
VITA
KOVÁCS IMRE ÉS A NÉPI MOZGALOM

A Magyar Politikatudományi Társaság „Politikaelmélet és történet” 
szakosztálya 1993. március 10-én emlékülést rendezett 
Kovács Imre születésének 80. évfordulóján.
A szerkesztőségünkbe beérkezett hozzászólásokat közöljük.
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Kovács Imre és a politikatudomány

Kovács Imrével eddig a politológusok nemigen foglalkoztak. Rábíz
ták életművének vizsgálatát a történészekre és a szociológusokra, 
pedig tevékenysége legalább annyi, ha nem több indokkal sorolható 
a politikatudomány érdeklődési körébe is. Persze ilyenfajta mértcské- 
lésnek nem biztos, hogy sok értelme van. Kelet-Közép-Európában 
vagyunk, ahol ezek a tudományos diszciplínák csak napjainkban 
kezdenek úgy-ahogy szétválni. Szerzőnk életében, különösen ami 
magyarországi működését illeti, ez a szétválás még egyáltalán nem 
történt meg.

Anélkül, hogy szempont]ainkat szaporítani szeretnénk, még mun
kásságának irodalmi aspektusait is figyelembe kell vennünk, bár a 
magyar népi mozgalomban talán az ő művei elemzésekor beszélhe
tünk a lég világosabban a szépírői és a politikai szempontok szétválá
sáról. Nem mintha Kovács Imrének nem lettek volna szépírói ambí
ciói. Regényeket is írt, sőt élete végén készült nagy összegzését, a 
Magyarország megszállását is nyugodtan tekinthetjük irodalmi igényű 
emlékiratnak, amelynek inkább a tárgya, mintsem megformálásának 
módja politikai.

A harmincas évek falukutató népi szociográfiáinak jellegzetessége 
a sokmíífajűság vagy más szóval a műfajköziség. Kovács Imre 
könyveinek sajátossága -  korán megnyilvánuló politikai érdeklődésé
nek megfelelően -  az irodalmi igényességen túlmutató politikai 
megközelítés célkitűzése és többé-kevésbé sikeres megvalósítása. Ez 
talán annak is köszönhető, hogy tulajdonképpen előbb írt tudományos 
igényű szociológiai elemzést, mint szociográfiát. Az 1936-ban megje
lent Elsüllyedt falu a Dunántúlon című kollektív munkára gondolunk, 
amelyet szerzői tiszteletreméltó előkészületek után nagy gondosság
gal, sikeres tudományos monográfiává formáltak. Ennek feszességé
ből, szakszerűségéből, látszólag sokat engedett Kovács Imre a Néma
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forradalom megírásakor. De nincs ez így, ha a gondolati tartalmak 
eredetiségére figyelünk. Egyáltalán, nem túlságosan szerencsés poli
tikai tárgyú műveket egyoldalúan a megformálás oldaláról megítélni. 
Elterjedt vélemény a két világháború közötti népi szociográfiákkal 
kapcsolatban, hogy valójában szépirodalmi művek, csak tárgyválasz
tásuk és a korabeli magyar történelmi helyzet sajátos alakulása miatt 
emelkedtek politikai jelentőségre. Ezzel a leegyszerűsítéssel vitázott 
Bibő István Borbándi Gyulához írt híres levelében a következőkép
pen: „...a népi mozgalom szociográfiai müveivel szemben, legfőkép
pen Féja Géza Viharsarokfával és Kovács Imre Néma fo  rradalmá-val 
szemben, de a többiekkel szemben is állandóan a szőnyegen volt az 
a vád, hogy ezek újságírói demagóg müvek, lényegében nem tudo
mányos szociográfiák. Ezt hangoztatta például Rézler Gyula is. 
Bírósági eljárások is zajlottak, de soha senki egyetlen adatukat 
ezeknek az állítólagos nem tudományos szociográfusoknak megcáfol
ni nem tudta, s a bíróság sem tudott okosabbat tenni, mint azt 
megállapítani, hogy a valóságot tendenciózusan tálalják és cso
portosítják ... ez a vád, ha valamennyire komoly tudományos emberek 
hangoztatták is, nem más, mint a Magyarországon elég mélyen 
begyökerezett német tudományos vaskalaposság terméke. Sem Fran
ciaországban, még kevésbé az angolszász világban ezt a vádat 
komolyan fölvetni nem lehet. Egyetlen kritérium érvényes, az igazság 
kritériuma, az pedig a falukutató írók, újságírók mellett szólt” (Bibó 
1983: 841).

A „műfaji tisztaság” egyik hazai bajnoka a Néma forradalmat 
egyenesen „könyv-konglomerátumnak” minősítette, hiányolván belő
le az állítólag hiányzó világos vonalvezetést, megszűrt témaválasztást. 
Megfeledkezvén arról, hogy éppen abban van -  többek között -  az 
újdonságértéke, hogy egy szálra, a „néma forradalom” metaforára 
képes fölfűzni a közvetett politikai cselekvés első pillanatra talán 
egymástól távol álló, olyan megnyilvánulási formáit, mint az egyké- 
zés, a kivándorlás, a nemzetiségi küzdelmek, vagy a szélsőséges 
politkai- vagy vallási szektázás terjedése (Némedi 1985: 200).

Talán ennyi is elég annak jelzésére, hogy a népi írók politikai tárgyú 
szociográfiáit -  különösen Kovács Imre műveit, mert azok kiemel
kednek közülük totális történelmi és társadalmi ábrázolásukkal -  a 
politikai irodalom részének tekinthetjük. Szerzőnk esetében annak a 
vizsgálatára is ki kell térni, vajon mennyiben befolyásolja a politikai 
elemző által felrajzolt kép hitelességét, ha maga is résztvevője a 
politikának,, nem elégedvén meg a csupán kontemplatív és deskriptív 
szereppel. Éppen Kovács Imre példa erre a kettős szerepválasztásra, 
aki, miközben könyvet ír, politikai programpontokat szövegez, sőt ki 
is áll a Nemzeti Múzeum lépcsőjére 1937. március 15-én, s még annyi 
más helyre s annyiszor, szónoklatot tartani. Ezen a téren sem szabad 
leegyszerűsítéssel élni, hiszen a politikai élet szereplői szinte annyi
féleképpen alakítják pályájukat, ahányan vannak. S ez csaknem 
független a politikai tevékenység sikerességétől. A harmincas években
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a magyar népi mogalmárok általában többes szereposztásban tevé
kenykedtek. Kovács Imre az egyik legszínesebb egyéniség volt 
közöttük. Meglepő magabiztossággal sétált át egyik szerepből a 
másikba. Nem rontotta, inkább javította, hitelesítette politikai munká
ját az a körülmény, hogy kutatott, elemzett, közben arra is ügyelt, 
hogy írásművei megfogalmazásukkal kielégítsék a magasabb olvasói 
igényeket. Kissé korhoz és mozgalomhoz kötött volt ez a jelenség 
nálunk a harmincas években, de megláthatjuk a sokarcúság mögött a 
jellegzetes magyar, sdt közép-európai helyzetképet is, ahol a tenniva
lók, a működési terület és a szereplők nem váltak még úgy szét, mint 
más, korábban polgárosodott területein a világnak.

Egyébként ebben a problémában van valami Örök és visszatérő 
azonosság. Elég, ha csak a mai magyar helyzetre utalunk, ahol szintén 
megtalálhatók az elemző politikusok éppúgy, mint a politikacsinálásra 
törő politológusok.

Kovács Imre nagyon korán, még falukutató egyetemista korában 
felismerte, hogy sikeresebb politikát lehet folytatni originális tárgyi 
ismeret birtokában, mint anélkül. A kemsei táborozásra készülve 
nyilatkozta, hogy „a politika a valóság ismerete nélkül kuruzslás, első 
teendőnk a valóság feltárása kell hogy legyen. Hogyan? -  Menjünk 
a nép közé” (Borbándi 1983: 209). Ha szinkronitás is figyelhető meg 
Kovács Imre politikai elemzéseket készítő munkássága és gyakorlati 
politikai tevékenysége között, azért, természetesen különböző korsza
kokban, különböző mértékű e kettős tevékenység életművében. Ennek 
vizsgálatát is elvégezhetjük, ha megkísérelj ük munkásságát főbb 
szakaszokra bontani.

*

Politikusi és politikai szerzői tevékenységét 1935-től számítjuk. A 22 
éves, tehát igen fiatalon céltudatos munkába kezdő író-politikus 1935 
nyarán megy társaival az Ormánságba anyagot gyűjteni. Alapos 
felkészültség jellemzi a kutatócsoportot. Kovács Imre az egyke-kérdés 
vizsgálatát és feldolgozását vállalja. Maximálisan hasznosítja az 
egyetemen tanultakat. Kiváló érzéke mutatkozik meg abban, hogyan 
kell egy bizonyos területen megszerzett ismeretet alkalmazni új 
helyzetben, esetleg más politikai előjellel, mint ahogyan azt először 
hallotta. Olyan konzervatív tudósoktól hallgatott agrárgazdaságtant, 
gazdaságföldrajzot, demográfiát az egyetemen, mint Czettler Jenő 
vagy Kenéz Béla, mégsem vált konzervatív személetűvé. A pro
fesszorai által előadott ismereteket szuverén módon használta fel, 
megszabadulván azok eredendően más célú sugallataitól. Elfogadta 
számítási módszereiket, definícióikat, szakmai alaposságukat, de azo
kat teljes mértékben saját koncepciójának szolgálatába állította. Elfo
gadta, hogy az egyke-kérdés a földbirok egyenlőtlen eloszlásának 
problémája, de hogy honnét ered, s főleg, hogy milyen politikai 
eszközöket lehet felhasználni a megoldására, abban már nem támasz
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kodott tanítómestereire. Igen fiatalon képes volt arra, hogy tanult 
ismereteit újracsoportosítsa, s a megélt, megismert valóságjegyek 
alapján önálló következtetésekhez jusson. Élményeit viszonylag 
könnyen és logikusan csoportosította a mindennapi valóság fölé emelt 
politikai szociológiai elemzés rendjébe, anélkül, hogy tapasztalatai 
frissességüket a leírás által elveszítették volna. Könnyedén kapcsolt 
össze egymástól látszólag távol esd dolgokat. Olvasóit nemcsak a 
tárgyismeret újdonságélményével, hanem a felismerés, elfogadás 
gyötrő gyönyörűségével is megajándékozta. Szívesen élt azzal a 
módszerrel, hogy egy korábbi művében csak felületesebben érintett, 
vagy különböző okok miatt részletesebben ki nem fejtett problémájá
hoz tért vissza új írásában. Például a Kemse-könyvben feldolgozott 
egyke-kérdést továbbvitte A néma forradalomba, de természetesen 
egy másik szinten s összekapcsolva újabb társadalmi problémákkal 
A Néma forradalomban megpendített kivándorlás-problematikáról 
pedig a következő esztendőben, 1938-ban külön monográfiát jelente
tett meg.

Három év, három könyv! S ha A kivándorlás valamivel halványabb
ra sikerült is, mint a kollektív falukutató munka, vagy A néma 
forradalom, soha rosszabb könyvet ne írjanak Magyarországon! Az 
utóbbi megírásával Kovács Imre nemcsak a hazai politikai szocio
lógia, hanem a politikai demográfia alapjait is lerakta. Statisztikus-de
mográfus tanárai tanításainak a segítségével a XX. századi magyar 
népesedési-nemzeti problematika elemzését végezte el. Az ormánsági 
helyzetről készült műben az egykézés lokális, falusi okait tárta fel. 
Ezt a jelenséget A néma forradalomban általánosította az ország más 
területeire vonatkozóan, s összekapcsolta a kivándorlás és a német 
nemzetiségi teijeszkedés motívumaival, hogy aztán a harmadik 
könyvben a magyarság hatalmas népveszteségeinek arányait most 
más, európai méretekben is felrajzolja, bizonyítván, hogy a szomszé
dos államokban ezek a folyamatok nem okoztak olyan mértékű 
emberveszteséget, mint Magyarországon.

1937 és 1938 a programkészítés évei Kovács Imre életében. Társai 
segítségével ő fogalmazta meg a Márciusi Front követeléseit. Prog
ramkészítés közben hajlandó volt egyezkedni, konszenzusra jutni, sőt 
engedményeket is tenni, de csak akkor, ha meggyőzték. Nagy vitát 
váltott ki, és évtizedeken keresztül felemlegették a Rákosi-, majd a 
Kádár-korszakban neki, hogy nacionalista elhajló volt, amikor a Front 
nevezetes 12. programpontjában mereven, s eredményesen küzdött 
azért, hogy mind a fasiszta, mind a „pánszláv ”-nak nevezett kommu
nista veszély bekerüljön a programba. Kommunista társai, a kiváló 
Donáth Ferenccel az élen nem tudták lebeszélni erről, s talán ma már 
nem kell külön indoklás annak elfogadtatására, hogy igaza volt. A 
magyar sajtó addigra már részletesen beszámolt nemcsak a németor
szági, hanem a szovjetunióbelí változásokról is. A kollektivizálás, s 
az éhínség rémtörténeteiről csakúgy, mint a perekről vagy Sztálin 
hatalmának egyre diktatórikusabbá válásáról Látta a különbségeket a
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két politikai rendszer között, de az azonosságokról nem volt hajlandó 
megfeledkezni, és azokat az ország népének figyelmébe ajánlani.

A németek hatalmának növekedésekor, s a hazai nyilasok előretö
résekor, mintegy kiegyensúlyozásra törekedve, arra hívta fel a figyel
met, hogy a szovjet agrárpolitikának is vannak Magyarországon 
hasznosítható tapasztalatai. Ezt írta meg az 1940-ben megjelent 
Szovjet-Oroszország agrárpolitikája című könyvében.

A politikai kérdések közül elsősorban az agrárpolitika kötötte le a 
figyelmét. A falusi Magyarország helyzetével kapcsolatban voltak 
életélményei, szociográfusi tapasztalatai, s az egyetemen is agrárgaz
daságtant tanult. Magát kezdettől fogva a parasztság írójának és 
agrárpolitikusnak tartotta. A népi mozgalomhoz tartozó többi társával 
együtt a parasztság felemelkedésének szolgálatát határozta el. Kettős 
megfontolásból, részben azért, mert a legrosszabb helyzetű, felemel
kedésre váró osztálynak tekintette, másrészt azért, mert az ország 
felemelkedését is elképzelhetetlennek tartotta a parasztkérdés megol
dása nélkül, hiszen a legnépesebb osztály helyzetének javítása, ren
dezése nélkül az egész magyar társadalom helyzetének a megváltozá
sa sem mehet végbe -  vallotta. Annak ellenére, hogy jól látta a 
parasztság különböző rétegei közötti különbségeket, nem fogadta el 
azokat az érveket, amelyek a parasztságon belül tapasztalható érdek
ellentétek létéből azt a következtetést vonták le, hogy ezek a differen
ciák mélyebbek, mint a társadalom nagyobb egységei, az osztályok 
közötti ellentétek.

A legjobban -  hiszen egy dunántúli főhercegi uradalomban gyere- 
keskedett -  a cselédség életviszonyait ismerte. Róluk írta első tanul
mányait, nem máshová, mint a konzervatív tudományosság fórumá
nak számító Magyar Szemlébe. Nincs terünk a közte és Szekfű Gyula 
között kialakult személyes vonzalom és kölcsönös politikai érdeklő
dés részletezésére, csak jelezzük, hogy a Horthy-rend szer ismert 
merevségei és tradicionaíizmusa ellenére a harmincas évek végén, 
bizonyos szinteken rendelkezett már olyan liberális politikai jegyekkel 
is, amelyek gazdagították azok politikai fegyvertárát, akik akkoriban 
politikai pályára adták fejüket. így Kovács Imre tevékenysége sem 
merült ki a forradalmi múlt, Dózsa György s az agrárszocialisták 
emlegetésében, hanem igencsak árnyalt elemzésekkel bővült. Főleg 
akkor, amikor -  1938 után -  bonyolultabbá vált a politikai helyzet 
mind az országban, mind a világban. Németország s a hozzá kötődő 
Magyarország átmeneti politikai sikerei a kitartó, hétköznapi apró
munka feladatait helyezték az előtérbe, a frontális szervezkedések 
helyébe. A kis lépések, a politikai keretek éppenhogy fenntarthatósá
gának az ideje jött el, még akkor is, ha Kovács Imre azon kevesek 
közé tartozott az országban, akik meg voltak győződve arról, hogy a 
tengelyhatalmak, minden átmeneti siker ellenére, el fogják veszíteni 
a háborút.
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A közgazdász jól ismerte az ipari és a nyersanyag-kapacitásokat, 
tudta jól, hogy a nagy számok törvénye alapján fog a második 
világháború konfliktusa is elrendeződni.

A népi mozgalom -  vagy mai szóhasználattal a populisták -  nem 
adták fel A nagy háború előestéjén megalakították a Nemzeti Paraszt
pártot. A terület-visszacsatolások felett érzett nemzeti eufória s a hadi 
készülődés nyomán bekövetkezett konjunktúra nem tette lehetővé a 
Márciusi Front népfrontpolitikájának további fenntartását, de Kovács 
Imre azok között volt, akik nem magát a további politizálást adták 
fel, hanem csak annak elavult keretét. A mozgalomban komoly vita 
bontakozott ki akörül, hogy párt vagy mozgalom lehet-e eredménye
sebb az adott politikai helyzetben. (Ugye ismerős a kérdésfeltevés 
1988-89-ből, amikor szintén nem minden nézeteltérés nélkül jutottak 
a politikai élet szereplői arra a felismerésre, hogy már nem elég a 
további eszmei készenlét, összetartás, hanem nyílt cselekvésre van 
szükség? Ennyiben persze ki is merül a két történelmi helyzet közötti 
analógia, de látnunk kell, hogy Kovács Imre milyen jó politikai 
érzékkel ismerte fel a változtatás szükségességét.)

Bár a Márciusi Front megalakítása is jórészt az ő nevéhez fűződött, 
nem sajnálta megtenni az elkerülhetetlen lépést. Ismét döntő szerepe 
volt a politikai helyzet felismerésében. Jó érzékkel választotta ki a 
párt nevét, egyszerre utalván annak osztály-hovatartozására és meg
kérdőjelezhetetlen nemzeti pozíciójára, amelynek révén a falusi szár
mazású értelmiséget is vonzáskörébe vonhatta.

A háborús évek nem kedveztek az elmélyült politikai elemző 
munkának. Kovács Imre^egy fontos írását mégis említenünk kell ebből 
a korszakból. A pamsztéletforma csődjéről van szó, amely köré aztán 
újabb írásait is elrendezve ismét kötetet jelentetett meg. Az agrárkér
dés hazai fejleményeit látva, a népi mozgalom felkészültebb tagjai 
felismerték, hogy a parasztság sem létformájában, sem létszámában 
nem maradhat fenn akkori minőségében. Elkerülhetetlen az urbanizá
ció, a városokba tömörülés, az ipari munka primátusa a mezőgazda- 
sági tevékenység fölött, írja meg ebben a munkájában. A paraszti 
életforma bizonyos mértékű konszolidálására azonban szükség van, 
hiszen maga a mezőgazdasági termelés is szükséges. Természetellenes 
viszont, hogy a parasztok tömegesen menekülnek a faluból. Csak a 
fokozatos, természetes mobilizáció lenne az elfogadható. A földre
formra nem azért van szükség -  írja - ,  hogy örökre fennmaradhasson 
a paraszti életforma, hanem azért, hogy az iparosodás kiegyensúlyo
zott formában mehessen végbe, virágzó falusi társadalommal a 
háttérben. „A földreform egymagában nem megoldás; a megoldásnak 
csak egy vékony szektora. Az új birtokosok a feudális munkarendszer 
és az elavult termelési technika hínárjába akadnak, ha a földreformmal 
párhuzamosan nem indul meg a termelés átszerveződése, indusztria- 
lizálása és a mezőgazdasági szociálpolitika törvénybeíktatása... Az új 
termelés azonban csak egy új gazdasági és társadalmi rendben lesz 
megvalósítható... Végeredményben a parasztságot új életformába kell
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átmenteni. Ez az áj életforma ledönti a társadalmi, gazdasági, szociális 
és kulturális korlátokat, a parasztságot ténylegesen felszabadítja, s a 
város és a falu ellentétét lényegesen csökkenti. A menekülés megaka
dályozásának ez az egyetlen megoldása” (Kovács 1939: 23-24). 
Hasonló értékelést a mozgalomban csak Erdei Ferenc végzett, de az 
ő végkövetkeztetése eltért Kovács Imréétől. Míg Erdei a hagyomá
nyos paraszti társadalom teljes felszámolásának szükségességét val
lotta, hiszen a nagy társadalmi átalakulást szocializmusként tételezve, 
a falun maradó, kollektív gazdaságokba tömörített parasztokat már 
nem tekintette volna többé parasztnak, hanem falusi proletárnak, 
addig Kovács éppen a parasztság értékesebb elemeinek megőrzése 
érdekében kívánt agrárforradalommal felérő földosztást. Nála az új 
társadalmi rend megteremtése a feudális maradványoktól való meg
szabadulást jelentette. Erdeinél egy ugrással a szocialista-kommunista 
társadalom volt soron. Egy ideig ez a nagy különbség nem mutatko
zott meg, mert mindketten a régi rend gyökeres átalakítását követel
ték. Új társadalomról írtak, de elképzeléseiket nem részletezhették az 
adott háborús politikai helyzetben. Az alapvető stratégiai különbség 
majd csak a háború vége után mutatkozik meg a Nemzeti Parasztpárt 
két vezető egyénisége között.

Kovács Imre politikusi és politológusi pályájának első, leggazda
gabb szakasza 1944. március 19-ével lezárult.

*

Tevékenységének második fejezete mindössze két és fél évet foglal 
magába, A szovjet fogságból való szabadulástól 1947 októberéig tart, 
amikor kénytelen elhagyni hazáját, s új életet kezdeni. Ez az időszak 
az intenzív politizálásrhozza Kovács Imre életébe. Könyvírásra nincs 
ideje, csupán régebbi munkáit adja ki újra. Tanulmányt is csak 
egyet-kettőt tesz közzé, annál több viszont a napi politikai csatározá
sok közepette született újságcikke. Két nagy téma foglalkoztatja 
ekkoriban: a békeszerződés előkészítése és lehetőség szerint Magyar- 
országra nézve előnyös alakítása, és a demokrácia kérdése.

Pártjában nemzetközi ügyekben jártas szakértőnek számít, s mivel 
nyíltan megfogalmazza, hogy azt látná méltányosnak a magyarságra 
nézve, ha az új békeszerződésben -  Trianonnal ellentétben -  végre 
etnikumok és határok fednék egymást, reá hárul a Nemzeti Parasztpárt 
külpolitikai és békekoncepiójának a kialakítása. Ez irányú politikai 
tevékenysége során mindvégig arra törekszik, hogy a Szovjetunió 
képviselőivel korrekt, nyílt és őszinte kapcsolatot alakítson ki, nem 
rejtvén véka alá, hogy eszménye a nemzeti függetlenség, amelynek 
megőrzését az adott helyzetben is fontosnak tartja. Egyenessége és 
szókimondása nem is volt hatástalan. Amikor szembekerült több 
kérdésben a Szövetséges Ellenőrző Bizottság magyarországi szovjet 
képviselőjével, érezhető volt, hogy nem kedvelik, de mint politikai 
ellenfelet respektálják. Talán ennek köszönhette, hogy a legsötétebb
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politikai üzelmekból kihagyták, nem érték olyan vádaskodások, mint 
jó néhány kisgazda és szociáldemokrata képviselőtársát. Például 
fennen hirdetett nemzeti elkötelezettsége ellenére nem keverték bele 
a Magyar Közösség perébe. Valószínűleg nem járunk messze az 
igazságtól, ha megjegyezzük, hogy több félnivalója volt ennek követ
keztében Rákosíéktól, mint a megszálló szovjet csapatok képviselői- 
tói. Menekülésre is csak akkor szánta el magát, amikor már nyilván
valóvá vált, hogy a hatalom megszerzése érdekében ellenfelei -  a 
hazai kommunisták -  a demokratikus politikai megoldásoknak még a 
látszatát is elvetik.

A jó politikai elemzó' felismerhető' arról, hogy eredeti és kifejező' 
kategóriákkal képes megragadni a feltárt Összefüggéseket. A második 
világháború után megindított békefolyamat legfontosabb jellemzőjé
nek azt tartotta, hogy ellenmondás feszült a háború progresszív 
célkitűzése és lefolyása, s a békecélok konzervativizmusa között. 
Rátapintott arra, hogy a fasizmus elleni összes haladó politikai erő 
összefogásának politikájával nehezen volt összeegyeztethető az a 
tradicionálisan ósdi törekvése a Szovjetuniónak, amellyel területek 
megszerzésére törekedett, tulajdonképpen függetlenül attól, hogy 
milyen nemzetek lakják azokat. Mivel a legyőzött Németországgal 
nem volt határos -  Kelet-Poroszország kivételével ezeket a területi 
aspirációkat a közvetlenül szomszédos államokkal szemben valósítot
ta meg. Ennek az lett a következménye, hogy azokat viszont kárpó
tolnia kellett az így elszenvedett érzékeny veszteségekért. Ez a 
kompenzációs szisztéma vezetett el a párizsi béketárgyalásokon a 
szovjet határok minden ponton tapasztalható nyugatra tolásához. 
Kovács Imre megpróbálta a lehetetlent, felvette a küzdelmet ez ellen 
az elképzelés ellen. Progresszív békét követeli, amelynek nyomán 
egyszer s mindenkorra kiküszöbölhetők lettek volna a közép- és 
kelet-európai kis népek közötti nemzeti ellentétek. Sajnálatos módon 
ezek az elképzelések nem feleltek meg a Szovjetunió érdekeinek. 
Nemcsak a területi kérdések vontakozásában, hanem a mély, törté
nelmi ellentétek megszüntetésének vonatkozásában sem. Mivel 
Eszak-Bukovina és Besszarábia újbóli bekebelezését célozta meg, 
Eszak-Erdélyt Romániának szánta kárpótlásul. Mivel Csehszlovákiá
tól elcsatolta a hadfeivonulási terepnek kiszemelt Kárpátalját, támo
gatta a cseheket a magyar lakosság kitelepítésének kérdésében, s a 
pozsonyi hídfő kiszélesítésében, amelynek hazánkra nézve tragikus, 
hosszú távú következményét most is nyögjük a bős-nagymarosi 
probléma képében.

A szovjet külpolitika valóságos dimenziói majd csak emigrációs 
éveiben világosodnak meg a számára, azért foglalkozik akkor újra 
behatóan a problémával. Akkor már a jaltai megállapodások szemszö
géből nézi a dolgokat, és felismeri a magyar érdekek ez irányú 
képviseletének reménytelenségét.

A határkérdések helyett akkoriban az foglalkoztatja, vajon minek 
köszönhette a magyar nép, hogy egyedüliként a térségben szabad és
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demokratikus választásokat tarthatott 1945 őszén. Talán mégsem 
történt az országra nézve végzetes megállapodás Jaltában -  vélte 1956 
után -  s kínálkozhat némi lehetőség a finn, az osztrák vagy legalább 
a jugoszláv státus megszerzésére.

Kovács Imréhez hasonló szívós következetességgel az ország 
nemzetközi helyzetének javításával -  kortársai közül -  csak Bibó 
István foglalkozott. Szintén Bibó nevét kell említenünk, ha Kovács 
demokráciafelfogását vizsgáljuk meg. 1946 őszén nagy tanulmányt 
jelentetett meg a Válaszban „A demokrácia magyar útja” címmel, 
amely több ponton emlékeztetett Bibó egy évvel korábbi, nagy port 
és vitát felkavart tanulmányának gondolatmenetére (Bibó 1945). Bibó 
Istvánhoz hasonlóan Kovács Imre a magyarországi politikai helyzet 
legaggasztóbb vonásának a szélsőségek felülkerekedésének veszélyét 
tartotta. Az egyik szélsőséget az 1946-ban már egyre leplezetlenebből 
a hatalomra törő kommunista pártban, a másikat a régi társadalmi-po
litikai rendszer restaurálására törekvő erők között találta meg. Az az 
egy év, ami a két írás megjelenése között eltelt, ennek a folyamatnak, 
polarizálódásnak az előrehaladását mutatta, azzal a módosulással, 
hogy a fő veszéllyé ezalatt egyértelműen a szélsőbaloldali hatalmi 
ambíciók váltak. Kovács Imre jó érzékkel tapintott rá arra a politikai 
pontra, amelynek segítségével ez a tendencia megragadható volt. 
Emlékiratában maga is megelégedéssel emlékezett vissza tanulmánya 
logikus okfejtésére, amikor megjegyezte: „Mindmáig büszke vagyok 
rá!” (Kovács 1990: 305).

Ebben a munkájában szembeállította egymással a kommunisták 
demokrácia-koncepcióját, amelyet „ totális” jelzővel illetett, az ő, 
nyugati demokráciákban alkalmazotthoz hasonló „globális” demok
ráciafelfogásával. Rákosiék szalámitaktikájuk minden lépését a de
mokrácia védelmének jelszavával indokolták. Kovács Imre írásában 
rámutatott arra, hogy mennyire válságos ez a nagy demokráciavéde
lem. Valójában már régen nem ugyanarról a demokráciaértelmezésről 
van szó, amiben a koalícióra lépett pártok 1944-ben még egyetértet
tek. Emlékiratában a következőképpen foglalta össze tanulmányának 
erre vonatkozó részét: „Szegeden 1944 őszén a függetlenségi frontba 
(a koalíció kerete) tömörült pártok demokráciára szövetkeztek; a 
kommunisták ezt a formulát rövidesen ejtették és népi demokráciáról 
kezdtek beszélni, amit Rákosi a párt első legális kongresszusán (1946 
tavaszán) úgy fogalmazott meg, hogy út a »szocÍalizmushoz«. Bolse
vik gyakorlatban a »szocializmus« még a kommunizmus első, »fej- 
letlenebb« szakasza, így a Rákosi-féle út oda vezet. Amit mi akartunk, 
az a demokrácia klasszikus fogalmán alapult, s én a Válasz-beli 
tanulmányomban globális demokráciának neveztem. Amit a kommu
nisták hirdettek, az totális demokrácia. A globális demokráciában elfér 
az egész nemzet, a totális demokrácia Prokrusztész-ágy, amibe csak 
»felesleges« részeinek amputálásával lehet belegyömöszölni1’ (Ko
vács 1990: 310).
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A tanulmány másik alapgondolata a politikai erők optimális cso
portosítására vonatkozott, arra az esetre gondolva, ha a klasszikus 
demokrácia veszélybe kerülne. Kovács ezzel kapcsolatban teljes 
mértékben a magáévá tette Bibó 1945-ös elemzésének a lényegét 
Eszerint a demokráciát veszélyeztető szélsőségek elkerülésére cent
rumpolitika szükséges. Ezt a politikát pedig azokban a pártokban lehet 
megtalálni, amelyek nem törekszenek a háború után kialakult politikai 
viszonyok radikális megváltoztatására. Ilyen párt -  Kovács szerint -  
3946 őszén kettő volt, a szociáldemokrata párt és a Nemzeti Paraszt
párt, amely utóbbinak pozíciója megerősítésére szövetkeznie kellene 
a másik parasztpárt, a Független Kisgazdapárt demokratikus erőivel. 
Ezt a Bibó által teoretikusan körvonalazott, és Kovács Imre tanulmá
nyában gyakorlati javaslattá formált stratégiát azóta szinte az egész 
mai magyar politikai mezőny a magáévá tette, azzal megtoldva, hogy 
a választók többsége mérsékelt centrumpolitikát kíván. Ezért annak a 
pártnak van a legnagyobb esélye a kormányzás jogának megszerzé
sére, amelyik ezt a centrumpozíciót hitelesen el tudja foglalni.

A magyar politikatudomány két klasszikusa tulajdonképpen készen 
nyújtotta át müveiben ezt a sikert ígérő formulát az utókornak,

Kovács Imre elméleti munkásságának utolsó, emigrációs szakasza 
még csak főbb vonalaiban ismeretes előttünk. Cikkeinek, tanulmánya
inak gyűjteménye még nem készült el, s hiányzik többé-kevésbé 
annak az emigrációs politikai háttérnek a felrajzolása is, amelyben 
évtizedekig élt és alkotott. Borbándi Gyula monográfiája csak a 
legfontosabb erővonalakat rajzolta fel. Az a konkrét közeg, ahol 
Kovács Imre dolgozott (Egyesült Államok, Szabad Európa Rádió 
stb.), még kevéssé feltárt a hazai kutatás számára.

Kovács Imre az emigrációban sem tört meg, aktivitása, szervező- 
készsége már az ötvenes évek elején kibontakozott. Ahogyan Borbán
di Gyula megfogalmazta; „Gyakran hallatta a hangját az emigráns 
sajtóban. Nem egy cikkét heves vita követte. Nagy Ferencen kívül Ő 
lett a legtöbbet támadott koalíciós politikus.” (Borbándi 1989:1, 145.) 
Végig demokrata maradt, továbbra sem vált tekintélytisztelővé, ha 
úgy látta szükségesnek, akár az Egyesült Államok politikáját is 
megbírálta. Hadba szállt azokkal a jobboldali emigráns körökkel, 
amelyek visszasírták a régi, korszerűtlen magyar politikai rendszert’ 
vagy az ország háború alatti teljesítményét értékelték hamisan úgy’ 
hogy a szovjetellenes háborút megpróbálták valamiféle kommuniz
mus-elleni jogos keresztesháborúnak beállítani, mintegy előképeként 
a hidegháborús nemzetközi szembenállásnak. Részt vett azokban a 
kísérletekben, amelyekkel az egységes parasztmozgalmat kívánták 
létrehozni, legalább az emigrációban, ha már otthon nem sikerült.

1956 cezúra volt az emigrációs mozgalmak történetében is. Egy 
időre a szemben álló csoportok elásták a csatabárdot, és megpróbáltak
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egységesen fellépni a forradalom követeléseinek védelmében. Kovács 
Imre azzal segített, amihez legjobban értett, politikai elemzéssel és 
kiadványok szerkesztésével. Gazdag antológiát állított össze a világ 
számára a magyarországi politikai helyzetről (Kovács Imre 1958a).

Az Új Látóhatáron kívül az 1956-os menekült írók által újraalapí
tott Irodalmi Újságban is számos cikket publikált. 1958 nyarán jelent 
meg például itt „A magyar kérdés önmagában” című három részletben 
közölt írása, amelyben megkísérelte fölvázolni azt a második világ
háború után kialakult nemzetközi konfliktushálót, amelyben a ma
gyarországi események is elhelyezhetők voltak. Kiindulópontja a 
jaltai egyezmény volt, amelynek nyomán fő vonalaiban kialakult a 
Szovjetuniót körülvevő szatellitállamok köre, amely aztán szembeke
rült a Nyugattal. Fontosnak ítélte azokat a politikai réseket, amelyeket 
ezen a totálisan egybefont szövetségi rendszeren a titoizmus ütött, 
mintegy példát mutatva más kelet-európai országoknak arra, hogy 
lehet nemzetibb arcú kommunizmust csinálni. Ezen a téren kell 
keresni a magyar forradalom egyik ihlető előzményét -  írta. Elemezte 
a lengyel eseményeket is. A szovjet táborban észlelt ellenállást 
elsősorban olyan mentalitásbeli eltérésekkel magyarázta, amelyeket 
ezek a népek hosszú történelmi fejlődésük során alakítottak ki. A 
lengyel és a magyar néptől -  értelmezése szerint -  eleve idegenebb a 
kommunizmus bizantinus teóriája, mint a balkáni népektől. Kovács 
Imre még 1958-ban is arra gondolt, hogy meg kellene győzni a 
Szovjetuniót arról, hiábavaló a törekvése a magyar nép betagoíására, 
Jobban tenné, ha fmlandizálná az országot, így kereskedelmi és 
kulturális folyosót nyithatna a Kárpát-medencén keresztül a nyugati 
világ felé. Akkor még függőben volt a magyar kérdés az ENSZ-ben, 
tehát aki nagyon akart hinni a magyar probléma nemzetközi megol
dásában, az reménykedhetett. Nem lehet ezeket az illúziókat vagy 
mondhatjuk úgy is, politikai tévedéseket könnyedén az emigráns 
politikusok fejére olvasni, anélkül, hogy ne számolnánk az emigráns
lét sajátos szociálpszichológiai körülményeivel. A haza sorsán érzett 
aggodalom, a reménykedés annak jobbrafordulásán, szinte szükség
szerűen vezetett el az ábrándok kergetéséhez. Néhány év múltán már 
Kovács Imre is sokkal reálisabban ítélte meg az ország valódi 
helyzetét.

Kritikai beállítottsága a Kádár-rendszer viszonylagos bel- és kül
politikai sikereinek idején is fenntartotta gyanakvását, távolságtartá
sát. Pedig egyre jobban vágyódott haza. Röviddel halála előtt nyilat
kozta Bokor Péternek, hogy Magyarország olyan ország lett, amelyre 
ugyan még nem vágyik., de lehet, hogy már nem hagyná el.

Nagy sikerű emlékirata, utolsó könyve, a Magyarország megszál
lása (1979) fülszövegét dacosan azzal fejezte be, hogy: „Nincs 
honvágyam”! 1980-ban ragadta el a halál. Születésének 80. évfordu
lóján -  pályájának felelevenítésével -  egy.jelentős XX. századi 
magyar politikusra, politológusra emlékezünk.
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„Álljunk: ennekokáért mindenek felett, s mennyire csak képesek 
vagyunk, minden tetteinkben, az értelem mezejére, s legyünk, 
valamint több előkelő nemzetek, természeti hangulat 
és régibb súrlódás után felette sokban, legyünk mi a kelet népe 
elv szerint, s ekkép ha lehet mindenben: az oknak népe.”

gr. Széchenyi István (1925: 402)

TÓTH PÁL PÉTER

A népi mozgalom történelmi hátteréről

1 9 4 4 -1 9 4 5  fordulóját követően -  éppen úgy, mint létrejöttétől egész 
fejlődéstörténetén keresztül -  a népi vagy népi írói, szellemi mozga
lom* számos alkalommal a társadalmi, politikai élet gyűjtőpontjába 
került. Szerepét, jelentőségét -  a napi politika szükséglete szerint -  
torzították, azaz vagy felértékelték, vagy lebecsülték.

Azok az okok és feltételek, amelyek e mozgalom megjelenését a 
húszas évek végére, a harmincas évek elejére „kikényszentelték” és 
a benne résztvevők tevékenységét, törekvéseit, az általuk megfogal
mazott társadalmi, gazdasági, politikai reformelképzeléseket megha
tározták, részben a történelmi múlthoz, részben pedig az első világ
háborút követő időszakhoz kapcsolódták.

Ebben a tanulmányban nem foglalkozom azokkal a legűjabbkorí 
történelmünkben lejátszódott folyamatokkal, amelyek közvetlenül 
hozzájárultak a népi mozgalom megszerveződéséhez. Feladatomnak 
tekintem viszont azoknak a mélyebben fekvő okoknak a feltárását, 
amelyek a népi mozgalom megjelenését közvetett módon befolyásol
ták, kondicionálták.

Melyek voltak tehát azok a legfontosabb történeti folyamatok, 
amelyek a népi mozgalom létrejöttét és fejlődését alapvetően megha
tározták s amelyekre a mozgalom történetével foglalkozó kutatók 
eddig nem vagy kevés figyelmet fordítottak? (Lásd Borbándi 1986; 
Laczkó 1975.)

A népi mozgalom és az Elbától keletre eső európai területek 
hasonló indíttatású és természetű mozgalmai alapvetően a megkésett, 
hátráltatott vagy zsákutcás társadalmi fejlődés eredményei. Ennek 
következtében az Elbától nyugatra és keletre eső területek intézmé
nyei, az ott élők szokásrendszere és mentalitása eltérő, más típusú 
fejlődés következményei. Ezzel függ össze az is, hogy Közép- és
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Kelet-Európábán a nép fogalma „az alsóbb, többé-kevésbé elnyomott 
vagy kizsákmányolt, de politikai hatalomra hivatott osztályokon és 
embertömegeken felül jelent valami nemzetileg jellegzetesét, etnikait, 
nyelvit, valamiféle sajátosságokat hordozókat, és jelenti mindazt a 
felfogást, hogy a többé-kevésbé megbomlott politikai keretek helyre- 
állításában az etnikai jellegzetességeket hordozó néptömegeknek -  
tehát elsősorban a parasztságnak -  különleges jelentősége van” (Bibó 
1986a: HL 295).

Az európai kontinensen Kelet és Nyugat elválása, elkülönülése a 
korai középkorban megkezdődött. A határ a görög ortodox egyház és 
a katolicizmus, azaz a bizánci keresztény, illetve a katolikus kultúra 
között húzódott. E határ mentén, a nyugati zóna keleti felén egy 
átmeneti övezet jött létre, ahol hasonló folyamatok (keresztény civi
lizáció, feudális társadalmi rendszer stb.) -  igaz megkésetten és nem 
abban a kifejlett formában, mint az e területtől nyugatra eső tájakon 
-  váltak meghatározókká. Ennek következtében e régió periferikus, 
félperiferikus helyzete immár közel egy évezrede tart, s Nyugat- 
Európához viszonyított mássága nem egyszerűen elmaradottságban, 
hanem azokban a sajátosságokban is megragadható, amelyek e térség 
eltérő történelmének következményei. A kezdeti időszak tendenciájá
ban -  ezeken a területeken, így Magyarországon is -  az eltérő és 
sajátos társadalomfejlődés mellett a Nyugaton lejátszódó folyamatok 
is meghatározókká váltak. Ennek megfelelően a magyar parasztság, a 
jobbágyság egységes rendje -  az Árpád-kori társadalom különböző 
szabad és szolga állapotú elemeiből -  a 14-15. században jelent meg, 
s már ekkor nemcsak két nagy rétegre oszlott, hanem mindkét réteg 
„felső szintjén olyan feltörő elemek foglaltak helyet, amelyek előbb- 
utóbb a nemesi vagy a polgári rendbe emelkedtek” (Szabó I. 1948: 
12). Mellettük pedig olyanok is megjelentek, akik „a telkes jobbágy 
és a birtoktalan zsellér merev meghatározottságát nehezen vállalhat
ják: elég e tekintetben a telkes jobbágynak számító mezővárosi 
parasztpoígárokra és a zselléreknek nevezett diákemberekre rámutat
nunk” (Szabó I. 1948: 27), A polgárosodás a fentiek mellett termé
szetesen az ország urbanizáltságában is tetten érhető volt. S ebben a 
települések mezogazdasagi vásárhely funkciója szintén fontos szere
pet játszott. Szabó István adatokkal támasztja alá, hogy az alföldi 
mezővárosokban már a középkor végén tőkeerős parasztpolgárság élt, 
mely az ekkor felvirágzó állatkivitelnek is szervezője és haszonélve
zője volt (Szabó I. 1948: 30),

A magyar társadalom megkésett fejlődésének fennmaradásában az 
1514-es parasztforradalmat követő jogi szabályozás is fontos szerepet 
játszott, E szabályozás következtében ugyanis az 1405-ben biztosított 
köítözködési szabadságot az örökös röghöz kötöttség váltotta fel. 
Ezzel a parasztnép természetes átrétegződése, polgárosodása, ha nem 
is véglegesen, hosszú időre megakadt. Az 1514-es forradalom azon
ban Önmagában nem volt és nem is lehetett egyedül oka az európai 
fejlődés elvesztésének, mert a fejlődési vagy a visszafejlődést nem
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egyes események, hanem a társadalom egész felépítettségében műkö
dő erők együttesen határozzák meg (Szabó I. 1948: 76-77). Azért is 
fontos erre utalni, mert amíg Nyugaton az elveszített középkor végi 
nagy parasztforradalmak sem gátolják a fejlődést, addig a német 
területtől keletre a jobbágyságot az sem tudta megmenteni hanyatló 
sorsától, hogy az elbukott forradalmak terheit nem kellett magára 
vennie (Szabó I.: 1948: 75). Mindez a parasztság polgárosodását, 
létszámának alakulását is jelentős mértékben befolyásolta. A középkor 
utolsó századában bekövetkezett fejlődés hatására ugyanis Európa 
nyugati, illetve keleti részében már addig meglévő eltérő fejlődési 
formák és a megfelelő intézmények különbözőségei még egyértel
műbbé váltak. Mindezek a tudat szintjén, a műveltség, a kultűráltság, 
a munkakultúra, a szellemi-értelmiségi tevékenység másságában, a 
társadalom életében elfoglalt helyében, szerepében is megnyilvánul
tak. Az ekkor bekövetkezett változások pedig többek között „a 
jobbágyot valójában bérlővé vagy éppen önálló kisbirtokossá való 
alakulás útjára vezették, s ez a társadalom egész alkatára éppen olyan 
mélyre ható befolyást gyakorolt, mint a középkori adóztató üzem a 
maga korában, vagy mint az Európa keleti részében párhuzamosan 
kialakuló gazdasági szervezetforma, az üzemesített, a majorkodó vagy 
legkifejezőbben: termelő uradalom” (Szabó I. 1948: 163). A terme- 
lésre-gazdálkodásra berendezkedő újkori nagybirtokosoknak újabb és 
újabb földterületre s a földet megművelő mezőgazdasági munkarőre 
volt szüksége. Ennek biztosítására meg is születtek a röghöz kötés 
különböző rendszerei, az urának robotolássaí adózó jobbágy és a 
jobbágy családtagjainak igénybe vehetősége a földesúri üzem részére. 
Mindez az Elbától nyugatra a jobbágybirtok felszabadulásához, ettől 
keletre eső területeken pedig „a termelést üzemszerűen kiépítő s a 
jobbágybirtokot s magát a jobbágyot a nagybirtokon folyó gazdálko
dás céljaira teljesen kihasználó uradalom honosodott meg”. S ennek 
szükségszerű következménye lett többek között az is, hogy a 16. 
század közepére a földbirtok csaknem fele igen csekély számú 
nagybirtokos család kezébe került (Szabó I. 1948: 165).

A megkésett, hátráltatott vagy zsákutcás magyar társadalomfej
lődést a továbbiakban nem kívánom részletezni (lásd Bibó 19866: II). 
Úgy vélem azonban, a fentiek alapján joggal állapítható meg az, hogy 
a magyar népi mozgalmat is alapvetően a magyar társadalom megké
sett fejlődése, a hazai polgári átalakulás befejezetlensége hívta életre 
és kondicionálta. Az Elbától keletre eső területek eltérő fejlődésével 
kapcsolatban pedig elégségesnek tartom megjegyezni, hogy a magyar 
társadalom a múlt század utolsó harmadában jellegzetes példája lett 
a kívülről és külső minta alapján, tehát a nem szerves fejlődés 
következtében kapitalizálódott kelet-európai társadalmaknak. Ennek 
eredményeként pedig a termelési viszonyok és a társadalomszerkezet 
sajátos kettőssége jött létre. Azaz a magyar társadalom is a kapitaliz
mus termelőviszonyai szerint szerveződött és rétegződött. „Tehát 
elsősorban a zsidóságból, másodsorban a németségből, olyan erőteljes
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betöréssel és gyarmati üzletiességgel terjeszkedett ki a kapitalista 
termelés és áruforgalom a magyar társadalomra, hogy a meglévő 
polgári elemeket nem fölnevelte, hanem elsöpörte és felszívta” (Erdei 
1980: 298). Ennek következtében az ipar, a bankélet és a kereskede
lem meghatározó pozícióiban, valamint a szabad értelmiségi pályákon 
idegeneket és a magyar társadalom kötetlenebb elemeinek a képvise
lőit találjuk. A társadalom struktúrája azonban „nem közvetlenül 
ennek a termelőmódnak a képződménye, hanem a feudalizmusból 
fennmaradt szerkezeti elemeknek a továbbalakulása” (Erdei 1980: 
294). E felemás társadalomfejlődés szükségszerű következménye 
maradt a torz birtokmegoszlás, a hitbizományi birtokok meghatározó 
szerepe, az agrárnépesség aktív keresők közötti magas aránya, vala
mint a gyenge, jelentősebb társadalmi szerephez nem jutott polgárság, 
illetve azok a tudati zárványok, amelyek a lakosság mentalitását 
alapvetően befolyásolták.

A műit század utolsó évtizedeiben a hazai szervetlen, gyarmatias 
jellegű kapitalista fejlődés a nagybirtokosok agrárius szervezkedésé
be, illetve a szocialista agrármozgalmak kirobbanásába torkollik. Az 
agrárius mozgalom eszméje az új konzervativizmus volt, mely szem
ben állt a nemzetközi nagytőkével, a liberalizmussal, a szabadelvű- 
séggel s ennek megfelelően a kapitalizmus hazai kibontakozásával 
(Szabó M. 1974). A földbirtokosok a társadalmi struktúrákban elfog
lalt vagy megmaradt szerepük következtében érvényesíteni tudták 
érdekeiket, s ennek megfelelően minden földbirtokrendezési és tele
pítési politikával szembe tudtak fordulni, aminek következtében 
többek között a földbirtok egy része idegenek kezébe került (Tokaji 
1913; Kovács 1938: 81).

A századforduló agrárszocialista mozgalmait elsősorban a mező- 
gazdasági népesség földnélkülisége és kiszolgáltatott helyzete váltotta 
ki. Kialakulásukban azonban fontos szerepet játszott az is, hogy ~ 
történelmi léptékkel mérve -  a mezőgazdaság korántsem egyértelmű
en kapitalista jellegű átalakulása rendkívül rövid idő, mintegy 30-40 
év alatt zajlott le s, hogy a hazai gyarmatias jellegű kapitalista fejlődés 
nagy erővel nyúlt bele a falu feudális maradványokkal teli életébe, 
közösségi kapcsolataiba, kultúrájába, hagyományos társadalmába. A 
parasztság tömegeinek pedig mindez nem felemelkedést, hanem az 
agrárproletár sorba való lesüllyedését jelentette. Ezeknek a mozgal
maknak nem volt szilárd ideológiai hátterük. Ennek következtében 
„messianista szektárkodástól a szabályos marxizmusig terjedt a skála, 
melyen eszmeviláguk mozgott, mindamellett csaknem teljesen homo
génné tette őket űr-, pap- és birtokéi lenességük, és az a közös 
nyomorúság, amelyből születtek” (Bibó 1986c: II, 148-149). A 
századfordulóra ezek a mozgalmak lényegében megszűntek. Ebben 
az iparosítás, valamint a tengerentúlra való vándorlás játszott fontos 
szerepet (Borbándi 1986: 14).

Az első világháborút, az 1918-as és az 1919-es forradalmakat, majd 
az ellenforradalmat követően a magyar társadalom a korábbinál is
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nehezebb feltételek közé került. A kezdetet egy vesztett világháború, 
az addigi természetes államkeret és gazdasági egység, az Osztrák- 
Magyar Monarchia szétesése, a forradalmak s az ezeket követő 
fehérterror, a trianoni békeszerződés drasztikus rendelkezései2, a 
román megszállás okozta károk (pl. a megszállt területeken található 
ipari berendezkedések stb. leszerelése és elszállítása) határozták meg. 
Komoly problémát jelentett az értelmiség helyzete, hiszen az elszakí
tott területek köztisztviselőinek Magyarországra menekülése, az elhe
lyezkedési lehetőségek beszűkülése -  különösen a közalkalmazotti 
pályán -  szinte leküzdhetetlen gondokat okozott

A két világháború közötti magyar társadalom különböző szellemi 
áramlatait képviselők nézeteit meghatározta az a tudat, hogy az első 
világháború, s az azt lezáró békék egy -  vélt vagy valóságos -  boldog, 
nyugalmas korszak végét jelentették, s a korábbi bitonságot a labilis 
jelen s a kiszámíthatatlan jövő váltotta fel (Karácsony 1941: 176). E 
tudatot erősítette, hogy a társadalmi rendszerváltozás -  amely a hazai 
polgári fejlődést, s egyben az európai minták egyértelműbb átvételét 
is lett volna hivatott szolgálni mint igény és szükségszerűség, már 
az első világháborút megelőzően megfogalmazódott. Erre azonban 
sem a háború befejeztével, sem a proletárdiktatúra hatalomrajutásával 
majd annak felszámolását követően nem került sor, ellenkezőleg, a 
korábbi, meghaladásra ítélt társadalmi szerkezet restaurálása követke
zett be. Az e társadalomszerkezetet meghatározó feudális nagybirtok- 
rendszer szerepét, töretlen hatalmát a korabeli birtokviszonyok jól 
érzékeltetik. Az országban a rendelkezésre álló 36 857 000 kát. hold 
földterületen ugyanis ebben az időszakban 2 388 482 gazdaság mű
ködött, s ebből 3 768 gazdaság volt csak ezer kát. holdnál nagyobb. 
Ezek a birtokok csaknem 12 millió kát. hold területet foglaltak el, s 
ebből 2 329 000 kát. hold néhány család hitbizománya volt. Ezzel 
szemben a gazdaságok 53 százaléka törpegazdaság, melyeknek tu
lajdonosai mindössze 2 155 168 kát. holdat tudhattak magukénak 
(Szekfű é. n. 313-324)3.

Az 1919 után kiépült új hatalom pedig ezen a helyzeten nemhogy 
változtatott volna, hanem „konzerválta a modernizáció folyamatát 
akadályozó társadalmi struktúrát (Kulcsár 1982: 19), aminek követ
keztében a korábbi földbirtok megoszlás, a gazdálkodás technikai 
szintje, valamint a parasztság életszínvonala, életmódja lényegében 
változatlan maradt.4 A 15. századtól kiépülő tanyarendszer a magyar 
agrárgazdaság helyzetét még tovább bonyolította. Az 1910-es statisz
tika 225 tanyás helyet rögzített, s ezeknek a helységeknek a határa 5 
millió 400 ezer kát. holdat foglalt magában. A kültelki lakosok száma 
pedig a népszámlálási adatok szerint 1930-ban majd kétmillió volt.

A birtokmegoszlás aránytalanságát az 1935-ös állapot is egyértel
műen érzékelteti (lásd 1. táblázat).
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1. táblázat
A  fö ldb irtok 1935-ben

nagysága száma területe átlagterülete
(kát. hold) (kát. hold) (kát. hold)

0 -  5 1 184 783 I 631 246 1,38
5 -  10 204 471 1 477 376 7,23

1 0 -  20 144 186 2 025 946 14,05
2 0 -  50 73 663 2 172 300 29,39
5 0 -  100 15 240 1 036 162 67,90

10 0 - 200 5 792 805 164 139,01
10 0 - 1000 5 202 2 124 801 408,46

1000 fölött I 070 4 608 849 4307,20
összesen 1 634 407 15 881 844 9,84

A táblázat adatai alapján megállapítható az a szakadék, amely a 10 
kát. hold alatti, illetve a 200 kát. hold feletti birtokkal rendelkezők 
között volt. Az ellentét azonban még riasztóbb, ha a százalékos 
arányokat is egybevetjük. Az 0-5 kát. hold területű földtulajdon, 
amely az összes földbirtok 72,5 százalékát, a megművelhető földte
rület 10,1 százalékát foglalta csak el. S ha ehhez hozzávesszük az 
5-10 kát. hold nagyságú birtokok számát, akkor ezek együtt az összes 
birtok 85 százalékát adták, ezzel szemben csupán a megművelhető' 
földterület 19,35 százalékát foglalták el. Ugyanakkor a 200 kát. hold 
feletti, a birtokok 0,4 százalékát kitevő birtoktestek adták, a meg
művelhető földterület 43,1 százalékára terjedtek ki (Ránki et al 
1976: 729).

1869-ben a napszámos, az önálló paraszt és mezőgazdasági mun
kás, cseléd kategóriába az aktív keresők 80 százaléka, 1900-ban 70,8, 
1920-ban 60,3, 1930-ban 51,6, 1941-ben pedig 50,7 százaléka tarto
zott. Az 1945-ben végrehajtott földosztás után az aktív keresők 53,6 
százaléka dolgozott a mezőgazdaságban (Tóth Pál Péter 1984: 6). 
Lényegében az ipar szívóhatásától függetlenül, az éhség és kereset
nélküliség következtében, melyet az 1929-es világgazdasági és az azt 
követő elhúzódó agrárválság még súlyosbított, a falusi népfelesleg a 
városba özönlött. Ennek ellenére „maradt annyi szegényparaszt a 
falvakban is, hogy a trianoni idők közepén, a harmincas évek elején, 
hárommillió koldus volt csak a falvakban Magyarországon. Vagyis a 
trianoni Magyarország lakosságának egyharmada fold nélküli, jövő 
nélküli girhes-rongyos szegényember lett” (Veres 1948:12), A magyar 
társadalom megkésett fejlődését tükrözte az is, hogy a lakosság 
foglalkozási struktúráját még 1930-ban is a mezőgazdaságban dolgo
zók határozták meg (lásd 2, táblázat).
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2. táblázat
A magyar agrártársadalom rétegződése 1930-ban

FOGLALKOZÁS EZER FŐ AZ ÖSSZLAKOSSÁG
(8 688 300 fő) százalékában

kisárutermelők:
0 -  1 kát. hold 346,9 4,0
1 -  5 kai. hold 1070,6 12,3
5 - 2 5  kát. hold 1065,4 12,3

bérből és fizetésből élők:
mezőgazdasági munkások
(0-1 kát. hold) 1676,2 19,3

földbirtokosok:
nagybirtokosok, nagygazdák 311,5 1,7

4470,6 51,6

Forrás: Ránki eí aL 1976: 772.

A két világháború közötti időszakban tehát az egyház, a nagybirtok 
és a nagytőke régebbi hatalma szinte csorbítatlan maradt, sőt a 
különböző baloldali irányzatok, illetve a liberalizmus elítélésével a 
még szűkösebb állapotok jöttek létre. A népi mozgalom megszerve- 
ződése így abból a csalódottságból és növekvő elégedetlenségből is 
fakadt, amit a régi rendszer restaurációja, valamint az új kurzus 
politikája idézett elő.

Az 1919-es magyar proletárdiktatúra bukása a magyar társadalom 
döntő többsége számára egyértelművé tette a szocialista, kommunista 
út járhatatlanságát. Mindez nemcsak a proletárdiktatúrától, hanem a 
szocializmustól és a határozott társadalmi reformtól való elfordulás
hoz is vezetett. Ennek következtében „a politikai életben szóhoz jutó 
demokratikusabb elemek is szüntelen mosakodásra kényszerültek 
abban az irányban, hogy mindennemű marxizmustól és forradalomtól 
távol álljanak” (Bibó 1986c: II, 129). A húszas évek derekára viszont 
a győztes ellenforradalom politikája -  elsősorban azért, mert a 
meghaladásra ítélt állapotokat konzerválta -  a jobboldali radikaliz
musból is kiábrándította az ország kilátástalan helyzetéből kiutat 
kereső fiatal értelmiségieket. E folyamat egyik szükségszerű követ
kezménye volt, hogy felújították a falura, a tanyára való kijárást, 
amelynek már történeti hagyományai voltak.5

A megkésett magyar társadalomfejlődéssel és a felemás hazai 
polgárosodással összefüggésben számos gondolkodó -  Széchenyi 
István, Eötvös József, Kemény Zsigmond, Márai Sándor, Bibó István 
-  véleményét idézhetném. Ehelyett azonban inkább a két világháború 
közötti időszak két személyiségének, Szabó Dezsőnek és Karácsony 
Sándornak témánkkal összefüggő nézeteiről szólok. Megítélésem 
szerint Szabó Dezső világosan felismerte a magyar társadalom torz
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fejlődését. Paradox módon azonban ő a változást éppen annak a 
társadalmi erőnek a segítségével képzelte el, amely történelmileg 
túlhaladott létét éppen a felemás magyar társadalomfejlődésnek kö
szönhette, Számára ugyanis a parasztság azt a tiszta, „fertőzőmentes 
őserőt” képviselte és testesítette meg, amelyből a magyarság a 
megújuláshoz, a felfrissüléshez és a továbblépéshez új erőt meríthe
tett. Ezek a Szabó Dezsőd gondolatok, amelyek Az elsodort falu című 
nagy hatású munkájából (1919) váltak közismertté, befolyással voltak 
a korabeli értelmiség nézeteinek alakulására és mozgalmaikra is. 
Ebben megnyilvánult, direkt és indirekt formában, az idegenekkel 
való szembenállás is, amely különböző intenzitással elsősorban né
met- és zsidóellenes ségben, valamint a gazdasági, kulturális és az 
államélet különböző területein betöltött szerepük kritikájában nyilvá
nult meg. Szabó Dezső és őt követve a népi mozgalom képviselői 
felrótták, hogy a „nagy méretű és nagy tömegű zsidó és német 
asszimiláció a magyar nemzet számára egy túlzott, nehezen meg
emészthető és egészségtelen jelenségeket okozó folyamat volt” (Bibó 
1986a: III, 306). Szabó Dezső a „svábokat és a zsidókat azért támadta, 
mert őket a fennálló úri rend részesének, haszonélvezőjének, pártfo
gójának tartotta. A sváb származásúaknak különösen a művelődésben, 
az egyházi és a politikai életben, a zsidó ipari, bank- és kereskedelmi 
nagytőkéseknek pedig a gazdasági életben és a sajtóban játszott 
szerepét kifogásolta. Borbándi Gyula szerint a „keresztény nagybir
tokos és zsidó bérlő, keresztény nagytőkés és zsidó iparmágnás az ő 
szemléletében egyaránt a parasztok és munkások kizsákmányolói 
voltak és egyforma elbírálásban részesültek” (Borbándi 1975: 136).

Szabó Dezső számára tehát a parasztság volt a kiindulópont, a 
magyarság jövőjét biztosító erő. Tagolatlan megközelítésében a pa
raszti népesség lényegében nem szociális kategóriaként, hanem a 
magyarság kizárólagos letéteményeseként jelent meg. Mindezek kö
vetkeztében nézeteit sokféleképpen lehetett értelmezni, s alkalmasak 
voltak arra, hogy a belőlük levont következtetések hatására valaki 
szélsőjobboldali, illetve ezt az utat is bejárva, ezeket meghaladva 
baloldali, demokratikus nézeteket képviseljen. (Szabó Dezső egykori 
hívei közül többen az illegális kommunista mozgalomhoz is eljutot
tak.)

Szabó Dezsőnek fontos szerepe volt abban, hogy a fiatal értelmiség 
egy részének a figyelme a parasztság, a falu felé fordult. Nézeteik 
alakulásában Szabó Dezső parasztmitológiája, nagybirtok- és nagytő
ke-ellenessége fontos szerepet játszott. így van ez még akkor is, ha 
egyet kell értenünk Szekfű Gyulával, aki szerint a népi mozgalom 
megjelenésének szükségszerű előfeltétele volt az, hogy a Trianon 
utáni fiatal nemzedék elutasítsa elődei parasztromantikáját, s hogy 
„igazi európai, nem pedig turáni-szláv kultúrát akartak látni Magyar- 
országon, amely a nép számára népi, az intelligencia számára polgári, 
városi, Budapesten nagyvárosi, de magyar legyen” (Szekfű é. n. 459).
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Karácsony Sándor írói munkássága, pedagógiai, gyakorlati-politi
kai tevékenysége annak ellenére jelentős hatással volt a népi mozga
lomra, hogy a népi reformációban gyökerező, tudatosan vállalt plebe
jus protestantizmusa, világfelfogása, valamint az, hogy a társadalmi, 
gazdasági, politikai válságból nem a harmadik utat tartotta kivezető
nek, hanem az eredetünket és hagyományainkat figyelembe vevő, 
azon építkező nyugati típusú fejlődésben látta a megoldást, ami 
elkülönítette őt a népi mozgalom fo vonulatától.6 Kortársaihoz hason
lóan a gondolkodó, gyakorlati-pedagógiai-mozgalmí tevékenységet is 
kifejtő Karácsony Sándor számára a Trianon utáni helyzet kihívást 
jelentett. A magyar társadalom legfontosabb problémáinak -  a népi 
írók által megfogalmazott sorsproblémákkal egyezően -  ő is a 
földkérdést, a környező országokban kisebbségi sorba süllyesztett 
magyarság helyzetét, a zsidókérdést és a nemzedéki problémát tartot
ta. E problémákhoz kapcsolódva azonban a Karácsony Sándor-i 
életmű centrumába a társadalmi-gazdasági folyamatokat alapvetően 
meghatározó kérdéskomplexum, a hagyomány, a saját minta alapján 
bekövetkezett szerves fejlődés, valamint a megújulás, a külső minta 
belsővé transzformálhatóságának kérdése került. Figyelmének közép
pontjában a közösség felszabadítása állt, ha ezzel a múlt hagyomá
nyokban is rögzült igazságait átmentik a mába, s ezeket az igazságo
kat -  az új feltételeknek megfelelően -  a közeli és távolabbi jövő 
építésében is felhasználják (Karácsony 1938). Szerves fejlődésről 
azonban csak abban az esetben beszélt, „ha azt, ami voltunk, sohasem 
vetkezzük le, hanem mind mélyebben tudatosítjuk” (Kondor 1942: 
87).

Karácsony társadalmi-gazdasági refomkoncepciója szorosan kap
csolódott a református hagyományokhoz. Ennek következtében a 
magyar földet a „kis autonómiák” klasszikus hazájának tartotta. A 
jobb- és a baloldali totális hatalmi formációkat elutasította, s az 
egyéni, a helyi és társadalmi autonómiákon nyugvó mellérendeléses 
viszony szükségességét fogalmazta meg, ahol az önálló, öntörvényű 
közösségek vezetői nem vezetők, hanem az autonómiák pl. egy falu 
alkalmazottai. Szerinte ugyanis egy kompakt közösséget csak akkor 
lehet többlettermelésre bírni, ha egy másik kompakt közösséggel nem 
fölérendelt, hanem mellérendelt viszonyban áll (Karácsony 1939: 192, 
229, 244).

Karácsony Sándor alsó-, közép- és felső néposztályt különböztetett 
meg. Gondolatrendszerében az alsó néposztály, mely a megőrzött 
múíbeli emlékek, hagyományok, szokások hordozója, centrális, meg
határozó helyet foglal el a társadalom szerkezetében. A legtisztább 
formában a magyar mentalitást is a -  külső és belső kényszer alatt 
tengődő -  alsó néposztálynál, a parasztságnál találta meg, melynek 
életmódja, kultúrája a ló., 17. században megrekedt, s ennek követ
keztében mentalitásának alapermészefe a konzervativizmus. Ez azon
ban szerinte szerves és teremtő, tehát nem retrográd, mert állandó 
eleme a reform. Karácsony úgy vélte, hogy amíg az alsó néposztály
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a 16., 17. századi kulturális visszaszorítottságból nem emelkedik ki, 
addig a helyi közösségek nem tudnak okszerű gazdálkodást folytatni! 
és szövetkezetekbe sem lehet tömöríteni őket. Karácsony az alsó 
néposztály 16., 17. századi állapotáért, a falusi térség problémáiért, 
illetve a városokban kialakult álmagyar életstílus meghonosodásáért, 
az elhibázott külső, nem szerves reform megvalósítóit tette felelőssé! 
A magyar középosztályt pedig, mivel sem tradícióval, sem saját 
kultúrával nem rendelkezett, szintén alkalmatlannak tartotta hivatásá
nak, társadalmi szerepének, funkciójának betöltésére. Számos egyéb 
ok mellett ehhez -  mint kifejtette -  az is hozzájárult, hogy általános 
állapota következtében az alsó néposztály szintjén élt (Karácsony 
1939: 74-84, 87-88). A felső néposztály, különösen pedig magas 
műveltségű rétege, bár modem európai műveltség birtokában volt -  
Karácsony szerint - , nem tudta betölteni hivatását, mert gyökértelen 
s elveszítette történeti tudatának kontinuitását. Mindezek következté
ben Karácsony azt, ami az országban létrejött, nem „saját magunk 
életgyökereinek és életfájának pompás, remek virágáénak, hanem 
idegen minta szervetlen jelenlétének tartotta (Karácsony 1942: 324). 
Számára azonban nem az idegenek s nem a külső minták átvétele 
okoztak problémát, hanem az, hogy ezek a magyar hagyományokkal 
nem szervültek s így negatív társadalmi folyamatokat indítottak el.

Karácsony rendszerében fontos helyet foglal el Nyugat és Kelet, 
Európa és Ázsia szembeállítása. Tisztában volt a nyugati társadalom
fejlődés, a demokratizmus, a liberalizmus előnyeivel és hátrányaival 
(Karácsony 1939: 107). Célja ennek következtében nem az elzárkózás 
s nem a Nyugat szolgai másolása, hanem a kitermelt értékek asszimi
lál ása volt. Ezt azonban szerinte csak akkor lehet megtenni, ha tudjuk 
hogy nálunk és Nyugaton mi az értékes és mi az értéktelen. Ügy vélte 
ugyanis, hogy ha a nyugati minta a Duna-medencében is a szerves 
fejlődés elemévé válik, akkor e térség országai is a nyugati országok
hoz hasonló fejlettségűnek lehetnek. Ennek azonban szerinte valóban 
felemelkedésnek s nem Önfeladásnak kell lennie, mert ha nem ez 
következik be, akkor Magyarország s e térség elveszíti identitását és 
a Nyugat gyarmata lesz.

 ̂ A Karácsony-féle társadalmi reformkoncepció alaphelyzete a mel
lérendelő viszonyban levő autonóm Én és Te interakciójából bomlik 
ki, aminek eredménye „a társadalmi tett-rendszerben megszilárduló 
ám a hagyományokra is támaszkodó (új) szokások világa” (Lányi 
1987: 128). Számára tehát a hagyomány és a megújulás, illetve a 
hagyomány és a modernség nem egymást kizáró fogalmak, hanem a 
természetes rendszer szerves elemei, hiszen „az ember csak hagyo
mányos kultúrformái útján közelíthető meg”. A hagyományos formá
kat pedig csak az új lelki tartalom tarthatja életben azzal hogy 
aktualizálja és alakítja őket (Lükő 1940: 131). Nézete szerint a 
tárgyi-objektív és az egyszerű-primitív magyar lélekkel szemben a 
nyugat-európai szubjektív és komplikált: azaz, az egyik sem alacso
nyabb vagy magasabb rendű képződmény a másiknál, hanem a
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magyar más, mint a nyugat-európai (Karácsony 1938ö: 19). A magyar 
mentalitás másságát a nyugatitól eltérő életkörülmények és feladatok 
szükségszerű következményének tartotta, melynek mélyén szerinte is 
a megkésett magyar társadalomfejlődés ténye húzódik meg.

Karácsony az egymásnak feszülő ellentétek harcát elvetette, s 
helyette a kiegyenlítődés következtében megvalósuló egyensúlyi hely
zetek létrehozásának szükségességét szorgalmazta (Lányi 1987: 123). 
Szociológiai érvényességgel fogalmazta meg, hogy a permanens 
válság megosztottságot, elhatárolódást és szembenállást eredményez. 
Ennek meghaladását pedig csak akkor tartotta lehetségesnek, ha 
szerves -  a hagyomány és a megújulás kontextusában elgondolt 
reform a gyakorlatban válik realitássá.

Karácsony Sándor tisztában volt a magyar társadalom ellehetetle
nült helyzetével, a változást, a társadalmi-gazdasági szerkezet átala
kítását azonban nem revolúciós formában képzelte el. A valódi 
társadalmi változást ugyanis csak szerves reform útján látta megvaló
síthatónak, ez pedig azokból a szükséges lépésekből áll, amelyeket a 
történelmi fejlődés teljes ismeretében lehetséges megtenni. Rendsze
rében a) a történelem tradícióit és hagyományait a nép őrzi; b) a jelen 
létezéstudatát az értelmiség hordozza; c) a jövő letéteményese pedig 
az ifjúság, mert számára a jelentudomány igazságai problematikusak, 
s ezért reformokba kezd. „A reform pedig -  fogalmazta meg Kará
csony -  a jelen törvényeinek megváltoztatott formája, a múlt hagyo
mányaiból alakul ki úgy, hogy átalakítja a hagyományt, amely 
ugyanakkor a törvény erejével funkcionál” (Lányi 1987: 122).

JEGYZETEK

1 A mozgalom ellenfelei, marxista és nem marxista kritikusai a népi helyett a 
mozgalom megnevezésére általában a népies jelzőt használták, használják. A 
magyar nyelvben azonban a népi és a népies nem ugyanazt jelenti. A „népi” ugyanis 
a lényegre, annak jellegére, tartalmára vonatkozik, a „népies” pedig -  lekicsinylő, 
pejoratív hangsúllyal is -  arra, ami mindezt csak utánozza.

2 Az 1920. június 4-én Versaílles-ban aláírt békeszerződés döntése alapján Magyar- 
ország területe 325 411 km2-ről 93 073 km2-re7 lakosainak száma pedig 20 886 487 
főről 7 615 117 főre csökkent. 1920-ban Magyarország lakosainak száma 7,98 
millió fő. Ennek 5 százaléka német, 2,45 százaléka pedig román, szerb, szlovák stb. 
nemzetiségű. Számuk Összesen körülbelül 700 ezer főt tett ki. Az egyes országok 
részesedését az alábbi táblázat mutatja;

______ km2______________ fő ebből magyar*

Ausztria 4 020 291618 24 807
Csehszlovákia 61 633 3 517 568 1 084 343
Jugoszlávia 63 092 4 131 249 563 597
Románia 103 093 5 257 467 1 704 851
C Az 1910-es statisztika adatai alapján.)

3 1899-1914 között mintegy 1,4 millió fő vándorolt ki a Magyar Királyság területé
ről, körülbelül egyharmada magyar nemzetiségű volt. Közülük csak 300 ezren 
tértek vissza.
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4 Az 1920: XXXVI. te. értemében egy személy maximum 3 kát. holdat kaphatott de 
mivel a juttatottak száma 679 000 fő volt, így egy főre kb. 1,5 kát. hold jutott.

5 Lásd Apor Péter; Metamorphosis Transsylvaniae (1736); Bél Mátyás* Notitia 
Hungariac novae historico-geographica (1735-1742); Benkő József: Transsylva
nia sívé Magnus Transsylvaniae Principatus (1777-1778) stb., illetve Egyed Ákos 
bevezető tanulmányát A megindult falu  (Bukarest 1970) című kötethez.
Karácsony Sándor (1891—1952) iskoláit Budapesten, Svájcban, Németországban 
végezte. Lapszerkesztő, ifjúsági vezető, író, egyetemi tanár.
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A „populizmus” külföldi értelmezéseiről

A címben jelzett téma azért vált számunkra különösképpen érdekessé, 
mert a rendszerváltozás éveiben a hazai politika és még inkább a 
politikai újságírás nyelvében rendkívüli mértékben elszaporodott a 
„populizmus”, „populista” kifejezés, és ebből komoly bonyodalmak 
adódnak. A szó ugyanis nyelvünkben már foglalt, s bár csak szórvá
nyosan jelent meg, de egészen más értelemben volt használatos: a 
„népi” jelző helyettesítésére alkalmazták több ízben a népi írói 
mozgalom némely, főként emigráns tagjai (Kovács Imre, Szabó 
Zoltán, Borbándi Gyula, Bibó István). E pozitív értelmezéssel szem
ben a legutóbbi években kibontakozott szóhasználati divat a „popu- 
lizmus”-t nagyon sokféle értelemben forgatja ugyan -  s ezek közt a 
„népi” jelző helyettesítése is előfordul de szinte teljesen egységes 
a negatív értelmezésben, a „populista” jelző elítélő, megbélyegző 
értékhangsúílyal való alkalmazásában. E szóhasználat nyomán a 
„populista” kifejezés a „demagóg”, az „antidemokratikus”, a „szélső
séges”, a „hőzöngő”, a „felelőtlen ígérgető”, a „nacionalista”, az 
„antiszemita” stb. minősítések tőszomszédságába került. S már-már 
fölrémlik a láthatáron, hogy hamarosan a „népi”, vagy ahogy néme
lyek manapság némi megvetéssel mondják: a „népnemzeti” is odake
rül. A tudatlanságból -  és persze: importból -  származó mindennapos 
publicisztikai „populistázás” érthetően sértette és sérti azoknak az 
érzékenységét, akik a népi (azaz populista) írói mozgalom demokra
tikus és nemzeti eszmei örökségének híveiként elutasítanak minden, 
a demokráciát veszélyeztető eszmét és magatartást, de elvetnek 
minden olyan megnyilvánulást is, amely a nemzeti egyéniség szabad 
megélésének igényét megpróbálja összemosni a demokrácia veszé
lyeztetésének szándékával.

A tájékozódás igénye, a téma időszerűsége és a különféle félreér
tések miatt az utóbbi időben vita bontakozott ki a magyar szellemi
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életben a populizmus körül. Ennek során joggal vetődik fel a kérdés: 
mi a tényleges helyzet külföldön? Ott is ilyen nagy a félreértéseket 
eredményező fogalmi zűrzavar? Ott is bunkóként forgatják e jelzőt, 
hogy másokat kiakolbólítsanak vele a szalonképes demokraták közül?

Ami a kiakolbólítás szándékát illeti, nos, az másutt is megvan: 
amint az osztrák televízióban látom-hallom, szomszédunknál épp 
mostanában „populistázzák” ki egészen a jobb szélső perifériára -  a 
különben kétségtelenül jobboldali -  Jörg Haidert és híveit. De a 
nyugati országokban általában hiányzik a magyar népi mozgalomhoz 
hasonló, a jelenkorban is politikai tényezőként jelentkező erő, ezért a 
kérdés összefüggései rendszerint mások, mint nálunk.

A „populizmus” fogalma azonban, amennyire megítélhetem, világ
szerte zűrzavaros. Olyannyira, hogy a kérdéskör egyik legjelentősebb 
szakértője, az angol Margaret Canovan monográfiája végén már azt 
a kérdést teszi föl, hogy egyáltalán értelmes fogalom-e ez, vagy pedig 
túlságosan konfúzus ahhoz, hogy bármit is jelentsen. Ő mindazonáltal 
abban a hitben írta meg a könyvét, hogy „e fogalomnak nem 
szükséges reménytelenül zavarosnak lennie, és valóban segíthet azo
nosítani azokat a politikai jelenségeket, amelyeket tanulmányoznunk 
kell, feltéve, ha vesszük a fáradságot, hogy kibogozzuk a változatos 
szálakat, amelyek a használatában egybefonódtak” (Canovan 1991).

A „populista” jelző egy Overmyer nevű amerikai demokrata poli
tikus elméjéből pattant ki 1892-ben, amidőn Kansas államban válasz
tási megbeszélést tartott a demokrata párt és a helyi farmerek új pártja, 
a Néppárt, s az utóbbi vezetői tömeghasználatra alkalmas, rövid 
önmegjelölést kerestek az angolul csak körülírással kifejezhető „nép
párti” helyett. A populista farmermozgalom a liberális demokrácia 
adott keretein belül maradó, de azokat megreformálni akaró harma- 
dikutas népi mozgalom volt, jelentős belső ellentmondásokkal. Vezet
hettek, s vezettek is belőle szálak számos irányba, a szocialisztikus 
nyugatkanadai farmermozgalmaktól a New Deal támogatásán át a 
legkülönbözőbb jobboldali jelenségekig, mozgalmakig. Ezeken a 
mintegy szerves elágazásokon túl sok másféle oka is volt annak, ha 
egy új -  vagy visszamenőleg egy régi -  mozgalmat, ideológiát, 
személyt populistának kezdtek nevezni. Például felszínes analógiák 
vagy egyes jellegzetes követelések azonossága, netán pusztán a szó 
szűkén vett szótári jelentésének alkalmas volta s még egyebek is.

Mindenesetre korszakunkra rendkívül változatosak lettek a Cano
van emlegette szálak, s meglehetősen össze is gabalyodtak. Akialakult 
zűrzavar illusztrálására C, Vann Woodwarcl-n&k, a Yaíe Egyetem 
nyugalmazott történészprofesszorának leírását idézem egy eredetileg 
1981-ben megjelent írásából: „Jimmy (!) Carter populistának nevezte 
önmagát, és ugyanezt a címkét ragasztják Rónáid Reagenre és Jack 
Kemp kongresszusi képviselőre. De alkalmazták már a néhai ifj. 
Martin Luther King vezette mozgalomra éppúgy, mint az egykori 
alabamai kormányzó, George Wallace követőinek jellemzésére. A 
megrögzötten maradi fizikai munkásokat, a közvetlenül a tömegekre
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támaszkodó fundamentalistákat és az amerikai társadalom minden 
osztályának, rétegének tagjait is illették már ezzel az elnevezéssel -  
olykor helyeslőén, máskor megrovóan. A populizmust szörnyű- fenye
getésként és a demokrácia egyedül üdvözítő' megmentéseként egy
aránt emlegetik. Mind az új bal-, mind az új jobboldal ennek 
bajnokaként tünteti fel önmagát, ugyanakkor arra is kész, hogy 
ellenfeleit ezzel a szóval szidalmazza.

Ha alkalmas példákat keresve visszatekintünk a történelembe, 
illetve pillantásunkat külföldre vetjük, csak még inkább kiterjed a 
káosz: hiszen e szélesebb példatárban találunk radikálisokat és reak
ciósokat, diktátorokat és demokratákat, szocialistákat és konzervatí
vokat, parasztokat és városi polgárokat, mindenféle és -fajta politikát, 
politikusokat és az elkötelezettség megannyi válfaját valló intellektu- 
eleket.

A külföldön jelentkező populizmus fantasztikus változatai közé 
tartozik az írországi Sinn Fein, a román Vas gárda, a különféle közép- 
és kelet-európai parasztmozgalmak, az indiai ghandizmus; képviselő
inek sorában ott találjuk Zapatát Mexikóból, Perónt Argentínából, 
Vargast Brazíliából, Beluandét Peruból, Poujade-ot Franciaországból 
és Frantz Fanont Afrikából -  és a felsorolás korántsem teljes. Elvégre 
nem beszéltünk eddig a narodnyikokróV (Woodward 1984).

Woodward felsorolását még hosszan lehetne folytatni. Hiszen -  
hogy két végletet említsek -  a nemzetiszociaiista diktátorokat ugyan
úgy nevezik populistának, mint a részvételi demokráciát mintaszerűen 
megvalósító svájci rendszert. Egy, az amerikai ideológiákat a hetvenes 
években számba vevő könyv külön fejezetet szentel az akkori jobb- 
és baloldali popul izmusoknak, hiszen -  mint a szerzőpáros írja „A 
populizmus látens módon sok amerikai agyban ott van. Az emberek, 
akik csalódottnak érzik magukat, és kezdenek szembefordulni az 
amerikai társadalmi renddel, először valószínűleg a populizmushoz 
fordulnak/’ De élő kategória volt a populizmus a szovjet-orosz 
vizsgálódásokban is. Vladimír Khoros Moszkvában megjelent, angol 
nyelvű populizmus-monográfiája (1984) az orosz narodnylkokon 
kívül elsősorban a harmadik világ harmadikutas, kispolgári szocialisz- 
tikus irányzataira Figyel -  Perutól Madagaszkárig -  mint populista 
áramlatokra,

A történelmi időben visszatekintve Margaret Canovan az amerikai 
farmermozgaímat és az orosz narodnyicsesztvót veszi kezdőpontnak, 
míg mások -  mint ísaiah Berlin -  Herdert, illetve a német romantikát. 
Akadnak, akik a populizmus első jelentkezését ennél is sokkal régebbi 
korban találják meg. így például az 1969-es londoni populizmus-vita 
némely résztvevője, vagy az Amerikában élő konzervatív filozófus, 
Molnár Tamás. Az ő Hitelben megjelent egyik cikke szerint az 
„úgynevezett populista vezetők” ősei a görög és kis-ázsiai tirannusok, 
Rómában pedig a Gracchus-testvérek voltak, valamint maga Julius 
Caesar. Molnár szerint a populizmus akkor is, azóta is az oligarchia 
ellen irányult, csak ez utóbbit ma talán liberális jogállamnak nevez
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zük. S bár az irányzat vagy a jelenség tipikus példáját a dél-amerikai 
junta intézményében leli föl, és mai európai képviselői közül Jean- 
Marie Le Fent és Szolzsenyicint nevezi meg, úgy véli mindazonáltal, 
hogy a populizmus olyan ideológiát is jelenthet, amely -  úgymond -  
„a közelmúlt zavarai után tisztább vizet önt a népek serlegébe” 
(Molnár 1992).

De vajon lehetséges-e tisztább vizet Önteni a populizmus fogalmá
nak serlegébe? A jelenségek ilyen változatossága mellett meg lehet-e 
határozni egyáltalán, mi is az a populizmus? Lehetséges-e, érdemes-e 
azonos kategóriába vonni egymástól ennyire különböző jelenségeket 
és személyeket? Mi több: a nevetségesség kockázata nélkül lehet-e 
azonos törekvésekkel gyanúsítani Julius Caesart és, mondjuk, Veres 
Pétert?

Bármennyire nyilvánvalónak tetszik is a nemleges válasz, óvakod
nék annak kimondásától. Ami bizonyos, az az, hogy eddig még nem 
született olyan definíció, amely az összes, idetartozónak tekintett 
jelenségre érvényes volna, s nem született meg a populizmus átfogó 
elmélete sem. Pedig a definícióknak se szeri, se száma. Egyebek 
mellett az említett orosz kutató könyve, magyarul pedig Bozóki 
András és SükÖsd Miklós színvonalas (de aktuálpolitikai leegyszerű
sítést is tartalmazó) tanulmánya (1992) mutat be ezekből egy sort. 
Számos kutató úgy véli, hogy a populizmus az átalakulásban lévő 
társadalmak jelensége, sokan a megkésett fejlődéssel és a megkésett- 
ség leküzdésére való igyekezettel hozzák kapcsolatba. Az amerikai 
Dávid Apter, aki a fejlődő országok majdnem minden ideológiai és 
politikai irányzatát populistának tartja, a „predemokratikus” jelzővel 
jellemzi ezeket, míg a holland Willem Wertheim a hagyományos 
patrónus-kliens viszony meglétét emeli ki. Az argentin Torcuato di 
Telia szerint a populizmusban az elit lázad a tömegmozgalom hullá
mát meglovagolva, a status quó-t megkérdőjelezve, míg a marxista 
(és ugyancsak argentin) Ernesto Laclau úgy véli, hogy „a populizmus 
legmagasabb formája a szocializmus”. A marxizmus úgynevezett 
klasszikusai s nyomukban Vladimír Khoros is a kispolgári rétegekhez 
kötik a populizmust. Peter Wiles több helyütt idézett véleménye 
szerint a populizmus lényege az a feltevés, amely szerint „az érték a 
túlnyomó többséget alkotó egyszerű emberekben és az ő kollektív 
hagyományaikban rejlik”. Némelyek az egyetlen témára összpontosí
tó, űn. one issue típusú áramlatokkal azonosítják a populizmust, 
mások éppen ellenkezőleg, olyan politikai stílusnak tartják, amely 
bármiféle eszmeáramlatnak megadhatja a megjelenési módját.

Ebből a néhány hivatkozásból is látható, hogy a meghatározáskí
sérletek ugyanolyan sokfélék, és gyakran ugyanúgy ellentmondanak 
egymásnak, mint amilyen parttalan és ellentmondásos a meghatározni 
kívánt jelenségcsoport. A már említett Margaret Canovan elmélyült 
vizsgálódások után jutott arra a következtetésre, hogy az összefüggő 
populizmus-elmélet kidolgozása nem lehetséges a szóban forgó jelen
ségek sokfélesége, szisztematikus logikai kapcsolódásaik teljes hiánya
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miatt. Alternatívaként a fenomenológiai megközelítést ajánlja, a 
populizmusnak nevezett jelenségek előfeltevés-mentes leírását, és a 
konkrét jelenséghez igazodó vizsgálati módszereket. Ha a „populista” 
szó történeti jelenségre utal, akkor történeti módszerek kívánatosak, 
ha társadalmi jellegre, akkor szociológiaiak, ismét másként kell 
foglalkozni a populizmussal mint politikai vagy morális problémával 
és így tovább. Canovan a zűrzavarban való eligazodásra egy hétrészes 
tipológiát ajánl, amelynek első három típusa -  a farmerradikalizmus, 
az intellektuális agrárszocializmus és a parasztmozgalmak csoportja 
-  szociális mozgalmakra utal, míg a további négy -  a populista 
diktatúra, a populista demokrácia, a reakciós popuíizmus és a politi
kusi magatartás populizmusa -  az űn. politikai popuíizmus válfajait 
alkotja. Ezek a típusok a legváltozatosabb módon keveredhetnek és 
kapcsolódhatnak össze egymással, különféle populista szindrómákat 
képezve.

Az angol politológusnő tipológiáját persze lehet vitatni, ő maga is 
pontosította már azt egy 1991-es előadásában. Úgy gondolom azon
ban, hogy ajánlatával mindenképpen nagyon fontos lépést tett, ame
lyet hasznos volna másoknak is követniük: a meddő elméleti próbál
kozások, kirekesztő-értékelő definíciók helyett a konkrét leíró-elemző 
munkát állította előtérbe. Az általa végrehajtott szemléleti fordulat 
implicite azt a felismerést tartalmazza, hogy a popuíizmus egységes 
és egyetemes irányzatként való azonosítása azért nem lehetséges, mert 
ez az irányzat -  különösen mozgalmi és ideologikus formájában -  a 
többieknél jobban függ a konkrét, helyi vagy nemzeti sajátosságoktól. 
Helyesebb tehát önkörükben -  de az egyetemes emberség elvont 
értékeszményének alárendelten illetve szűkebb vonatkozásaikban 
jellemezni a populizmusnak nevezett jelenségeket, s az egyik típusnál 
kialakult értékítéletet nem vinni át automatikusan egy másik típusra, 
így lehet eljutni az egymáshoz közel álló típusok közös értékeléséhez, 
az általánosítás egy magasabb szintjére. Canovan 1991-es előadása a 
„politikai stílus” kategóriájába tartozó populizmusok együttes jellem
zését valósítja meg, és azt bizonyítja, hogy az ilyen populista 
megnyilvánulások a demokrácia alkati hiányosságaiból fakadó, elma
radhatatlan, újra meg újra felbukkanó jelenségek (Canovan 1991).

A „popuíizmus” kifejezés folytonos gyanúba keverése, a „populista 
veszély” állandó emlegetése egyáltalán nem alkalmas a demokráciát 
esetleg tényleg fenyegető veszélyek csökkentésére. Sajnálatosan al
kalmas viszont arra, hogy a közvéleményben hátrányosan befolyásolja 
annak a magyar népi mozgalomnak a megítélését, amelynek épp a 
demokratikus centrumába tartozó kiválóságai használták mozgalmuk 
megnevezésére a „populista” jelzőt. Éppen azok a magyar írók, 
gondolkodók -  köztük Kovács Imre -, akiknek a demokrácia iránti 
következetes hűségét még a magyar népi mozgalom legfurfangosabb 
kritikusai sem szokták kétségbe vonni.
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Jó lenne, ha a populizmus külhoni értelmezéseinek összevisszasága 
nem nyújtana Ösztönzést a fogalommal való, semmilyen hazai visz- 
szaéléshez.
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