
Napjainkban, amikor megint egyszer ki
akarják iktatni a XX. századi magyar tör-
ténelembôl a demokratikus baloldal szel-
lemi és politikai örökségét, kétszeresen
indokolt megemlékezni a negyven év
elôtt elköltözött író és publicista, kiváló
politikai gondolkodó és balszerencsés po-
litikus Csécsy Imrérôl. (Nekem magam-
nak több indokom is van rá, hiszen apám
régi személyes és elvbarátjáról van szó,
akinek azóta emléktáblával is megjelölt
Pauler utcai otthonát ifjúkoromban, ami-
kor amolyan önkéntes titkárféle minô-
ségben is dolgozgattam ott, azzal a tiszte-
lettel fogadtam magamba, hogy életem-
ben elôször tartózkodom egy hivatásos
szellemi ember, író és gondolkodó dolgo-
zószobájában, ahol a könyvtártól a nagy
íróasztalig és a kéziratkötegekig minden
ennek a munkának a jelenlétét és jelentô-
ségét húzta alá. Három évtizeddel késôbb
azután azért kellett megint visszatérnem,
hogy a lakás végsô felszámolása elôtt kéz-
iratait és levelezését, benne Ady, Jászi,
Szekfû és Illyés Gyula leveleit, két háború
közti és 1956-os naplóját, lapkivágásait s
persze a nagy és értékes könyvtárat biztos
helyre segítsük jutni.)

Csécsy külsejében és életstílusában is a
szellem embere volt. Sovány testalkata,
hajlott háta, bozontos szemöldöke, vissza-
vonult életmódja egyaránt ezt húzta alá.
Kicsit hasonlított Bibó Istvánra, bár ke-
vésbé szelíd és türelmes kiadásban. Sok
közös vonásuk volt a közös kálvinista ere-
deten kívül is, és a csaknem húszévnyi kor-
különbség mellett is kölcsönösen becsül-
ték egymást, és figyeltek egymásra. (1956

decemberében egy alkalommal jelen le-
hettem a Pauler utcában, amikor a lezaj-
lott forradalmat, a pillanatnyi helyzetet és
a várható fejleményeket latolgatták – ag-
godalmasan, de még mindig túl sok értel-
miségi illúzióval és optimizmussal.)

Ötven évvel korábban a fiatal Csécsy
nem ilyennek képzelte az induló száza-
dot. AZ ÉLET FELÉ – ez volt a címe 1912-ben
megjelent novelláskötetének, amely a
benne feszülô ambícióknak és terveknek
csupán egy részét jelezte. A novellák mel-
lett gimnazista korától verseket is írt, s
1912-tôl már a Nyugat rendszeres cikkíró-
ja, de ezzel párhuzamosan egyre több kül-
politikai tárgyú cikk szerzôje is a Pesti Hír-
lapban, a Magyar Hírlapban, a Világban, a
Népszavában s persze a Galilei-kör Szabad-
gondolat címû folyóiratában, hiszen e kör-
nek, amelyrôl a jobboldali sajtó már ak-
kor is azt állította, hogy kizárólag zsidók-
ból áll, a régi református nemesi család
sarja hatodikos gimnazista korától tagja,
majd egyik vezetô alakja volt. Igaza van az
írásaiból készült egyetlen nagyobb válo-
gatás, az 1988-ban megjelent RADIKALIZ-
MUS ÉS DEMOKRÁCIA címû kötet szerkesztô-
jének, Valuch Tibornak, amikor elôszavá-
ban ezt mondja: „Csécsy a maga pályáján
valami egészen különleges lendülettel, külde-
téses hittel és igen nagy önbizalommal indult.”

Sok és sokféle publikációján kívül meg-
lepô dokumentuma ennek az önbizalom-
nak, hogy 1914 tavaszán, húszéves korá-
ban, néhány más fiatalemberrel, köztük
Kosztolányi Dezsôvel összefogva, önálló
folyóiratot indított Új Magyar Szemle cí-
men a fenyegetô háború elhárítása, az
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önálló magyar külpolitika kialakítása és
egy újfajta, nemzeti színezetû modern kul-
túra formálása jegyében. Már az a körül-
mény is érdekes, hogy a lap Csécsy által
készített tervezetének egyetlen eredeti pél-
dánya az utolsó kurucvezér, Justh Gyu-
la hagyatékából került elô. Az a két név
azonban, amellyel az ifjú szerkesztô a
szemle irányát és jellegét kijelölte, Káro-
lyi Mihály és Ady Endre neve volt. Káro-
lyihoz intézett 1914. február 4-i levelében
bejelenti, hogy társaival, Kosztolányival,
Törs Tiborral és Halasi Andorral maguk
tartanák fenn a lapot, de nem nélkülöz-
hetik a gróf erkölcsi támogatását. „Napról
napra erôsebben hiszem – írta végül –, hogy
rövidesen nem a legkisebb és nem a legutolsó
leszek azok között, akik Méltóságod oldalán
eredményesen küzdhetnek a függetlenségi poli-
tika megvalósulásáért. Egyelôre csak tanulni,
figyelni és gondolkodni akarok – de nagy és hi-
tem szerint életrevaló tervek forrnak bennem,
amelyek véghezvitele felé az elsô lépés ez a fo-
lyóirat lenne.”

Politikai és irodalmi programjában
nyíltan szembefordult szinte valamennyi
létezô – konzervatív-függetlenségi, sza-
badelvû és modernista – irányzattal. Ki-
mondatlanul még a Nyugattal is: „a nyuga-
ti kultúrélet eszméit magyar akusztikában kell
visszazengetni... Kultúr-irodalmat, de magyar
kultúr-irodalmat!... önálló Magyarország és
önálló magyar kultúra, demokrata Magyaror-
szág és a magyar kultúra demokratizálása egy-
mástól elválaszthatatlan fogalompárok”. A jó
szándékú szintézis naiv nacionalista be-
ütése leginkább abban az elképzelésben
figyelhetô meg, hogy ez a politika és kul-
túra minden kultúrigényt ki tud elégíte-
ni, s ezért „eliminálhatja politikai életünkbôl
a nemzetiségi kérdést”.

Az Új Magyar Szemlének végül is három
száma jelent meg 1914 derekán, éppen a
világháború kitörése idején. Elsô számá-
ba Ady adta LEVÉL IFJÚ TÁRSAKHOZ címû, „In-
dultok? Jó ideje már, bizony, Tartok veletek, vál-

tig, holtig, persze...” kezdetû versét. Amíg a
lapot be nem tiltották háborúellenes ál-
lásfoglalása miatt, új akkordot tudott meg-
szólaltatni a magyar szellemi életben: a
békeakarat, a nemzeti függetlenségi tö-
rekvés és a társadalmi progresszió hár-
mashangzatát, amely megrökönyödést és
tiltakozást váltott ki mind a nacionalista
táborban, mind a dogmatikus baloldalon.
Pedig Csécsy ezzel voltaképpen az 1918-
as ôszirózsás forradalom vezéreszméit
anticipálta, amelyek mellett késôbb is és
egész életében hûségesen kitartott. 1918
egyébként is meghatározó eseménye és
mozzanata lett egész további életének.
Kiszabadulva a háborúból, a „lánchídi
csata” napján, mint tôle hallottam, Ady-
verset szavalt a budai hídfônél, majd po-
litikai, sôt egzisztenciális értelemben is
belevetette magát a forradalomba. Jászi
Oszkár személyi titkára lett a nemzetiségi
minisztériumban, elkísérte a Jászi vezet-
te magyar delegációt a tragikus aradi tár-
gyalásra, ahol nyilvánvalóvá lett Erdély el-
vesztése, Jászi lemondása után pedig átke-
rült a külügyminisztérium állományába.
Mivel innen nem vált ki a Tanácsköztársa-
ság idején sem, 1919 végén „destruktív
magatartásáért” állásvesztésre ítélték.

A sok-sok ezer veszélyeztetett vagy re-
ményvesztett baloldalival ellentétben Csé-
csy nem emigrált 1919–20 fordulóján, s
mivel októbrista, demokratikus elvei mel-
lett híven kitartott, élete hátralevô részére
vállalta mindazt, ami egy igaz demokra-
tának elôbb a „keresztény-nemzeti”, majd
a „szocialista” Magyarországon kijárt. A
börtönt ugyan mindkét rendszerben elke-
rülte, a veszélyhelyzeteket és a mellôzte-
tést, az elszigetelôdést és a dühödt táma-
dásokat annál kevésbé. 1919 októberében
az ellenzéki Világ munkatársa lett, s kihí-
vóan bátor vezércikkei (pl. a FURCSA KIS OR-
SZÁG EZ vagy az akkori miniszterelnököt a
múltjára emlékeztetô EGY FRIEDRICH NEVÛ

GALILEISTA) méltán keltettek feltûnést. De
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sokat írt más baloldali lapokba is, így pl.
1921-ben az Aurorában jelent meg A DEST-
RUKCIÓ VEZÉRE címû szatirikus publiciszti-
kai remeke, amelyben Jászi Oszkár Bécs-
ben megjelent emlékiratainak a kurzus
gyûlölködô stílusában megírt ismertetése
formájában nyújtott méltatást Jászi egész
életmûvérôl, s állított emléket az ôszi-
rózsás forradalomnak és számûzöttként
élô vezetôinek. Csécsy haláláig, tehát tel-
jes négy évtizeden át lényegében meste-
re, az örök emigráns Jászi hazai képvise-
lôjének, „helytartójának” tekintette ma-
gát. Odaadó hûsége megható volt. Tollat
ragadott, amikor Szekfû Gyula még a
negyvenes évek elején is „lemarxistázta”
Jászit, mindvégig vállalta a vele való fo-
lyamatos levelezés kockázatát, magánál
lakatta s határtól határig kísérte 1947-es
búcsúlátogatásán, s tíz évvel késôbb Ma-
gyarországról akart támogatást szervezni
a már öntudatlan, beteg Jászi színvonala-
sabb amerikai kórházi elhelyezéséhez.

Noha a húszas évek derekától, család-
jára való tekintettel, Csécsy megpróbált
magának „polgári egzisztenciát” teremte-
ni, s néhány éven át a Phônix Életbiztosí-
tó Társaság tisztviselôje, majd ügyvezetô
igazgatója lett (egy idõre Illyés Gyulának
is itt szerzett állást), 1933-ban fellázadt, s
elhatározta, hogy csakis eszméiért akar
élni és dolgozni. Ekkor vette át – Jászi tá-
voli jóváhagyásával – az 1919-ben meg-
szûnt Huszadik Századot pótló Századunk
szerkesztését. „Terveid erôsen foglalkoztat-
nak – írta neki ekkor Jászi. – Nagyon fájó
volt ugyanis az érzés, hogy nincs senki, aki az
eszméimet folytatná. Nagy öröm, sôt vigasz azt
látni, hogy Te férfikorod delén hajlandó volnál
a munkát ott folytatni, ahol én elhagytam. Ha
még nincsenek is megoldásaid, a problémákat
tisztán látod, s egy új világnézetnek heve és rit-
musa él már Benned.”

Csécsy neve összeforrt a Századunk tör-
ténetével és legjobb éveivel, amikor a fo-
lyóirat valóban az ország és a világ leg-

égetôbb kérdéseivel, a veszélyeztetett
demokráciák védelmével, a diktatúrák
elemzésével és a reformpolitika lehetôsé-
geivel foglalkozott, s miközben egyedüli
hazai fóruma lett Jászinak, Polányi Mi-
hálynak, Kolnai Aurélnak és más emig-
ráns gondolkodóknak, átmenetileg ma-
gához tudta vonzani a népi írók és szoci-
ográfusok egy részét (Illyés Gyulát, Veres
Pétert) is, akik azután, mint Csécsy elpa-
naszolta, finoman elhagyták ôt és lapját,
mielôtt azt hatóságilag végleg betiltották
volna. Az 1939-es háborús és fasizálódó
légkörbe már végképp nem fért bele a
Századunk engedmény nélküli, a revíziós
politikát bíráló és a szélsôjobboldalt ke-
ményen támadó hangneme. Ami kis csa-
ládi vagyona volt, azt is ráköltötte a lap-
kiadás és a hozzákapcsolt könyvkiadás
nyomdaszámláira.

Mestereihez hasonlóan Csécsy a legsö-
tétebb idôkben is megôrizte hitét a szel-
lem erejében, a gondolat hatalmában. Pe-
dig a negyvenes években az ô fürge, ter-
mékeny tollát is csaknem elnémította a
cenzúra, mely még SZABÓ ERVIN ÉS A TÁR-
SADALOMTUDOMÁNYI TÁRSASÁG címû szép ta-
nulmányát is betiltotta a Népszavában. A
Nyugaton, illetve utódán, a Magyar Csilla-
gon kívül csak a parasztpárti Szabad Szó-
ban publikálhatott. A manapság oly euró-
painak beállított Horthy-korszak utolsó
éveirôl neki más volt a véleménye: „Ma-
gyarországon akkor már sajtó útján csak ha-
zudni lehetett. Vagy mellébeszélni, mint arány-
lag becsületes íróink is tették... A gondolkodó,
aki csak az igazmondáshoz érthet, hallgatni
kényszerült.” Ô azonban képtelen volt ab-
bahagyni az írást, az íróasztalfiókjának s a
jövônek írt. Jelentôs méretû és kordoku-
mentum-értékû naplója maradt ránk a
negyvenes évekbôl. 1940 augusztusában
például a halálos autóbalesetet szenve-
dett Pethô Sándorról írja: „relatíve értelmes
és becsületes volt – ez nem kevés az analfabé-
ták és gazemberek mai közéletében”. 1941. áp-
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rilis 3-án Teleki Pál öngyilkosságát kom-
mentálja: „Ezek a kurzus-emberek nagyobb-
részt tisztességesek. Teleki bizonyosan. Csak
ostobák.” 1944. október 16-án, a nyilas ha-
talomátvétel másnapján: „Bármilyen kínos
is ez a helyzet, és bármily bizonytalan is, hogy
túléljük-e: objektíve helyes, hogy így történt. 
A Szálasi-legendán is túl kell esnie ennek a
magyar úri társadalomnak és lumpenprole-
tariátjának. Isteni igazságszolgáltatás, hogy
Horthy Miklóst, a jobboldali vezért a jobboldal
szélsô szárnya buktatta meg.”

A háborús éveknek mégis megvolt a
maguk posztumusz szellemi terméke: a
VILÁGOS PILLANAT címû könyv, amely már
1943-ra elkészült, de csak 1946-ban je-
lenhetett meg. Mûfaja Fejtô Ferenc koráb-
ban megjelent ÉRZELMES UTAZÁS-ára em-
lékeztet, azzal a jelentôs különbséggel,
hogy itt álútinaplóról van szó. A szerzô
„egy erdélyi utazás élményei közé szôtte be, ön-
magával folytatott viták és nagyobbrészt költött
párbeszédek formájában mindazt, amit el akart
mondani koráról, a háborúról, az eszmék zûr-
zavaráról és fôleg a polgárság szerepérôl”.
Idézzük fel ennek a méltatlanul elfelej-
tett, csendesen elmélkedô, de mégis szár-
nyaló mûnek a zárómondatait: „Ezekben a
negyvenes években talán egy évszázadra eldôl
az emberiség sorsa. Úgy reméljük, a téboly tör-
ténelmében egy percnyi szünet következik, s ez
alatt megint szóhoz juthatnak a gondolkodók.
S kihasználhatják ezt a világos pillanatot ar-
ra, hogy megteremtsék a végleges kiegyenlítô-
dést szocializmus és individualizmus között...
Ha ez sikerül: megmenekülünk. Ha nem sike-
rül: menthetetlenül fellángol újra az ôrület. 
A politikusoktól semmit se reméljünk. Ez a kül-
detés a szellemi elitre vár. És az lesz az elit,
amely ezt vállalja. [...] S a szabadságból, ami-
re ifjúkorunkban felesküdtünk, öregen sem en-
gedünk. Ha megint azt kívánják tôlünk, hogy
megalkudjunk, akkor inkább visszatérünk ma-
gányunkba, remény nélkül is, de nyugodt szív-
vel és tiszta lelkiismerettel.”

Nemhogy 1943-ban, de még 1945-ben
sem tudhatta, hogy szkepticizmusa meny-

nyire indokolt. Ellenkezôleg, hatalmas op-
timizmussal és lendülettel látott hozzá,
hogy behozza mindazt, amit kerek negyed-
századon át nem valósíthatott meg. Jászi
intése ellenére már 1945-ben megalakítot-
ta a Magyar Radikális Pártot (amelynek
listáján akkor nem, csupán 1947-ben lett
képviselõ), majd megindította a Haladás
címû radikális hetilapot (mely hamarosan
Zsolt Béla vezetése alá került), 1946-ban
újra megalakította a Társadalomtudomá-
nyi Társaságot, végül 1947-ben – Jászi vo-
nakodó jóváhagyásával – újraindította az
1919-ben megszûnt Huszadik Századot.
Pártjával és folyóiratával s benne saját
tanulmányaival – ÉRTELMISÉG ÉS POLGÁRSÁG

A DEMOKRÁCIÁBAN (1947), POLITIKA ÉS HU-
MÁNUM (1948), RÉGI ÉS MAI RADIKALIZMUS

(1948), A POLGÁRI ÉLETFORMA VÁLSÁGA (1949)
stb. – arra a jó szándékú, ám végtelenül
naiv kísérletre vállalkozott, hogy a kom-
munista párt jóindulatú és tárgyilagos,
külsô bírálója legyen – mindaddig, amíg
a tárgyilagos kritikának megvan a remé-
nye és lehetôsége. Úgy vélte ugyanis: „A
polgárság többször is elszalasztotta azt az esélyt,
hogy a maga politikai életformáját ebben az or-
szágban megvalósítsa. [...] Mindannak, amit 
a magyar kormány kommunista vezetés alatt
máig véghezvitt, legalább hetvenöt százalékát
egy radikális polgári demokráciának is vállal-
nia kellett volna. Bizonyos, hogy mindezt nem
ugyanúgy csináltuk volna, hanem más mód-
szerekkel, más hangnemben, más ütemben. De
a huszonöt százaléknyi különbség, valamint a
módszer és ütem különbsége együttvéve sem ad
elég erkölcsi jogcímet arra, hogy most már az
egész rendszerrel mereven szembeálljunk.”

Az egypártivá lett hatalom természete-
sen ezt az elszigetelt humanista sóhajt
sem tûrte. Ocsmány hangú támadó cik-
kek jelentek meg ellene és lapja ellen a
Szabad Népben, a Népszavában, a Tovább-
ban.1949 derekán kénytelen volt beszün-
tetni a Huszadik Század megjelenését, ôsz-
szel pedig a Radikális Párt vezetôsége –
kommunista utasításra – kizárta Csécsyt
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az általa alapított pártból. Természetesen
képviselôsége és fôvárosi törvényhatósági
bizottsági tagsága is megszûnt. Túlzott
türelmét azonban a másik oldalon Jászi
sem méltányolta. „A kommunizmus nem
folytatója azoknak a küzdelmeknek, melyek el-
sôsorban a szabadságjogokért folytak. Ellenke-
zôleg, itt megszakad a sok évszázados küzde-
lem” – írta egy ekkori levelében, cáfolva a
baloldal közös eredetérôl és végsô össze-
tartozásáról vallott nézeteket. De barátsá-
gukat s levelezésüket ez a nézetkülönbség
sem törte meg. A családi ügyeken kívül el-
sôsorban a mindkettôjüket foglalkoztató
filozófiai, vallásbölcseleti kérdésekrôl ír-
tak egymásnak. A hûséges tanítvány csu-
pán négy évvel élte túl csaknem két évti-
zeddel idôsebb mesterét. Kettejük élete 
és pályája – más-más kiadásban – a ma-
gyar politika huszadik századi tragikumát
példázza. Mindketten a modern demok-
rácia ügyére tették fel életüket. Jászinak
csaknem négy évtizedes, életfogytig tar-
tó számûzetéssel kellett fizetnie az 1918-
as elsô kísérletért, Csécsy Imrének pedig
ugyanilyen hosszú belsô emigrációval elv-
hûségéért.

Csécsy utolsó éveiben Montesquieu A
TÖRVÉNYEK SZELLEMÉRÔL címû mûvét fordí-
totta, megjelenését azonban már nem ér-
te meg. Anyagi kényszerbôl más fordítá-
sokat, lektorálásokat is vállalt, elsôsorban
a Tankönyvkiadónál, de nem hagyott fel
– hanyatló egészségi állapota ellenére – az
önmagának és a jövônek való írással sem.
1956 ôszén naplóformában rögzítette a
forradalmi eseményeket és saját élménye-

it, tapasztalatait, gondolatait. És az ötve-
nes években látott hozzá emlékiratainak
megírásához is.

ADY ÉS JÁSZI KORA. Ezt a címet adta mun-
kájának, amely gyermek- és ifjúkora vilá-
gát akarta bemutatni, benne rokonságát,
iskoláit és tanárait, az ôt ért irodalmi, szel-
lemi és világnézeti-politikai hatásokat,
középpontban a két „fôszereplôvel”, aki-
ket a szerzô saját pályája és az egész idô-
szak meghatározó szellemeinek tekint. 
A munka sajnálatos módon befejezetlen
maradt, s éppen az 1910-es évek legérde-
kesebb személyes élményei és emlékei hi-
ányoznak leginkább belôle: Csécsynek a
Galilei-körben folytatott tevékenysége és
1914 eleji konfliktusa, mûködése a Vázso-
nyi Vilmos égisze alatt alakult Márciusi
Körben, ismeretsége Kosztolányival, aki
végül is nem szerepel az Új Magyar Szem-
le szerkesztôi és szerzôi között, legfôkép-
pen pedig személyes találkozásai és ba-
rátsága Adyval és Jászival. Sajátos módon
egyetlen igazi portrét rajzolt meg: az ál-
tala is tisztelt és nagyra becsült, de hozzá
nem igazán közel álló szocialista teore-
tikusét, Szabó Ervinét, és éppen a róla szó-
ló fejezet az egyedüli, amelyik – némi-
leg rövidítve – már korábban is megjelent
nyomtatásban. (CSÉCSY IMRE EMLÉKIRATAI-
BÓL. SZABÓ ERVINRÔL ÉS A SZINDIKALIZMUSRÓL.
Közreadja és bevezeti Mucsi Ferenc. Szá-
zadok, 1968. 5–6. sz. 1075–1087.)

Jelen közlemény a munkának a gimná-
ziumi évekre emlékezô elsô fejezetét tar-
talmazza.

Litván György
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