen láttuk, hogy a delegátu-
sok bizalma megerõsödött irányunkban, a missziók is a demokrácia és a ma-
gyarság szétválaszthatatlan eszmei, elvi és gyakorlati igéivel menjenek nehéz,
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de szép feladatukat teljesíteni. És itt bent az országban, a politikánkban is vall-
juk a demokrácia és a magyarság szétválaszthatatlanságát. Mutassuk meg, hogy
jó magyarok vagyunk, azzal, hogy jó demokraták vagyunk, s a demokráciánkkal
bizonyítsuk a magyarságunkat: ha ezt megtesszük, akkor magyarságunk a demok-
ráciában és demokráciánk a magyarságunkban fog a legszebben, a legjobban
kiteljesedni.

Új Magyarország, 1945. július 31.

Kötetben: Magyar társadalomtörténeti olvasókönyv 1944-tõl napjainkig. Válogatta és szerkesztette

Valuch Tibor. Budapest, 2004, Argumentum–Osiris.

SZEKFÛ GYULA

A SZABADSÁG HÍVEI

Már tavasszal nem volt kétséges, hogy az igazi országos nehézségek az õsszel
fognak jelentkezni, amikor az új termésrõl, ennek felosztásáról és beszolgáltatá-
sáról lesz szó. A télen aztán ezek a nehézségek, a fûtési és a szállítási kérdéssel
kapcsolatban, még súlyosabbak lesznek. A gazdasági élet ki nem elégítõ volta
pedig politikai nehézségeket szül, s mi sem természetesebb, mint hogy ez az elé-
gedetlenség a meglévõ viszonyokat és azok alakítóit fogja okolni, még azok ré-
szérõl is, akik maguk felelõsek az ország romlásáért.

Ebben a helyzetben furcsa módon szaporodik a polgári demokrácia hívei-
nek száma. Nem is kell ezt magyarázni. Elég arra rámutatni, hogyan követelik az
„angol mintájú” demokráciát olyanok, akik még Kállay korában nem tudtak
eléggé utálkozni a „rothadt angol demokrácián”. Világos, hogy az ily újdonsült
hívek csak kompromittálni fogják a polgári demokráciát, s minél nagyobb a gaz-
dasági nehézség, minél többen nézik kritikus szemmel a mai helyzetet, annál
több ilyen álhíve lesz a polgári demokráciának.

Pedig helyzetünk kül- és belpolitikai mérlegelése után bizonyosnak látszik,
hogy a békés fejlõdés, rázkódtatástól mentesen, továbbra is megköveteli a kétfé-
le demokrácia együtthaladását, aminek politikai kifejezése a mai pártkoalíció.
A polgári demokrácia híveinek, a szabadság embereinek tehát közérdekbõl is
figyelniök kell, nehogy az álhívek kompromittálják politikájukat. Vannak elvek,
amelyek nélkül ma ebben az országban senkinek sem lehet õszintén szabadsá-
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got reklamálnia. Aki ez elveket nem vallja, az valóban reakciós, és mint ilyen,
az átalakulás idejére félreállítható.

A szabadság mai hívének tudnia kell, hogy a korábbi vezetõ réteg, a közép-
osztály, a rossz lóra tévén mindenét, sõt az ország vagyonát és létét is, elvesztette
hatalmát, és nem vezethet többé. A vezetést ma már csak a parasztság és mun-
kásság nevében lehet gyakorolni, és a szabadságelvi rendszer, a polgári demok-
rácia jelene és jövõje sem a középosztálytól, hanem ettõl a két „uralkodó” osztály-
tól függ. Ehhez képest a polgári demokrácia híveinek õszintén el kell fogadniok
azon politikai tényeket és berendezéseket, amelyek az elmúlt fél évben éppen
a középosztály gyöngesége és korábbi bûnei folytán jöhettek létre, s amelyek a
szabadság elvét súrolva az egyenlõsítés felé mennek. El kell ismerniök, hogy
ezek vissza nem csinálhatók, ellenkezõleg: a mai és holnapi fejlõdésünk alapjai.
És õszintén el kell ismerniök a külpolitikai tényeket is: hogy a magyarságot a né-
met elnyomástól a szovjet hadsereg mentette meg, hogy a Szovjet-Világbirodalom
szomszédunk lett, az is fog maradni, s mint ilyen, anyagi és szellemi téren ter-
mészetes módon is nagy befolyást fog ránk gyakorolni.

Mindezt vallva és elismerve, a szabadság hívei könnyen megkülönböztethe-
tõk a fent említett álhívektõl. És ha ez elvek alapján zárkóznak össze, a mai hely-
zetben, amely, mint korábban említettem, a két demokrácia között van, nemcsak
lehetõségük, de kötelességük is az õ saját demokráciájuk képviselete. Tudjuk,
hogy vannak hatalmi szervezettel bíró pártok, amelyek mégsem nyúlnak erõszak-
hoz, és nem is emlegetik az erõszakot – viszont vannak itt-ott egyesek, akik szí-
vesen beszélnek arról, hogy a demokrácia csak késõbbi fejlemény lehet, s addig
is ilyen vagy olyan szabadságellenes dolgokat helyeznek kilátásba.

Mindezzel szemben a szabadságelv demokráciájának élnie kell azzal a lehe-
tõséggel, amely még megvan a számára: hogy megszerettesse a polgári demokrá-
ciát, mint azt a rendszert, amelyben a legtöbb ember jut emberhez méltó élethez,
benne a szabadsághoz, s amelyben a legkevesebb kényszer, erõszak, kegyetlen-
ség szükséges. Nem szónoklatokat és szabadságelvi prédikációkat értek, hanem
a magyar életben naponkénti demonstrálását annak, hogy az emberhez méltó
élete egy népnek csak akkor lehet, ha a polgári osztályon túl az egész társada-
lom az erõszakot elutasító szabadság elveit vallja. A szabadságelvek megvalósí-
tása a mai átmeneti korban alig lehetséges teljes egészében, de a szabadság hívei
nem nyugodhatnak ebben meg, és ha esetrõl esetre nem állnak ki bátran és nem
mondják meg: ez szabadság, ez nem szabadság – akkor nem is hívei õk sem a
szabadságnak, hanem csak álhívei – a másik oldal felé.

A két egymástól elhajló demokrácia koalíciója bizonyára nem örök, de ma
kétségtelenül szükséges, és amennyiben megvan, s a két fél egymással õszintén
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jó viszonyban van, akkor bizonyára lehetséges is mindkettõ számára a saját lé-
nyegnek õszinte megmutatása és képviselete.

Legalábbis ezt hiszi egy kívülálló jámbor nézõ.

Világ, 1945. augusztus 26.

SZEKFÛ GYULA

AZ EGYENLÕSÉG HÍVEI

Azok, akiket a társadalmi és gazdasági egyenlõség szempontjából nem elégít ki
a polgári demokrácia, s ennek következtében a szabadságot az egyenlõsítés tar-
tamára többé-kevésbé félreteszik és majd csak az osztály nélkülivé tett társada-
lomban akarják restaurálni, azok voltak az utóbbi fél évnek igazi mozgatói. Hogy
fejlõdésünk gyors iramban elhagyta a polgári demokrácia állomásait, kihagyva
különbözõ szabadságjogokat, amelyeket a korábbi polgári korszakban sem élvez-
hetett egészükben a magyarság, és hogy viszont az egyenlõsítés máris nagy ered-
ményeket ért el, mindez az õ munkájuk. Az alapot készen kapták a vesztett há-
borúból és annak kísérõjelenségeibõl: elszegényedett polgárságot, befolyását és
önbizalmát vesztett középosztályt, de a társadalmi piramis csúcsainak, az egyhá-
zi és világi nagybirtoknak s a tõkés hatalomnak lehordása már az õ eredményük.
A kezdeti konjunktúrát, amely ölükbe hullott, okosan, mérséklettel használták és
alakították át tovább is ható energiaforrássá. Csinálták a forradalmat, de nem az
utcán és nem vérrel – és így is ment a dolog.

Sikereik ma már jól láthatók, és a szabadság hívei úgy érzik, hogy tovább-
haladásukkal még inkább összeszorulhatnak az õ köreik. De rebus sic stantibus
mindkét fél érzi, hogy az ország s békéje érdekében továbbra is együtt kell
mûködniök, amint azt Szent István-napi pártnyilatkozatok egyhangúlag megerõ-
sítették. Mivel pedig egyik fél sem adta fel programját, amely végsõ fokon per-
sze eltér a másikétól, természetesnek látszik, hogy az együttmûködés idõbeli, s
mint ilyennek legalábbis a választásokig kell tartania. De kitarthat a választások
után is, amennyiben azok a jelen koalíciót újra nyeregbe teszik, s amennyiben
az egyenlõség hívei, mint a dolgok motorai, tovább is mértékkel élnek. Magyar-
ország kis ország, és titkok nem tarthatók itt benn, s ezért ha hibák történnek,
ma már „felül” is használt szóval erõszakosságok, amelyeket a nagy pártok veze-
tõi elítélnek, igen hasznos lenne, ha legalább a jövõben ezeket a dolgokat nyil-
vánosan tárgyalnák, és a bûnösöket nyilvánosan büntetnék meg. Minden pártnak
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csak hasznára lehet, ha tagjain is felülemelkedõ igazságérzetet tanúsít – az Igaz-
ságnak ma is nagy hatása van a magyarságnak minden rétegében.

A Szociáldemokrata Párt vezére legutóbb úgy fogalmazta meg a programját,
hogy demokrácia, s utána szocializmus. A kisgazdapárt új elnöke pedig azt mon-
dotta, hogy a magyar demokrácia más lesz, mint az angol és az orosz. Lehet, hogy
a két kijelentés a távoli jövõben, a dolgok végkifejlésekor is összeegyeztethetõ
lesz, de a mai helyzetben semmiképp sem áll ellentétben. Nem is lenne jó, ha
ellentétesek volnának, mert ebben az elpusztult országban, ahol a háztetõ és ab-
lak, a fûtõanyag és a betévõ falat egyképpen hiányzik, és a hosszú télen át hiá-
nyozni fog, mindenki feladata a helyreállítás, és nem az, hogy már most, néhány
hónap alatt oldjuk meg két évszázad legnagyobb problémáját, a szabadság és
egyenlõség közti feszültséget, a polgári és a proletárdemokrácia eltéréseit. Eb-
bõl a szempontból látszik a további elhajlás megállítása vagy felfüggesztése, s a
pártkoalíció további fennállása és mûködése olyan eszköznek, amely talán képes
lesz a szükségbõl, ínségbõl, nyomorból és elkeseredésbõl származó bajokon erõt
venni és a lakosság életét emberivé emelni.

De ez már a jövõ dolga, amelyhez nincs mit hozzászólnunk. Mindezek a cik-
kek csak a jelen megértését és a közelmúltban való eligazodást akarták elõsegíteni.

Világ, 1945. szeptember 2.
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