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Lőrinc Péternek ez a könyve tulajdonképpen 
emberekről, régi polgári politikus írók eszmé
iről és törekvéseiről szól, de összességében még
is egységes a témája, amit már a kötet címe 
is kifejezésre juttat: Bácskai polgári politikai 
elmélet. Konkrétan arról szólnak ezek a kötetbe 
gyűjtött történelmi cikkek — a tárgyalt írók 
műveinek lelkiismeretes elemzésén át —, hogy 
miképpen is vélekedett a polgárság haladó né
zeteit valló, e tájról való politikus írók nemze
déke a századforduló körüli mintegy fél évszá
zad napirenden levő kérdéseiről, a monarchiá
ról, a függetlenségi eszmékről, no meg az egyre 
erőteljesebb munkásmozgalomról is.

Ez a táj mindig is külön jellegzetességként 
foglalta magában a soknemzetiségű összetétel
ből eredő sajátos történelmi ízt. Nagyon is ért
hető tehát, hogy amikor az író a régi polgári 
világnak a társadalom iránti viszonyulását bon
colgatja a kiválasztott bácskai írók műveinek 
mondanivalójából, mindannyiszor elkerülhetet
lenül eljut a nemzetiségi kérdéshez, és ennek 
alapján magától értetődően állapítja meg, hogy 
a nemzetiségi kérdés iránti álláspont voltakép
pen a haladó nézetek próbaköve.

A másik lényeges és értékes jellegzetessége 
Lőrinc Péter e könyvének, hogy a tárgyalás 
anyagául kiválasztott írók magatartását és mü
veik irányzatát ugyan a mai történész szemével 
nézi, de nem ragadva ki őket a kor egészéből, 
nem távolítja el szemükről az akkori társada
lom szemellenzőit, hanem abból indul ki, hogy 
ezek a szemellenzök szinte tartozékai voltak a 
tárgyalt mintegy fél évszázadnak, és történel
mietlenek volnánk, ha nem ezek figyelembevé
telével igyekeznénk megérteni és értékelni Pa- 
taj Sándor, Kalmár Antal, Baloghy Ernő, a kö
rülmények folytán bácskaivá lett Linder Béla, 
Farahó János és Steuer György, „a naiv fasisz
ta” gondolkodását és állásfoglalását.
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A KÖZTÁRSASÁG FELÉ SODRÓDVA

PATAJ SÁNDOR „IGAZSÁGA” ÉS IGAZSÁGA

Miközben a századforduló bánáti magyar nyelvű 
polgári társadalomtudományával foglalkoztam (1880— 
1918), szinte bizonyosra vettem, hogy Bácskában és 
Baranyában alig, sőt aligha fejlődött ki oly jelentős 
és színvonalas társadalomtudomány, mint amilyennel 
Bánátunkban találkoztam. Sőt valószínűnek tartottam, 
hogy a bácskai tudományos hajlandóságú értelmiségiek
— követve Zombor és Szabadka belletristáit —  (inkább 
fordultak az irodalomtörténet és irodalomelmélet, vagy 
esetleg politikai történelem és régészet felé, sem
mint hogy szociológiával foglalkozzanak. Biztosra vet
tem azt is, hogy mindennek bizonyára meg voltak a jó 
okai, ugyanúgy, amint Bánátban is meg volt az ellen
kezőnek az oka — a körülményekben, életviszonyokban, 
bonyolult társadalmi és nemzetiségi helyzetben — an
nak, hogy ott gazdag és színvonalas társadalomtudomá
nyi kiadótevékenységre kerülhetett sor (a történelmi 
és pedagógiai meg egyéb tudományos működés mellett 
is). Hozzátehetnóm persze, hogy lehettek ennek nem 
csupán társadalmi, objektív, de egyúttal egyéni, szubjek
tív meghatározottságai és adottságai is, miint amilyen 
volt a Pleitz Fér. Pál becskereki nyomdája (a más 
irányú Bittermann-féle bácskai nyomda és kiadóintézet 
mellett), vagy pedig a Szabó Ferenc által megteremtett 
becskereki hatalmas könyvsorozat, amely — a történe
lem mellett — felölelte a néprajzi és földrajzi tudo
mányt is.

Még a bánáti társadalomtudományról szóló nagyobb 
lélegzetű tanulmányom írása közben, majd közvetlen a 
kéziratnak továbbadása után azonban itt-ott egy-két 
olyan könyv, kézirat, újságcikk, okmány vagy lap, 
folyóirat került a kezembe a továbi kutatás során, 
amely arról győzött meg, hogy egynéhány társadalom- 
tudománnyal foglalkozó egyén azért mégis akadt Bács



kában és Baranyában ls, ha azután egy egész írógárdáról, 
hatalmas kiadói tevékenységről és több száz kötetről — 
mint Bánátban — itt igazán nem lehet szó. Egyelőre 
Pataj Sándorra, Kalmár Antalra, Steuer Györgyre, 
Schmátt Jenőre —  a filozófusra, aki azonban Várkonyi 
társadalmi akciós irányát Ls meghatározta — , esetleg 
Linder Bélára és Farahó Jánosra gondolok, akiknek 
írásait nagy élvezettel olvastam, de akik közül Schmitt 
Jenővel persze nem kívánok foglalkozni, hiszen őt az 
avatott tollú fiatal Bányai János tanulmányozza.

Pataj Sándorral első ízben a zombori könyvtárban 
és levéltárban találkoztam a bácskai, általában vajdasági 
polgári pártok akciói és állásfoglalásai után kutatva, 
persze szintén az 1887— 1918 közötti időszakban. Az 
Igazság valamelyik itt véletlenül megőrzött számára 
bukkantam ugyanis Zomborban, amely felhívta azután 
figyelmemet mind a lapra (amelynek 1904— 1911-es év
folyamait aztán a budapesti Országos Széchenyi Könyv
tárban komolyabban tanulmányozhattam), mind annak 
szerkesztőjére, Pataj Sándorra is, aki a 48-as független
ségi baloldalnak (Visontai, Lovászy, Holló, Justh, majd 
Károlyi Mihály) ahhoz a kicsiny csoportjához tartozott, 
amely együttműködött mind a Jászá-féle Országos Radi
kális csoporttal (amely csak 1914 nyarán alakult át párt
tá), mind pedig a szociáldemokrata munkássággal, s 
amely csoport tagjai közül mindaddig, amíg Pataj Igaz
ságára nem bukkantam, csupán a pancsovai Gráber 
Lászlót és lapját (Délvidéki Lapok) ismertem még egy
kori pancsovai diákkoromból, hétről hétre olvasva a 
lapot, amelynek szerkesztőjét, mint a másik pancsovai 
radikális lapszerkesztőt (Abai János és lapja, a Pantscho- 
vaer Volksblatt) is, személyesen is ismertem, már ameny- 
nyire egy írogató diák, aki a szerkesztőségben felveszi a 
pesti telefonhírmondó híreit, a felnőtt lapszerkesztő 
ügyvédeket és helyi politikusokat ismerheti.

E véletlen és szubjektív ismerkedési sorrendet szem 
előtt tartva, elsősorban is Patajról szeretnék megemlé
kezni, s ha a véletlen, szubjektív ismerkedési sorrendet 
továbbra ás kötelezőnek tartom magamra, úgy először 
az Igazságot fogom tekintetbe venni, csak azután térek 
majd át Pataj Sándor egy-két könyvére is, arra is gon
dolva 'közben, hogy ne csupán Pataj Igazságáról, de 
egyúttal Pataj igazságáról, a pataji igazságról is írjak,



már szerzőnk jelszava értelmében is, amely szerint: 
„Igazságokon át vezet az út az Igazsághoz.” 1

Kötelességemnek tartva némileg a lapot is ismer
tetni, elsősorban is azt említeném, kik voltak a lap 
munkatársai s milyen volt érdeklődési körük, hiszen a 
munkatársak gárdájának egybegyűjtése is jellemző lehet 
a szerkesztő kritériumára. Eközben persze a pesti írókat 
legfeljebb megemlíteni kívánom — inkább Patajt kí
vánva jellemezni ezzel is — , míg a helyi íróknál legalább 
Írásaik címét és — ha lehet — témáját jegyezném fel. 
Így az 1904-es számok2 munkatársai között ott találjuk 
a pesti Kabos Mártont és Bródy Sándort, de írt bele az 
anarchista filozófus, Schmitt Jenő is A jövő világa címen 
(szabadságról, szeretetről), azután Az eszményi állam
ról; a történész Dudás Gyula A bácskai jakobinusokról, 
míg Révész Ernő Pataj verseiről, Dömötör Győző pedig 
A művészet feladatáról értekezett. Az első szám meg
hirdette egyúttal Pataj könyvét, amely Magyar szocia
lizmus címen jelent meg ekkoriban, s amelynek utolsó 
fejezetét közli ás a lap, valamint Schmitt Jenő, gr. 
Battyhány Ervin és Migrai ismert anarchista írók elő
adásait. így 1904-ben, amikorra komolyabban megszer
vezkedett (és sztrájkolt is) a zombori szociáldemokrata 
munkásság, a két zombori író (két pesti íróval egyetem
ben) ismertette ott már az idealisztikus anarchizmust is 
a zombori közönséggel.

1905-ben Pataij újra Kovács Andrást üdvözölve le
velében vall színt és úgy nyilatkozik, hogy elfogadja az 
erőszakos politika eszközeit, a terrort —  ha ez az út 
gyümölcsöt hoz, ha meghozza a békét, a demokráciát, 
az általános választójogot, ha rákényszeríti a bácskai 
nagybirtokot, a Piukovichokat meg a Latinovdtsokat 
arra, hogy maguk is szavazzanak a választójogi javas
latra a parlamentben. Érdekes, hogy a 48-as Pataiban 
mennyi itt még a naiv optimizmus, ami abban is meg
nyilatkozik, hogy közli mind Csizmadia szocialista ver
seit, mind pedig a jobboldali 48-as Kossuth Ferenc 
vezércikkét (holott a pártvezér hamarosan kapitulálni 
fog a bécsi udvar előtt, titokban tartva persze a nép és 
nemzet előtt az udvarral kötöt paktumot, amellyel le
mondott — a hatalomra jutás kedvéért — programjáról), 
sőt élteti egyúttal azt az orosz forradalmat is, amely 
felélénkítette a magyarországi munkásmozgalmat, és



éppen ezzel kergette Kossuthékat az udvar és a paktum 
felé! Írnak az 1905-ös 2. számban Kadosa Marcell, Bá
rány és Péterfi is, akinek a témája szintén túlhaladja a 
függetlenségi párt érdeklődési körét, mivel A társadalmi 
fejlődés irányairól szól cikke.

Hamarosan Gál R. ír a lapba (Forradalom és békés 
evolúció) megemlékezve a történelmi materializmusról, 
Hegelről, Marxrói-Engelsről, determinizmusról, miköz
ben Muhora A nép szociális neveléséről értekezik, míg 
Pataj maga megindítja A vörös talár foltjai cimű cikk
sorozatát, amelyben éles kritika tárgyává teszi a magyar 
igazságszolgáltatást.3 Azután Somló Bódog mellett Schmitt 
Jenőtől közöl Pataj cikket Anarchizmus címen, míg ő 
maga tisztára politikai levelet intéz Kossuth Ferenchez, 
akitől viszont Nemzeti feltámadás címen újból közöl 
cikket, míg Schmitt Jenő Állam és egyház címen érte
kezik, a szintén bácskai Kohlmann Dezső Az istenség 
kérdésévé 1 foglalkozik, Papp Dániel egy elbeszélést. 
Móra István pedig egy versét adja oda a lapnak — a 
minden számban közölt Aktuális jegyzetek  előtt.4

Hamarosan jelentkezik a lapban a zentai dr. Kalmár 
Antal is az önálló vámterület és magyar jegybank című 
48-as cikkét engedve át a lapnak, míg Schmitt Jenőtől 
újra Anarchizmus, Vértesi Károly tói pedig Spanyol 
szabadság címen közöl írást az Igazság. ír ebben a szám
ban a koloszvári egyetem történelemtanára, a haladó 
szellemű Márki Sándor is.5

A következő számban Pataj új témát, új kérdést 
vet föl, ha a politika terén marad is még egyelőre. Az 
új téma a köztársaság, amellyel a polgári baloldal felé 
sodródik újra, például e szavakkal is: „Hogy az okosabb, 
felvilágosodottabb népek hamarább kergették el kirá
lyaikat, mint a gyöngébbek és elmaradottak, ez az oka 
annak, hogy ez a haladása folyamat nem tart mindenütt 
egyenlően lépést.” A  XIX. században döntötték a mo
narchiákat, most ez az irányzat (sajnos?) nem érvénye
sül, pedig a szocializmus tulajdonképpen egyenlő a köz
társasággal. De (a szocialisták) mellőzik az államforma 
kérdését. A nagy filozófiai iskolák is republikánusok. 
Még isincs köztársasági pártiunk, holott egy ily párt 
fellépése erősítené a monarchiát (?), aminthogy a válás 
lehetősége — erősíti a házasság intézményét. Felveti 
szerkesztőnk a horvát függetlenség kérdését is, de túl



ságosan erős ehhez benne a 48-as soviniszta pártérzület, 
s így kihívja maga ellen, maguk ellen (Gozsdu Elek is 
beleszól a vitába) a szerb polgári politikusokat mind 
Bácskában, miind Szerémségben. Politikusaink, írja a lap, 
nem ismerik nemzetiségeinket. A horvátok pedig hama
rosan kivívják függetlenségüket mind Magyarország, 
mind pedig Ausztria ellenében is. Ha azt akarjuk, hogy 
a horvátok mellénk álljanak a magyar függetlenség 
kivívásáért folytatott harcban,6 hogy Horvátország Dal
máciával egyesülve Ausztria ellenében mint Magyaror
szág része küzdjön oldalunkon, úgy el kell ismernünk 
a horvát függetlenséget — ennek elismerése ellenében 
viszont vegye vissza a szükebb Magyarország a horvá- 
toktól a három szlavóniai vármegyét! (?) A szerb radi
kális párt vezére, a szerémségi Dj. Krasojević tiltakozott
— de szintén az Igazságban — a kérdés ilyen feltevése 
ellen: „Ez a kérdés nagyon meglep. Ezzel ellentétben áll 
pártunk 1903-as okućani programja is, de különben sem 
akad olyan szerb radikális, aki ebbe a tervbe beleegyez
ne/* A bácskai liberális pártvezér, Mihajlo Polit-Desan- 
čić szintén ellenezte az Igazság tervét a három vármegye 
visszaadásáról. Különben, írja Polit, a horvát független
ség kivívása ma már csak idő kérdése.

1906-bam továbbra ás írnak az Igiaizságiban gróf Bat
thyány Ervin (a nép jogáról), Pataj Sándor és Kalmár 
Antal (aki a Tiszai Koronaterület történelmével fog
lalkozik itt) és más már ismert írók, de számos új névre 
is bukkanunk a laipban, oly nevekre, amelyeknek vise
lői főleg politikusok s máig is mint az egykori haladás 
harcosad ismertek. Ezek között először is a szintén bács
kai Bédy-Schwimmer Rózsa cikke hívja fel a figyelmet 
arra, hogy lám Pataj nem csupán a köztársasági állam
formával foglalkozik úttörő módra1 a lapban, de ugyan
ilyen úttörő mód egyúttal a nőkérdéssel, sőt a klerika- 
lizanussal is, hiszen Bédy cikkének címe: A klerikaliz- 
mustól való félelem . Hamarosan ir azonban Bédy a 
nőkérdésről is.7

ír  ebben a évfolyamban a lapba a pesti szocialista 
teoretikus, Dimer-Dénes József is (akinek neve Bánátban 
is jól ismert, így például a német nyelvű Neue Werschet- 
zer Zeitung hasábjairól), valamint egynéhány neves 
politikus is, mint például a függetlenségi párt egykori
— a pártból kiábrándult — vezére, Mocsáry Lajos,8



Révész E., de Ugrón Gábor és Eötvös Károly,9 sőt Gratz 
Gusztáv is, aki szintén ‘ politikai publicisztikai cikket 
közöl a választójogról.10 A lap hamarosan külön nemze
tiségi számot is kiad, amelynek —  Pataj felhívására
— átengedi cikkét „C ” is, aki a nemzetiségi kérdés
ről ír és annak igazságos megoldásáért száll síkra, 
ugyanakkor megkövetelve azt is, hogy a nemzeti (szerb) 
párt küzdjön egy komoly szociális program megvalósí
tásáért is.11 Részt vesz e számban Jaša Tomić is Az 
igazi új korszakról, azaz a választójogért folytatott harc
ról cikkezve.

Ez év utolsó számában újra új nevekre bukkanunk. 
Zsoldos az Übermenschről értekezik, míg Nagy György 
talán itt, az Igazságban nyilatkozik meg és lép a nyil
vánosság elé először mint köztársasági politikus. Őszinte 
szót intéz magáihoz az uralkodóhoz a 48-as politikus: 
„Hajt bár rá a lelkem, de tiltja a törvény, hogy felséged 
előtt azt én most hangosan elimádkozhassam .. .” 12

Maga Pataj, a kisebb jegyzetek mellett, hol az 
abszolutizmusról (természetesen ellene) nyilatkozik, hol 
a technikai haladás vagy a női jogok és feminiznuus 
mellé áll,13 ha mindez s köztársasági érzelme, vagy az 
anarchizmusnak, a szocializmusnak s a nemzetiségi kér
dés (igazságos megoldásának is helyet adó igaz polgári, 
haladó szelleme nem jelenti egyúttal azt iis, hogy talán 
a 48- âs párt és jobboldali, .reakciós vezére, Kossuth 
Ferenc ellen fordult volna, legfeljebb is arról lehet szó, 
hogy a párt baloldala felé irányítja lépéseit. Ennek oka, 
egyebek között, bizonyára az Í3, hogy pártja ez időben 
s még jó ideig kormánypárt, sőt a koalíciónak több
ségi pártja. így 1907-ben Lengyel Zoltánhoz intézett 
levele is egyszerűen 48-as vezércikk, még akkor is, ha 
uitána közli a szerkesztő Nagy György Brutus beszéde cí
mű versét, vagy Kalmár Antal Intő szavát a 48-asokhoz, 
hiszen maga Kalmár is és Nagy György is még egye
lőre a 48-as párt tagja.14 S ha hamarosan publikálja is 
Rácz Gyula cikkét s maga is kiáll a függetlenség és 
demokrácia mellé —  azt is még mint a párt tagja teszi, 
bizva a párt függetlenségi és demokrata programjában.16 
Ez az év hozza meg mégis a lassú kijózanodást mind a 
nemzetiségi, mind pedig a politikai függetlenségi síkon. 
Ugyanis már a következő szám két jellemző cikket közöl. 
„C ” Brankovicról, a pátriárkáról írva támadja egyúttal



a szerb radikális pártot is, amely szerinte egyre veszít 
harcos lendületéből, míg Kalmár Antal — a bécsi perfí- 
dia ellen cikkezve — felveszi a harcot egyúttal a saját 
pártja és kormánya ellen is: „Most nincs junktim, de 
azt látjuk is, hogy kutyául be van csapva a nemzet.” 1* 
Azért még így ír K(almár) A(ntal) a lap következő szá
mában is külön magyar közgazdaságot, magyar nem
zeti bankot, külön magyar vámterületet követelve: nem 
akarja ezt sem a király, sem a császár, sem pedig a 
bécsi kormány — nem téve hozzá, hogy sem a magyar 
kormány, sem Kossuth Ferencék.17 Mégis: továbbra is 
balra viszi az irányt a lap, közölve például a szocialista 
Ágoston Péter cikkét, a radikális Harkányi Ede vagy 
Weltner írását, melyeknek már címei is sokatmondóak. 
Ágoston ugyanis A sztrájk jogalapjáról érkezik. Har
kánya A nőmozgalom értékelését nyújtja, majd Weltner 
azt a kérdést teszi fel: Szocialista volt-e Petőfi?18

Kalmár Antal könyvét (amelyről persze még lesz 
szó a bácskai írókkal kapcsolatos cikksorozatban) —  írja 
hamarosan a lap — kétszer is elkobozta, „máglyára ve
tette” a koalíciós (kormány, hogy végül az év folyamán, 
megj elenhessen annaik (nem bővített s bizonyára nem is 
javított, de csökkentett és rontott) harmadik kiadása. Azaz 
a lap ezt nem meri így megírni, szerinte Bécs vetette 
máglyára a könyvet, míg Kossuthók —  ezt a harmadik 
kiadást — pártolják.19 Azután egy számot a halálbünte
tésnek szentel Pataj, aki állandóan foglalkozik az igaz
ságszolgáltatás modernizálásával, majd az 1907-és utolsó 
számban egy Magyar Republika VIL cikk című irása jele
nik meg, amelyben síkraszáll újra a magyar köztársasá
gért és felhív minden függetlenségit és minden (polgári 
Jászi-féle) radikálist is, hogy álljon sorompóba a köztár
saság kivívásáért *°

Nem csoda hát, sőt teljesen érthető, hogy amikor 
1911-ben megjelent Nagy György Magyar Republikája, 
akkor Pataj Sándor nyílt levelet intézett Nagy György 
baa-átjához, szemére vetve neki („Kedves barátomnak, 
Nagy Györgynek” ), hogy azt nem küldte meg neki, hol
ott ő már nyolc éve hirdeti a magyar köztársaságot,”  s 
lapja, az Igazság az első magyar republikánus lap volt. 
Nem itudom: szétváltak-e útjaik, vagy Nagy György 
egyszerűen azt hitte, hogy Pataj is megvásárolhatja a 
Magyar Republikát, mint bárki más. A  szemrehányáshoz



Pataj hozzáfűzi: „Nálam a republika fogalma általában, 
m/inden téren a haladást jelenti” , ami Nagy Györgyről 
talán kevésbé mondható, s talán ez volt, lehetett a fő 
oka annak, hogy nem küldte el művét útraindítójának.21

1908-ban a lap munkatársai közt Pa/taj oldalán ott 
találjuk Mocsáryt, de Ady Endrét (Dózsa György népe, 
Én mindig virágoztam) vagy Fényes Samut, az úttörőt 
(A gondolat szabadsága), Nagy Györgyöt (Feltámadott 
Magyar Köztársaság), Forelt, Berkovicsot (A nők válasz- 
tó joga), Kalmár Antalt is. Ebben az évben látjuk újra 
viszont most a már nem „C ” , de csupán „C ” jelzés alatt 
rejtőzködő, bizonyosan szerb írót is, amely jelzés alatt, 
úgy érzem, bizonyára Stajié, Veljko Petrović vagy Vasa 
Jakšić bújhat meg. ,,C” első cikkében ugyanis (Mért 
vagyunk szegények és elmaradottak) a 48-as Barabás 
Béla ellen veszi fel a harcot, aki, mint mondja, csalódott 
Béosben (s nem a 48-as pártban?), holott az elmaradott
ság és szegénység oka a (magyar) kormány helytelen po
litikája, mert ez nem a haladás és kultúra céljaira, nem 
az általános jólét előmozdítására költ, hanem a DMKE- 
re s általában a magyarosításra. Ez az oka a Barabás 
által is meglátott szegénységnek. Lássa ezt be Barabás 
Béla is!22 A másik „C ” jelzésű cikk (Űj szerb párt alaku
lás) a Szerb Demokrata Párt programját ismerteti a ma
gyar olvasóval igen melegen és igenlő hangon, ami arra 
mutathat, hogy egy szerb demokrata írta a cikket, hi
szen a magyarok aligha ismerték volna e „párt” prog
ramját.23

Az 1909. évfolyamban Pataj nyílt levelében már 
erősen bírálja a koalíciót, amelynek végzetes uralma, 
állítja irtt, már teljesen két részre szakította az országot. 
Mi — írja Pataj — az első táborhoz tartozunk. Ez a tá
bor jogokat, igazságot, szabadságot, egyenlőséget, füg
getlenséget, demokráciát kíván a nép számára is. Ennek 
a haladó tábornak tagjai a demokrata parasztpártok, a 
szocialisták, a republikánusok s egyéb haladó polgárok, 
míg a másik tábor tagjai azok a függetlenségiek, akik
nek még programjuk sincsen. Így 1909 januárjában Pa
taj — már Justhon is túllátva — a polgári és szocialista 
demokrata baloldal mellett tesz hitvallást, azon erők 
mellett köti le magát, amelyekkel Justh is együtt fog 
haladni, s amelyhez 'később Károlyi Mihály is csatlako



zik.24 Munkatársa az évfolyamnak így újra Bédy- 
Schwimmer Rózsa vagy a szegedi szocialista Czibula is.

Ezt az irányt folytatja Pataj 1910— 1911-ben is, ami
kor már a munkáspárt ellen kell felvennie a harcot a 
Tiszák, a Khuen-Héderváryaík, a Lukácaolk ellen. Így
1910-ben annak örül, hogy a Válaisztójogi Liga újra 
megalakult. Ehhez maga is csatlakozik, és nyílt levéllel 
fordul Tisza Istvánhoz, majd ír a Belga Szociáldemokra
ta Párt kiáltványáról, sőt közli és elfogadja a Magyar- 
országi Szociáldemokrata Párt programját is, kivevé 
annak 4. pontját, mert ez a pont a nemzetiségekről szól, 
szerinte teljesen feleslegesen, hiszen a nemzetiségek 
mindezt nálunk maguk sem követelik, s nem is külön 
nemzetiségi jogokért harcolnak, hanem a valódi polgári- 
politikai egyenlőségért. Pataj itt mintha visszaesne 
egykori 48-as -sovinizmusába, s nem a baloldali táborral, 
de az egykori Komjáthy Béla-féle nemzetiségi politiká
val azonosítaná magát. Viszont az Űttörő, mely a Szabad- 
gondolat viagy (a hébe-korba ide is író) Fáber Oszkár 
nyomdokaiba lép ott, ahol a klerikalizmus ellen hada
kozva, azt a legnagyobb veszélynek és csapásnak tartja. 
Harcol továbbra az általános és nőkre is kiterjedő válasz
tójogért és bejelenti a zombori Választójogi Liga megala
kulását, amelynek megalakításában bizonyára neki 
magának is volt része, habár Pesten jelenteti is meg 
lapját.25

1911-ben az Igazság munkatársainak tábora felöleli 
Anatol France-ot, Ostwaldot, Fáber Oszkárt és Glücklich 
Vilmát meg Bíró Lajost is, így hát teljesen az élvonalon 
halad továbbra is, de ínnak a lapba Peterdi Andor, Róna 
Zoltán, Giesswein Sándor és mások is, természetesen 
Pataj Sándor, Kalmár Antal s máis bácskaiak mellett. 
Harcol a folyóirat továbbra is „a csuha” ellen, a köz
társaságért, a nők választójogáért, a Tiszák ellen, a 
demokráciáért, közli a monisták tízparancsolatát, sőt 
Komjáthy Jenő versét is. Az Igazság tehát végig a 
magyar polgári haladó baloldalt képviseli és együttmű
ködik a szocialista táborral is, ha a nemzetiségek felé 
elszigetelődik is és persze nem a történelmi materializ
mus, hanem a monizmus ideológiáját és módszerét 
fogadja is el, amint ezt cselekszi egyébiránt akkoriban 
mind a polgári baloldal, mind pedig a szocialista tábor 
színe-java is, amely jórészt szintén a természettudomá



nyos világnézet mellett tör lándzsát. Az élvonalon halad 
tehát Pataj, aki szerint a lap politikai haviszemle, amely 
„Magyarország függetlenségi törekvéseinek és az embe
riség szociális haladásának összeegyeztetője . . .  (és o ly )...  
demokrata, radikális, szabadon gondolkodó folyóirat” , 
amely csupán a nemzetiségi programért nem tartja 
szükségesnek a harcot, de már 1904-ben sem.26

PATAJ SÁNDOR ÉS A SZOCIALIZMUS

Áttérve Pataj egyes könyveinek ismertetésére, itt 
is a megjelenés időrendjéhez kívánom magam tartani, 
nem említve többé (természetesen versköteteit sem) 
egy-két napi politikai tartalmú könyvét sem, hiszen 
mind A megoldás, mánd A vörös talár foltjai némileg 
már ismertek is előttünk az Igazság lapjairól.27

1904-ben Budapesten jelent meg a Magyar szocia
lizmus, amely persze szántón egyáltalán nem a teljes, 
százszázalékos marxizmust ismerteti és kívántatja meg. 
„Az új század politikája a szocializmulsé. Hiába dugják 
el politikusaink a fejüket strucc módjára —  az ellenfél 
közeledik. . . Természetes fejlődés az, amely ide visz.” 
A nép zendül földesura ellen, a zsidó ellen, a papok 
ellen. A nemzetiségek pedig elnyomójukat átkozzák. 
Feltétlen joga mindenkinek az, hogy megélhessen.28 A 
szocializmust, folytatja, nem lehet erőszakkal kiirtani, 
de azt nem is szabad megkísérelni, hiszen éppen az 
állama, úri üldözés teszi népszerűvé, akár egykor'az első 
századok kereszténységét is. Éppen ezért jó lesz meg
barátkozni vele. Éte terjedhet is a szocializmus eszméje 
a nemzeti államra való minden veszedelem nélkül,29 
sőt, mondja, a nemzeti állam éppen akkor fejlődhet, ha 
gazdaságilag önálló. Ezt pedig a szocialista program 
lehetővé teszi. A szabadság azután lehet, sőt legyen is 
nemzetközi, írja, amivel eléggé elhomályosítja és érthe
tetlenné teszi felfogását. Hiszen aligha lehet „nemzet- 
közi” a szabadság, egy egyáltalán nem „nemzeti” , de 
olyan államban, amelyben a lakosság nagyobb fele (54°/o) 
nem a nemzeti állam egyedül elismert nemzetének tagja, 
hanem nem magyar nemzetiségű és mégis kénytelen a 
„nemzeti” állam fikciója kedvéért „más ajkú magyarnak” 
nevezni magát. Magyarországon akkoriban kétfajtájú



nemzetköziség létezett. A  külső — külföld felé irányuló
— nemzetköziség mellett ott volt a belső nemzetköziség 
is, amely az országom belül élő számos nemzet és nép 
békés (vagy békétlen?!) együttműködésén alapult. Ilyen 
volt egy bizonyos fajtájú vajdasági polgári és egy 
szinte százszázalékos vajdaisági proletár nemzetköziség 
is, a munkásság közös harca (szervezetileg is!) a tőke 
ellen, birtok ellen, amit az 1890-es években maga En
gels is észrevett és méltányolt. Ezt a belső nemzetközi
séget nem veszi tekintetbe vagy pedig nem veszi észre 
az itt élő Pataj, például akkor sem, amikor Magyarorszá
got „nemzeti” államnak tartja-látja és nem érzi meg, 
hogy a közös nemzeti elnyomó (azaz az udvar) elleni 
harc csak akkor lehet eredményes, ha azt közösen, együtt 
vívják meg az ország összes néped-nemzetei, tehát nem
zetközi alapon.

Helyesen látja Pataj a dolgokat, amikor azt állítja, 
hogy a magyar függetlenségi és szabadságtörekvések 
rokonszenvesek az egész világ előtt, hiszen másutt is 
hasonló szabadságvágyak élnek; viszont nem látja 
meg, hogy a nyugati népek közvéleménye a nem ma
gyar népek felé hajlik, ezeknek a magyar úri osztály 
ellen folytatott harca felé, amely pedig 1904-ban már 
javában állt, hiszen újabban a román memorandummal 
(1892) és memorandumellenes pörrel (1894) vette kezde
tét, majd az 1895-ös budapesti szerb—román—szlovák 
kongresszussal folytatódott és 1904-ben már megalakul
tak a szerb—román—szlovák stb. szocialista komiték is. 
Mindezt nem látva meg, vagy csak nem véve tekintetbe, 
nála is kétélű karddá válik a függetlenségi, azaz nem
zeti harc, amely egyrészt az udvar, másrészt azonban 
a nem magyar népek ellen is irányul, ami annyira meg
gyöngíti a magyar függetlenségi erőket, hogy bátran 
mondhatjuk: a nemzetiségek ellen irányuló kardél bu
meránggá válik a 48-asok kezében és visszaüt a magyar
ra. Ily értelemben szinte „háromélű kardról” beszélhe
tünk! Patajnak igaza van abban, hogy az igaz szocialista 
előtt rokonszenves a magyar szabadságharc, annál kevés
bé rokonszenves azonban előtte, már az igazi szocialista 
előtt, a 48-asok elnyomó sovinizmusa a nem magyar 
népekkel szemben. Ezt nem látja meg Pata-jban a 48-a«s, 
holott a szocializmusról úgy nyilatkozik, hogy feltétlenül 
meg fog való*sulni Magyarországon.80



Persze szerzőnk a Magyarországi Szociáldemokrata 
Párt (MSZDP) programjában csupán a polgári program
pontokat látja meg s ezekről hiszi, hogy meg fognak 
valósulni, annál is inkább, mert a függetlenségiek is be 
fognak állni érettük a sorompóba. így a választójogért 
is — hiszi Pataj, habár pártja — uralomra jutva 1906-ban
— nem tesz ily irányban egyetlen lépést sem, sőt ellen
kezőleg, a szocialistákkal való együttműködés helyett — 
egyebek között —  azon van, hogy leverje az aratósztráj
kokat és feloszlassa a csak nemrég (Kristóffy által 
engedélyezett és) megaliakiult foldmunkásszervezeteket. 
Amikor azután a munkásság rákényszeríti a koalíciót 
arra, hogy mégis foglalkozzék, sőt hozza tető alá a 
választójogi törvényt, a koalíció belügyminisztere, a 
fekete gróf — Andrássy Gyula — a pluralitásos törvény
javaslatot terjeszti a Ház elé, mely egy-egy úrnak 2— 3 
szavazatot is nyújtana, míg a munkások közül 12-nek 
adnak összesen és csupán egy szavazatot oly elv alap
ján, mely szerint 36 földmunkás ér és tesz ki egy föld- 
birtokost! (3X12!) Így ezzel is kihívja a koalíció, amely
nek vezérpártja pedig a 48-as függetlenségi párt, önma
ga ellen a munkásságot. Pataj valóban munkásbarát, 
de túlontúl naiv ahhoz, hogy belelásson a valóságba s 
átlásson akár a szitán is, mert szerinte a függetlenségi 
párt ugyanúgy kívánja az általános választójogot, mint 
a szocialista párt maga, s így a két párt bátran együttha
ladhat. Bizonyos, hogy Pataj elgondolása — a nemzeti 
és társadalmi front egyesítése, együttműködése — meg
felelt volna az ország igazi érdekeinek és a haladásnak, 
sajnos nem felelt meg az erőviszonyoknak és a pártok 
valóságos koncepciójának. Szerimte csak a mamelukok, 
a liberális képviselők félnek a választójogtól, úgy gon
dolva, hogy „hisz akor mind megbukunk” , míg a valódi 
48-asok és velük Paitaj azt hirdetik, hogy „el kell 
fogadni a szocialisták feléjük nyújtott kezét” már csak 
azért is, „nehogy —  ökölbe szoruljon az felénk” . Ezen 
a pontot helyesen látja a helyzetet, viszont hiszi, hogy 
erre nem kerül sor, mert a munkás a mi „természetes 
szövetségesünk” . Mi előbb a függetlenséget ‘kívánjuk 
ugyan kivívni, de azuitán a nép isorsát akarjuk megjaví
tani, míg ők a fordított sorrendet tartják helyesnek. A  
48-as párt (ekkor még az ellenzéken —  L. P.) fel is aján
lotta a szövetséget a katonai javaslatok (a véderőreform)



ellen cserébe a választójogért s a népgyűlésekem az el
lenzéki polgári képviselők meg iíis ígérték már a népinek, 
hogy —  kormányra jutva —  a választójogira fog szavazni. 
Elvégre aki jó katonának és adófizetőnek, legyen jó 
választónak is — írja Pataj, hozzátéve azonnal, hogy 
annál inkább adhatja meg a polgár ezt a jogot a népnek, 
mert hiszen nem igaz, hogy általános választójog esetén 
kisebbségbe jutna a magyar a nemzetiségekkel szemben, 
különösen abban az esetben nem, ha elfogadják a párt
vezér, Kossuth Ferenc feltételeit, így például azt, hogy 
csak az lehesisen választópolgár, aki a magyar állam 
nyelvét jól ismeri, jól ír és olvas is e nyelven —  ami 
által persze megvonná a  nem magyaroktól a választó
jogot és az megszűnne „általános” lenni! Pedig ez újból 
kihívná a magyar polgárság ellen a nem magyarok 
többségét — a nem magyar proletariátust és szegény 
parasztságot!31 Naivságra mutat hát Patajnak az a 
gondolata, hogy csak a kormány (Bánffyék, Khuenék, 
Tiszáék stb.) mentegeti erőszakrendszerét, azzal, hogy 
enélkül a magyarság fejére nőne a szocilalista és nem
zetiségi többség, holott Svetozar Hurlan-Vajansky vagy 
Vasile Lucaciu ugyanúgy azzal indokolják meg magyar- 
gyűlöletüket, amivel mi (48-asok) indokoljuk kormány
gyűlöletünket, például a választási visszaélésekkel, 
amelyeket mi a kormánynak, ők azonban általában a 
magyarságnak tulajdonítanak. A  függetlenség, az igaz
ságos (progresszív?) adó, a katonai teher megszüntetése 
és — a Balkán meghódítása, vagy meg nem hódítása: 
ezek itt a fontos kérdések. Meg kell szüntetni a kijárási 
rendszert is.32 Van jelenleg (állítja Pataj) 800 000 vá
lasztó polgára az országnak, ezek jó része is távol marad 
a szavazóhelyektől, így az abszolút többség eléréséhez 
a Házban elegendő 300 000 szavazó is. Ezek jó  része pe
dig hivatalnok, s az államtól függő emberek egyéb cso
portja. Igen sokan meg is vásárolhatók, éppen ezért 
egyszerű üzletnek tartja a nép a választást, amelybe 
úgy szól bele, hogy maga is érzi, hogy igazságtalan ügyet 
támogat. A  nem választók tömege sorra ellenzéki — az 
pedig 18 millió embert tesz ki. Holott az általános (?) 
választójog maga is elégséges volna a szükséges refor
mok meghozásához, s így ez esetben nem volna szükség 
a forradalomra. Különben sem kell félni a szocialista 
agitátorok hatásától: Az élet maga izgat, nem az agi



tátor. Hiszen a 18 millió nem választó mind a szocialista 
táboré.(?)33 így például a nagy szontai por alkalmával a 
törvényszék előtt mindenki sorra szocialistának vallotta 
magát,34 de valójában ők is csupán az igazságért és a 
szabadságért küzdenek. Majd — bebizonyítandó, hogy a 
szocialista programot valóban elfogadhatja a polgár is
— közli a német SZDP erfurti programját. Nem kell 
tehát nagy eretnekügyet produkálni a szocialista prog
ramból: csupán a nép jogát követeli az. Ezt el lehet fo
gadni, sőt terjesztenünk is kell. Éppen ezért hibát kö
vetnek el a szocialisták is, ha az összes polgári párt el
len egyszerre felveszik a harcot; tudniok kellene, hogy 
polgári támasz és szövetséges nélkül halasztást fog szen
vedni a szocializmus megvalósítása — igyekszik Pataj 
megnyerni a szocialistákat a 48-as függetlenségi párt 
számára, amá feltétlenül komoly haladó szellemű kon
cepcióra vall, vallania, vallott volna, ha a 48-as párt va
lóban elfogadta volna Pataj koncepcióját, aki iitt is meg
hirdette, hogy a polgári pártok, azaz a 48^asok feladata 
az, hogy a szocialista program számos pontját átve
gyék.35 Annál is inkább, mert hiszen a szocializmus csu
pán (?!) a gazdasági forradalmat és az anyagi, materiális 
szabadságot kívánja, míg a polgári pártok számtalanszor 
egyszerűen visszaesnek a középkori eszmekörbe, amely
be tartozik a monarchikus államforma, az arisztokrácia 
uralma, a felekezeti és nemzeti gyűlölködés, éspedig ép
pen akkor, amikor intézményeink forradalom előtt áll
nak. A sztrájktól sem kell félni, a sztrájk a haladás 
ei?zköze. És célul annak elérését kell kitűzni, hogy a 
nép mer jen-tud jón gondolkodni, merje-tud ja sorsát ön
maga intézni. Legyen hát hatalom a nép, osak legyen ez 
a hatalom — nemzeti (azaz a magyarok kezén, mert a 
hatalmat nem osztaná meg Pataj sem az 54%-ot kitevő 
nem magyar népekkel! L.P.). Hogy Pataj e szép sorok 
után is a „gazdasági forradalom” elnevezés alatt csu
pán némi gazdasági jólétet érit, hogy csupán árcsökken
tésre gondol, bizonyítja az is, hogy szerinte helyesen 
cselekedett Zombor városa, amikor városi mészárszéket 
létesített, s azáltal letörte a helyi mészárosok kartelljét 
és megakadályozta a hús árának emelkedését.86

A nép, folytatja, nem kíván háborút, ellenkezőleg 
békét-kenyeret követel, s ebben helyes úton jár, hiszen 
a fejedelem veresége — a nép győzelme, s az állandó



hadsereg maga a középkor, aminthogy a középkort 
nyújtja a főrendiek intézménye is.37

A szocialisták helyesen tartják — írja —  a vallást 
magánügynek, helyesen választják azt külön az állam
tól. S minthogy a jövő amúgy is a nemzeti államoké, fö
lösleges, állítja hát, a meglevő rövid korszak idejére 
más népeket is 'alávetni, leigázni, hódítani. Üjra naivi
tás tőle természetesen a hódítások, az imperialista poli
tika leállítása aiz imperializmus korszakában, viszont 
szembetűnő az is e helyen, hogy —  habár helyesnek 
tarthatja azt, hogy küzdeni kíván az imperializmus el
len, s helyesli az egyes nemzetek felszabadulását és a 
nemzeti államok kialakulását — nagy naivitást tételez 
fel hite abban, hogy a tőke és birtok szövetsége egyet
len, iszép szóra lemond hódító politikájáról, amikor mind 
a 48^as párt, mind Paitaj maga »is nemzeti államnak tart
ja Magyarországot a 46%-os magyarsággal, más szóval 
tehát saját hazája nem magyar népeinek nem adná meg 
saját nemzeti államuk kialakításának jogát!38

Viszont átveszi szerzőnk a szocialista programból a 
további haladó programpontokat, így például a progresz- 
szív adó követelését is, például illusztrálva a magyar- 
országi regresszív földadórendszert, hozzátéve ehhez azt 
is, hogy a szocáaüsták nem követelnek földosztást, sőt 
a magántulajdonit sem kívánják megszüntetni felosztva 
a nagy vagyonokat, nagybirtokokat.39

Jól felismeri a katolikus néppárt s a keresztény
szocialisták valódi szerepét, amikor ki jeleníti, hogy a 
néppárt nem a nép pártjaj <a keresztényszocializmus nem 
szocializmus. Az igazi szocializmusnak számos a válto
zata mind a múltban, mind a jelenben és jövőben is, de 
minden változatában ideális, nem törekvést takar és 
nem áll ellentétben a hazaszeretettel! Emberboldogító 
elgondolásában persze sok a nemzetközi vonás — írja 
szerzőnk — , de az akad bőven a kereszténységben, sőt 
a szerelemben is. (?) És ne feledjük, szerintünk sem az 
a jó  hazafi, aki a szomszéd népeket leigázza!40

összefoglalva mind a tanokat, Pataj t e könyve alap
ján is a haladó polgárság baloldalára helyeztetjük min
den naivitása, tévedése és a 48-as pártkoncepciós elfo
gultsága ellenére is. Üt ja feltétlenül a szocialista és a 
haladó polgári baloldali táborral való együttműködés 
felé vezet, ha az természetesen nem is mutat szocialista



irányban, sőt jó adag sovinizmust is visz magával útra- 
valóul. Anitiklerikalizmusa, anitimonarchista republikaniz- 
musa, antiarisztokratizmusa, jó adiag nemzetközisége, 
amely elismeri (legalábbis a határokon túl élő) népek 
jogait nemzeti államuk kialakítására, antimilóitarizmusa, 
demokratizmusa — minden hibája, tévedése, naivitása, 
sovinizmusa ellenére is —  a haladó új Magyarország 
egyik komoly harcosává teszi, aM egész biztosan hatás
sal volt Nagy Györgyre és Kalmár Antalra stb., de va
lószínűleg egyes szerb demokratákra és szocialistákra is, 
mint például a szerb Vasa Stajicra, aki azonban bizo
nyára őrá magára is hatott. Kettőjük esetleges és való
színű együttműködése persze még újabb ikjuitatómunkát 
igényel, ha bizonyos ás, hogy Stajié együttműködött 
mind Jászával és Szabó Ervinnel, mind Bokányiékkal, 
Pogányákkal és több más haladó szellemű magyarral is.

Pataj fő érdeme itt bizonyára az, hogy egymás mel
lé kívánta helyezni a MSZDP-t és a 48-as független
ségi pártot, egyesíteni kívánta a függetlenségi, a nem
zeti és nemzetközi szocialista front harcosait, ha ez az
után nem ás sikerült neki, de nem csupán a saját hibá
jából, hanem imkább mind a 48-as, mind a szocialista 
pártvezetőiség hibájából.

Lássuk hát e szinte egyedülálló bácskai haladó, bal
oldali polgári politikus további útját, későbbi könyveit: 
a Philosophia mortist és a Philosophia vitaet.

A halál filozófiája41 persze nem valami mély böl
cseleti rendszer kifejezését nyújtja, inkább növeli isztikus 
beszélgetés, párbeszédsorozat és — műfaját tekintve — 
talán leginkább (Szelleme(s publioisztikána'k nevezhetnők, 
például a temetés, a gyász pózolásáról, mert szerzőnk 
a nyilvánosság kizárásával párosuló csendes, nem pózoló, 
titkos halotthamvasztá;s mellett áll ki, úgy, amint ezt 
megtette már több ízben is az Igazságban. Valamikor, 
mondja, e témába is belecsempészve a napi politikát, 
az Ápponyiak—Andrássyalk meg a klerikális néppárt 
politikusai (tehát a koalíció, amelyért annak idején 
harcolt, amíg hitt Kossuth Ferencék függetlenségi de
mokrata politikájában) természetesen nem engedélyezték 
a halotthamvasztást, most — a munkáspárti kormány 
idején, hiába szaibadgondolkodó a miniszter, Székely 
Ferenc —  újra eltiltja azt Kbuen-Héderváry gróf, a mi-



nisz tér elnök,42 mert a politizálás persze minden logikus 
gondolkodás sírásója.

Mindez persze bizonyos visszaesést jelent a Magyar 
szocializmus gondolatmenetével szemben, de e csevegés 
után hirtelen a republikánus munkásbarát szólal meg 
benne, mikor arra tér át, hogy inkább kellene Jászai 
Marinak állítani szobrot, minit Erzsébet királynőnek, 
de általában is minden hasznos munkás embernek. 
Persze évezredes hagyományok trónfosztásához, meg
döntéséhez legalábbis évszázadok kellenek, visszakozik 
hitevesztetten, hogy belső harcai közepette újra a 
hailadó harcos szellem jusson benne uralomra, amely 
azt mondatja vele, hogy ez azonban szintén nem vég
leges igazság, aminthogy az sem, hogy a magyar nép 
tailán ne lenne érett egyes aktuális újításra, mint so
kan hiszik, c?ak azért, mert a magyarság neim csinálta 
végig az összes —  előző, ezeket általában világszerte 
i's megeilőző —  újításokat. Ugrások dis lehetségesek 
a haladás vonalán, így lehet már Magyarországon 
korszerű az általános választójog, a jogegyenlőség, 
a nők választójoga. Elvégre a köznép — teszi hozzá 
most már talán kiesé tévesen —  másutt is elmaradott, 
míg a vezetőség itt is éles eknéjű. De ha elébe tálaljuk 
azt, ami jó és kívánatos, a nép követni fog bennünket.48 
így —  következetesen újra és még egyre —  csupán 
politikai újításokra gondol: a választójog kiterjesztésére 
„a népre” s a nőkre is (a nemzetiségekről nem szól!), 
pedig ebben az időben a már említett haladó csoportok 
és pártok Magyarországon sokkal messzebbre is ellátnak. 
Pataj, úgy érezzük, lassan-lassan elmarad korától, korá
nak haladó erődtől, s mintha már a „nép” -ben is kevésbé 
bízna, mint ezelőtt, hiszen a „nép” : a szociáldemokrata 
és forradalmi szocialista munkásság, a baloldali szocia
listák, a parasztpárti parasztszegénység, kisgazda- és 
földmunkásréteg, a meggyilkolt Áchkn hívei, a nemzeti
ségi tömegek, a haladó kispolgári értelmiségiek hatottak 
maguk ás a vezető rétegekre és vezető politikusokra — 
balra sodorva őket a háború előtt és később a háború 
idején is, és éppen ez volt az oka a Tiszák újabb terror
hull ámának, diktatórikus politikájának, vagy az Áchi- 
mok meggyilkolásának.

De térjünk át szerzőnk háborús pesti kiadványára,44 
amelyben Pataj újra együttműködik Schmitt Jenővel,



új magyarországi közlési lehetőségét nyújtva neki egy 
bevezető előszó erejéig, melyben 1915. noveber 16-i kel
tezései Berlinből üdvözli Patajt a bácskai, az egykori 
zombori filozófus: „Mint fegyvertársat a szellem, szabad
ság és az ész világosságáért való harcban, szívből üdvö
zöllek, barátod” iszavakal.

Pataj itt háborús elmélkedéseinek eredményét 
közli, amely szerint a háborúnaik is vannak pozitív 
eredményei. Nincs jelenleg, mondja, békére intő szó,45 
harci tűz hevíti az embereket, ha pedig a nazarénus 
megtagadja azt, hogy fegyvert fogjon, azonnal ki végzik. 
A pápa is a háborúért imádkozik, s alig akad néhány 
ember, aki szívesen véget vetne a háborúnak; ezek az 
ateisták, a szabadgondolkodók, a szocialisták. Ók prédi
kálják a békét, a szeretettet, nem pedig az egyház, amely 
a dinasztiákért imádkozik. Sok nagy ember is ele síik 
a háború folyamán, de minden kisemberért is kár! 
Mégis —  mondja némi naiv optimizmussal, de nem 
Ogyedül, sem akikor, sem a későbbi időkben —  a legna
gyobb békebarát maga az öldöklő fegyverek feltalálója; 
mert minél hatásosabb, minél távolabbra ható a fegyver, 
annál műveltebb, sőt annál jobb, emberibb az ember! 
Persze a gonosztevő kezében vészes a fegyver!46

Majd így folytatja elmefuttatását: A tudás — hata
lom! A  filozófia hadat üzen a babonának, az elfogultság
nak, így sok értéktelen gondolat kerül az idők lomtárába, 
hogy a leplezetlen igazság jusson helyébe —  így abszolu
tizálva az értéket, értékes gondoláitokat; nem látva meg a 
korszakok egymást felváltó, időre szóló korigazságait; 
talán kevésbé a filozófusok, mint a tömegek új életének, 
életkörülményeinek és megváltozott gondolkodásának 
hatása alatt. Mert, mint az egyénben, ia tömegben, a 
társadalomiban is utólagos a tudatosság (a filozófia), 
amely csak azután kezd maga is, tuda/tosan is hatná, 
hogy azt a gyakorlat, az élet, az élet- (és halál-) harc 
előzőleg megteremtette! Patajban talán iitt is főleg a 
dialektikus és miaterialisztokus gondolkodás módszer hi
ánya okozza a tévedéseket —  persze az \akkori általános 
gyakorlat hatása alatt. így mindez nála nem egyedülálló, 
de akkori tömeg jelenség!

Paitaj a kauzalitás mellett tör lándzsát, kissé 
talán túl józanul, túl gyakorlatias prakticizmussal fogva 
fel az oksági viszonyt (például: a jobban trágyázott föld



többet terem stb.).47 Mégis felismeri mind a materializ
mus, mind a fejlődés dialektikus elvét is — furcsa mó
don azonban, mert mintegy külön-külön látva meg az 
anyagot és a változást, a fejlődést, nemigen kapcsolva 
egymással a kettőt. A viilág — mondja — egységes egész 
és anyagi. „Én úgy neveztem az egyszerűség okáért az 
anyagok összességét, hogy: a világ. ” „A  világ egy nagy 
anyaghalmaz ” „És minden omlik, romlik, múlik.” 
Előbb következik a fejlődés, azután a hanyatlás, de a 
kettő együtt folytonos változást jelent: „gutta cavat 
lapidem” . Madách is mondott már ehhez hasonlót — 
teszii hozzá. Az állatnál a fejlődés az alkalmazkodási 
képesség eredménye. Az ember aizonban önkényével, 
akaratával (?) befolyásolja a természetes kiválasztást.

Nincs tehát csoda, csak kauzalitás van. Azért van 
isten, de isten az anyag összessége. Ez van, az anyag, 
és van — a mozgás összessége: ez tesz mindent, s ezért 
egyek vagyunk az istenség fogalmával és egyetlen halá
los betegségünk van, az Élet! Mert a halál, a haldoklás
— a születéssel kezdődik!

Sok igazság van mindebben. De mindez elveti, el
hinti bennünk a kétkedés magvát is. Mért választja Pataj 
külön a helyes bölcselkedést a háborúval kapcsolatos, 
jóval alacsonyabb szintű gondolkodástól? Mért szól kü
lön és másként a háborúról és külön, másként és sokkal 
„korszerűbben” az anyagelvűségről és a változások ta
náról? Mért választja ketté a gyakorlatot és az elméle
tet? S végül miért hiszi, hogy „guta cavat lapidem” , 
amelyben bernne van az a gondolat, hogy a változás 
állandóan, fokozatosan, egységesen — ugrásmentesen — 
folyamatos, más szóval hogy „ninos ugrás a természet
ben” , nincs revolúció, csak mindig mérsékelt fokú evo
lúció?

Vajon azért-e, mert túlságosan is elhatalmasodott 
benne a polgár, a „napi politikus” , aki nem látja, lát
hatja meg a tömeg és egyén, gyakorlat és emlélet 
kölcsönhatásos, dialektikus viszonyát, mert egyszerűen 
koránaik, kora ismert embereinek hatása alatt áll s 
mint polgári politikus, mint a napi politika embere, en
nek hatása alatt a napi politika számára elmélkedett és 
csupán az egyéneket, a vezetőket vette tekintetbe, vala
mint ezek hatását a tömegre s nem egyúttal a tömeg



hatását is a vezető, gondolkodó politikusokra, filozófu
sokra? ,

Bizonyára mindez együtt és egyszerre hajtott Patajra 
a mondott irány bán, s így sem korát, sem osztályát, de 
önmagát sem léphette túl: ki nem léphetett önmaga 
árnyékából, mert akár ugrása közben is, mindenhová, 
egyre magával vitte az árnyékot: a kor, az osztály és 
lélektani meghatározottság árnyékát.

Így is, úgy is bizonyos, hogy Pataj Sándor nem 
köznapi „napi pol/itikuis” , hogy a polgári napi politikát 
minden bácskai polgári politikus kortársánál jóval ma
gasabb szintre emeli, hogy mind színvonalban, mind a 
haladás folyamán megtett út méreteiben, bejárt távol
ságaiban sokkal magasabbra és előbbre jut el, mint tár
sai, „napi politikus” kortárisainjak bármelyike.

A 'haladás fokozatos és időnként ugrásszerű, s ez 
áll az egyéni haladásra ns. Mint polgár, mint a minden
napok politikusa — és akkoriban — Pataj nem juthatott 
tovább, de tekintet nélkül erre, komoly, jó munkát 
végzett és erős hatással volt mind Schmitt Jenőre, Kal
már Antalra, Nagy Györgyre, mind másokra is, akik 
akkoriban a haladó polgári baloldali politikát és tár
sadalmi gondolatot képviselték Bácskában. S abban az 
időben egy bácskai polgári politikus többet nem teheftett, 
nem nyújthatott. Adta a maga helyhez és időhöz kötött 
maximumát. S többet, dicsérőleg, senkiről sem mond
hatunk.
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tott (minden módszertani hibája ellenére is) például A  világi 
nagybirtok története  c. könyvében. Ne feledjük, hogy nem csupán 
a radikális Jászi stb., de maga Szabó Ervin is a vulgáris m ate
rializmus talapzatán állva írta (még később is!) A  társadalmi és



pártharcok 1848— i9~ben c. művét, am ely a nemzeti kérdést még 
teljességében elvetti. Ez a korszak még nem tudta alkalmazni az 
igaz marxista módszert, a dialektikus materializmust.

19. Igazság, 1907. 7. sz. Bády-Schw im m er Rózsa e számban nőm oz
galmi dokumentumokat közöl, míg Pataj maga a horvát reakció 
és Frank ellen fordul a haladó szellemű horvát Supilo mellett 
nyilatkozva.

20. Igazság, 1970. 8. sz., m ajd 12. sz. Feltűnik és szemet szúr az olva
sónak, hogy a M agyar republika  cikksorozat 7. számú cikkel 
kezdődik a lapban. Nem  valószínű, hogy Pataj hat előző cikkét 
más lapoknak adta volna. Fel kell tételezni, hogy azt a hat cik
két a m agyar (nem pedig a bécsi!) kormány cenzúrázta ki és 
kobozta el.

21. Igazság, 1911. 11. sz.
22. Igazság, 1908. 4. sz. Barabás Béla, a 48-as függetlenségi párt egyik  

vezető em bere maga is soviniszta.
23. A  szerb demokrata párt sohasem alakult meg, sem 1907— 1908-ban, 

sem később. Csupán egyes demokrata csoportokról lehet szó! 
Akár (1914-ig) a magyar radikálisok között is. Szinte kizárólag 
entellektüelek voltak e csoport tagjai, akik az ideológiát, a 
programot (a tartalmat!) fontosabbnak tartották a szervezkedés 
kérdésénél (a formánál). Tekintve, hogy a közös programban 
nem tudtak m egegyezni, megmaradtak külön csoportoknak a 
leghaladóbb kikindai meg a pancsovai dem okraták (Stajić— Pet- 
rović—JakŠićok és Bošković— Bogdanov—Aleksićek) s a sokkal 
kevésbé haladó újvidéki demokraták is (Mirosavljevié, Ignjat 
Pavlus, Tihom ir Ostojić stb.). A  zombori Sloga csoport állt a 
jobbszárnyon. A  kikindaiak, pancsovaiak együttműködtek a m a
gyar polgári radikálisokkal, Jászi—Braun—Rácz—Szendéékkel Pes
ten, vagy Gráberékkel Pancsován (Délvidéki Lapok). Minderről 
bővebben lásd tanulm ányom at: Banatska građanska levica (A 
bánáti polgári baloldal). Institut savremene istorije, Beograd. 
Zbornik radova  10. sz.

24. Igazság, 1909. 1. sz. Pataj levele  K . A .-hoz (bizonyára Kalm ár 
Antalhoz). A  haladó táborhoz itt csak hallgatólagosan sorolja 
Pataj Jászi— Ráczékat, a Szabadgondolat, azaz a Galilei K ör vagy 
Fényes Samu Üttörő csoportját stb. Ezek a csoportok lesznek  
például a Választójogi Liga tagjai is —  persze együttesen a nem 
zetiségi pártokkal és csoportokkal is, így Vajdaságban a kikin
dai—pancsovai dem okratákkal, a Pesten kívül 1914-ben szinte ki
zárólag a Bánátban m egalakult Polgári Radikális Párttal, am ely
nek Bánátban német, szerb és román vezető tagjai is voltak; ez 
a tábor készíti majd elő a m agyar októbert is (1918) Károlyi 
M ihály függetlenségi pártjával együtt.

25. Igazság, 1910. 1., 3., 4., 10., 11. sz. A  SZD P programjáról s a 
klerikalizmusról az 5. szám szól.

26. Dr. Pataj Sándor: M agyar szocializmus (Budapest, 1904) előszavá
ban. Különös, hogy Pataj éppen a nemzetiségekkel nem kíván  
együttműködni —  holott azok 1) körülötte élnek Zomborban, 
Bácskában és Vajdaságban és 2) együtt is működnének vele 
igen szívesen, amit különben a szerkesztő el is fogad nem egy 
alkalom bal, így a már ismert esetekben „ C "  és „C ” írásainak 
közlésével kapcsolatban is.



27. Az említett Magyar szocializmus 1904-ben az 1892— 1904 közötti 
időből hérom verseskötetet jelez, m ajd A megoldásra  hívja fel 
a figyelm et, am elyet „tanulm ány a hadseregről” alcímen jelez, s 
am ely szintén Zomborban jelent meg 1903-ban, míg a Vörös talár 
foltjairól mint „igazságügyi tanulm ányokéról emlékezik meg 
(Zombor, 1904).

28. Magyar szocializmus. Budapest, 1904. 1—2. Érdekes itt, hogy nem  
tőkést, de zsidót ír, am ikor a tőke— munka harcát említi, s hogy 
e helyen — tehát 1904-ben — elismeri azt a tényt, hogy a nem 
zetiségek nincsenek m egelégedve, míg később, mint láttuk, a 
szocialista programhoz szólva hozzá, fölöslegesnek tart minden 
erre vonatkozó programpontot.

29. Uo. 3. Érdekes, hogy itt újra nem ismeri el a nem m agyar né
pek létezését, nemzeti államnak tartva Magyarországot.

30. Uo. 4—5.
31. Uo. 5— 15. A  sorrend kérdése, azaz a nemzeti kérdés és szocializ

mus meg a szociális kérdés megoldásának sorrendje akkoriban  
nem csupán Pataj előtt merült fel. Hasonlóképpen gondolkodott 
az idő tájt a szerb szocialista Vasa Stajić is, aki Pataj sorrendjét 
vette át, am ikor megbizonyosodott afelől, hogy a M SZDP veze
tősége, de a nem magyar, például szerb szocialista vezetőség 
sem igen törődik a nemzeti felszabadulás kérdésével, s a magyar 
elnyomás alól való felszabadulás kérdését egyszerűen burzsoá 
kérdésnek tartja. Ekkor a haladó polgársággal — például a szerb 
kikindal s pancsovai (némileg újvidéki) demokratákkal, a m a
gyar radikális csoporttal stb. — kívánt szövetkezni, m egfordítva 
régi sorrendjét s a szocializmust a szabad, független Jugoszlá
viában kívánta csak — nagy halasztással — m egvalósítani! Pa
taj, amint látjuk, hasonlóképpen gondolkodott, s így elég való
színű és kézenfekvő a gondolat, hogy együttműködtek és hatot
tak egym ásra: Pataj és Stajić, s hogy az Igazság „C ” -vel jelölt 
mukatársa Stajić, vagy pedig egyik híve volt. V. ö. mindezt 
tanulm ányom m al: Dr. Arpad Lebl: Politički lik Vasé Stajića. 
Növi Sad, 1963; főleg az 1— 2. részben. Persze hom lokegyenest 
ellenkezik a két ember álláspontja a „kisebbségi’* kérdésben, 
am ely téren Stajić a szerb felszabadulásért harcolt, míg Pataj a 
választójogot is csak annak a ritka embernek (polgárnak, értel
miséginek) adta volna meg, aki teljesen elsajátította a magyar 
nyelvet!

32. Uo. 18— 19., 22., 25. Svetozar Húrban—Vajansky a szlovákok je 
lentős költője és politikai vezetője, hírlapíró volt, akit üldöztek  
a magyar korm ányok, m ert küzdött a visszaélések ellen s a 
szlovák egyenjogúsításért. Részletesebben lásd tanulm ányom ban: 
Dr. Arpad Lebl: Slovenska narodna stranka (Szlovák Nemzeti 
Párt) címen az Istraživanja, a Vajdasági Történelmi Intézet 
(Institut za istraživanja istorije Vojvodine) folyóiratának 1972. 
évi 2. számában. Vasile Lucaclu (ejtsd: Vaszile Lukács) a Román 
Nem zeti Párt egyik irányítója.

33. Uo. 34—35., 37., 39. stb.
34. Uo. 43. A  szontai (Bácska: Szond) földm unkások 1904-es lázadá

sát és a katonasággal folytatott csatáját követő törvényszéki 
tárgyalásra gondol.

35. Uo. 44—49., 52.
36. Uo. 53., 55—56., 58—59.



37. Uo. 63. A  sok igaz megállapítás közé sok tudatlanság és naivitás 
vegyül és keveredik itt el. Bizonyos, hogy a nemzeti gyűlöl
ködés, de az állandó hadsereg sem középkori érzés és intézmény, 
hiszen a feudális időkben nem volt még nemzet (tehát nemzeti 
gyűlölködés sem, ha a nemzeti, például nem zetgyűlölet, meg is 
előzte a m agyar nemzet teljes kifejlődését), s hogy az állandó 
hadsereg is a maga teljességében polgári intézmény, aminek  
legfeljebb magva jelentkezett itt-ott a zsoldos hadsereggel, de 
m ár akkor, amikor a zsold fizetését a polgárság —  első m egje
lenési form ájában — már lehetővé tette, s a polgári eredeti tőke- 
felhalmozás egyúttal a proletariátus első — kóbor, csavargó — 
pauperi form áját is m egterem tette mint oly kiábrándult, nincs
telen réteget, am ely beállhatott a zsoldos hadseregbe.

38. UO. 68., 73., 76.
39. Uo. 81—83. Ide is becsúszot egy kis tévedés. A párt valóban nem  

kívánta a földosztást; a földnélküli szocialista viszont gondolt 
erre s éppen 1904-ben itt-ott, például Ittabén, hozzá is fogott a 
földosztáshoz. Ellenben a párt megszüntetné — programja szerint 
is — a nagy magántulajdont, a nagybirtokot is például, ha az
után azt nem is osztaná fel, hanem szocializálná.

40. Uo. 84., 86—87., 91.
41. Dr. Pataj Sándor: Philosophia m ortis. Budapest, 1911.
42. Hiába volt a koalíció legerősebb pártja a 48-as függetlenségi 

párt, am ely maga is lem ondott programja megvalósításáról 1906 
áprilisában, ha a korm ány elnöke a 67-es W ekerle volt s a kato
likus néppárt (Zichy grófok), a nemzeti párt (Apponyiék) és 
alkotm ánypárt (gróf Andrássy Gyuláék) klerikálisok, agráriusok 
és egyúttal 67-esek is voltak. Khuen gróf a munkapárti korm ány  
élén, mint ismert homo regius, a király embere volt, aki sze
m élyében —  akár Tisza István gróf vagy Lukács László is —  
egyesítette a finánctőke és a nagybirtok képviseletét. Székely 
viszont polgár és szabadkőműves, szabadgondolkodó, aki azon
ban szintén a finánctőke érdekéért szállt síkra, s így távol ál
lott a Galilei K ör baloldali szabadgondolkodóitól.

43. Uo. 23— 25., 33—34. A  nép, a tömegek hatásáról az élen álló po
litikusokra v. Ö. tanulm ányom at, a m ár idézet Banatska gra- 
danska levica  bevezető fejezeteit.

44. Pataj Sándor: Philosophia vitae —  A z élet tudománya  (dr.
Schmidt J. H. bevezetésével), Budapest, 1915.

45. Uo. 5— 7. Itt m eg kell jegyeznem , hogy 1914-ben valóban sikerült 
a töm egeket a háborús lelkesedés lázába hevíteni. 1915-ben azon
ban már minden kivételes háborús törvény és intézkedés ellenére 
sztrájkol a munkásság, m íg a nemzetiségi ifjúság — am ely szin
tén m ár 1912 óta harcolt a Tisza-rendszer ellen a nemzeti felszaba
dulásért, sőt a szocialista új nemzeti, például jugoszláv hazáért
— átlép a front túloldalára, s ott folytatja a harcot, sőt egyes 
katonák itt-ott már beveszik m agukat —  mint a későbbi zöld
káder m agva — az erdőbe és a nagyvárosok rengetegébe, m ond
juk Zágrábban, Szerémségben vagy a Krassói hegyekben. Pataj 
minderről kevésbé vesz tudomást, bár a későbbiek folyam án  
erre is rátér, de csak egyeseket, agitátorokat lát meg, nem azo
kat a töm egeket is, am elyek az em berekbe bátorságot öntenek.

46. Uo. 8—9.. m ajd 37. Mint akkoriban a legtöbben, Pataj is elárulja 
naivitását: a valóságban, sajnos, a „ jó  és m űvelt” em ber is gyil



kol, ha ezt megparancsolják neki; nem csupán a „gonosztevő" 
gyilkol. Erről nem csupán 1941-ben, de 1914-ben s minden hábo
rúban vagy gyarmatosítás idején is m eggyőződhettünk. Viszont
— és ezt 1915-ben nem egyedül Pataj nem látta még meg —  
az öldöklés dialektikusán újra emberré teszi a ,,gonosztevőt” is, 
ha szem élyesen, önkezével kényszerül gyilkolni. Így alakulhat 
át (főleg, de nemcsak ez okból kifolyólag, hanem a háború álta
lános pauperizáló hatása miatt is stb.) a lelkes háborúspárti kis
ember is — forradalmárrá. Ezt 1915-ben persze én sem láttam  
még, csupán 1917-ben láthattam meg a háborús gyakorlatban  
mint töm egjelenséget!

47. Uo. 37., 48., majd 68.
48. Uo. 71—72., majd 76—77., 89., 107— 110.



KALMÁR ANTAL 48-AS ÜTJA 
A PROLETÁRDIKTATÚRÁIG

Kalmár Antal ás aiz Igaizság neveltje, és ebben a 
folyóiratban megjelent írásának legalább címe és témája 
iisanert már előttünk a Paitaij Sándorról szóló értekezé
semből. Itt egynéhány olyan könyvéről szeretnék szól
ni, amely 1905— 1919 (között jelent meg Budapesten, 
s amely Pataj könyveinél sokkal inkább viseli magán a 
48-as pártpolitika ismérveit, a harc jeleit a 48-as poli
tika megvalósításáért. Első, itt 'ismertetni kívánt köny
vét a zentai szerző még a koalíció uralomra jutása előtt 
írta (1905) és vezérének, Kossuth Ferencnek ajánlotta, 
de itt vázolt útjának végére jutva is csupán a 48-as bal
oldalig ért el, és a szintén Zentárói induló Lovászy Már
tont állította oda követendő példaképnek, 1919-ben is, 
amikor Lovászyék, Batthyány Tivadairék már szinte vég
leg levitézlettek és a 48-as baloldalról csupán Károlyi 
Mihály tudott élő, továbbra is aktuális és haladó poli
tikát folytatni.

1905-ben megjelent, Kossuth Ferencnek ajánlott 
könyvében Kalmár a királyhoz fordult,1 tőle várta a 
segítséget — saját emberednek megfékezéséhez, leszere
léséhez. A népet akkor még nem ismerve, nem fedezve 
fel, legalábbis nem számolva vele, Bécsből várt csodára 
a 48-as politikus, céljának elérését Bécstől remélte. 
Bécsbe veti bizalmát, onnan várja az önálló magyar 
hadsereg felállítását, mert hiszi, hogy csupán felvilágo
sítani kell a királyt, s már küldi is az udvarból a ren
deletet az önálló magyar hadsereg felállítására.

Mint a nap politikusa, mdnt a 48-as függetlenségi 
párt tagja, 1848 visszaállítáisát az udvartól várja, a kellő 
felvilágosítások megadása után és buzgón magyarázza, 
hogy a 48-as törvény korlátozza a király házfeloszlatási 
jogát, holott ma, 1904. november 18-án, e megbélyegzett 
napon megsértették a házban az alkotmányt.2 Majd az 
obstrukcióról s az ellenzék sérelmeiről világosítja fel a



királyt, hogy ily módon megnyerje a 48-as pártpolitika 
számára, hogy a király felülről, a trónról vessen véget 
minden önkény eskedésnek,3 mert a kormány ellen, gon
dolja, csak a királyra appellálhat. Egyúttal bizonygatja 
a 48-as követelések jogosságát, az önálló vámterület és 
önálló magyar nemzeti bank követelésének jogosultsá
gát és sziinte bájos naivitással magyarázza, bizonygatja 
a királynak (vagy a császárnak talán?) a „(kiegészítő ma
gyar hadsereg” követeléséinek jogosságát, egyebek kö
zött azzal érvelve, hogy a döntés a hadsereg nyelvének 
kérdésében nem felségjog, hanem nemzeti jog.4 Minit jó 
jogász, jogilag érvel s naivan hiszi, hogy Ferenc József
nek csaik jogi felvilágosításra van szüksége, hogy 55 év 
után elfogadja legalább a csonka 48^at, mert 1849 ápri
lisára, a trónfosztásra, a függetlenségi nyilatkozatra 
Kalmár már vagy még nem emlékszik.

Hasonló 48-as (s nem 49-es) alaipon áll Kalmár po
litikai értekezésében is, amely a koalíció és a 48-as párt 
bomlásának, szétszakadásának és -bukásának évében je
lent meg.5

A közjogi küzdelmeknek szenteli ezt a könyvét is, 
amelyek szerinte már az első Habsburg uralkodó meg
jelenése, 1526 óta aktuálisaik, míg a szabadságharc Ma
gyarországon Bocskaitól Kossuth Lajosig a függetlenség 
és a nemzeti egzisztencia törvénye volt, habár bizonyos 
az is —  írja, is itt 1849-től újra visszafordul 1848-ra — , 
hogy Magyarországnak feltétlen szüksége van a Habs- 
burg-házra. Ezzel a kijelentésével pedig —  a saját elő
zetes fogatoazása szerint —  lemond a függetlenség és 
nemzeti egzisztencia törvényéről, valószínűleg anélkül, 
hogy ennek tudatában volna. Következik ez abból is, 
hogy ezt a váratlan tételt azzal is megerősíti, hogy azt, 
a Habsburgok szükséges voltát a magyar trónon, szerin
te ma már (1909-ben) mindenki elismeri Magyarorszá
gon —  mind az egyének, mind a pártok. Mégis, némileg 
elhatárolva magát súlyois nyilatkozatának formájától, to
vábbra is követeli a külön vámsorompót —  a perszonál- 
uniót, hogy így a két Habsburg-állam különváljék, és 
legyen külön „magyar lelke” is.6 Erre azért is szükség 
van, szerinte, mert 1867-ben a kiegyezési dokumentum 
bővítette a felségjogokat, szűkítve a nemzet jogait. Ez 
természetesen nemzeti visszahatást keltett, új közjogi 
harcokat eredményezett.7 1902-ben Kalmár könyvének



első, majd második kiadását is elkobozta az ügyész, mert 
a hadsereg német nyelve ellen értekezett benne, amire 
pedág — mondja — nem volt joiga őfelségének. Ekkor 
állott be (1902— 1903^ban) a függetlenségi pártban is a 
közjogi politikai fordulat; Bánffyék, Széllék után Khuen 
és Tisza következett a kormány élén, és „Tisza 48^assá 
teszi Magyarországot” alkotmányellenes erőiszak-politi- 
kájával, különösen az 1904. november 18-i alkotmány- 
sértéssel-8 Szinte forradalmasította már az országot, így 
került azután kormányra a koalíció, miután a Haibs- 
buirg^korszak abszolutizmusa kihívta a dinasztikus meg 
a nemzeti erők nagy mérkőzését, amely végül iis asz 1906- 
os áprilisi (behódolási — L. P.) paktumot eredményezte. 
Megindult a harc a nemzeti hadseregért, az önálló vám
területért és bankért.9 Kérdés azonban, jogos volt-e a 
párt és az udvair áprilisi paktuma, a 48-as párt leszere
lése? Mit adott és mát kapott vele a nemzet, amelyet 
befejezett tény elé állítottak ezzel, hiszen előzőleg nem 
is tudott mindenről. Arról, hogy hiába jutott kormányra 
a koalíció is vele ennek főpártja, a 48-as függetlenségi 
párt, hiszen hozzá sem szabad nyúlnia a legfontosabb 
kérdésekhez, például a magyar hadsereg kérdésének 
megoldásához.10

És itt Kalmár a párt baloldalára lendülve — Jus- 
thékhoz pártolva át — sóhajtja: Jöjjön hát az általános 
választójog, jöjjön  a népparlament, ha csonka lesz is 
egyelőre a királyi hatalommal szemben, de oldja meg 
az átmeneti időszak feladatát, állítsa helyre a normális 
hatadmi viszonyokat, hozza meg a gazdasági független
séget és aiz általános választójogot ,s végül a perszonál- 
uniót, szakadjunk el gazdaságilag Ausztriától, marad
junk meg csupán a Habsburg-ház királyi jogara alatt! 
így 48-as politikát fogunk folytatni — ha dualista kere
tek között is.11 Mindez távol állt egy politológus komoly 
tudományos fejtegetésétől. Kalmár ugyanis nem nyújt 
sem komoly — a korszaknak megfelelő —  „oknyomozó” , 
„pragmatikus” történelmet (a szociáldemokraták és a 
polgári radikálisok akkor már némileg közeledtek a tör
ténelmi materializmus felé, ha meg is rekedtek egy bi
zonyos fajtájú vulgáris materializmus mellett, elítélve 
például a nemzeti kérdést is, mintegy és szinte a kal- 
márii jogi-nemzeti csürő-csavaró tudományos módszer 
reakciójaképpen ás, nem tudva, ők sem tudva kapcsolni



a társadalmi célit a nemzeti céllal! L. P.), de bizonyos 
komolyabb politológiát vagy szociológiát sem. Halbár 
Justhék felé orientálódik ds, kijelentő., hogy Kossuth, 
csupán dualista alapon maradva, kormányozhat s (kor
mányozna akikor is, ha koalíciós, 67-es társpár tok nél
kül, egyedül a 48-aiSokra támaszkodva kormányozná ifi 
az országot. Az új kiegyezéskérdés függőben maoradt
1907-ben, 1917-ben fognak újólag dönteni e kérdésben, 
de senki sem látja, mi is fog történni 1917-ben. Annál 
inkább, mert hiszen az önálló vámterület és vámtarifa 
jelentőségével sem vagyunk még nagyon tisztában, pe
dig 1918-ra már fel kellene állítani az önálló vámterü
letet. De hogyan is védelmezzük meg majd a magyar 
mezőgazdaságot, hogy emeljük majd a kvótát, hogy old
junk meg az államadósság kérdését?!12

Majd áttér az alkotmánybiztosítékoik kérdésére, hogy 
is oldják meg a Ház felosztásának kérdését, hogyan biz
tosítsák az újonoozást, az esetleg szükséges kivételes 
főispán! hatalom kérdését? Itt van azután a szintén ne
hezen megoldható horvát kérdés: a vasúti pragmatika 
és a horvát obstrukció kérdáse is.18 Mindezekhez a kér
désekhez Kalmár nem is annyira politikai és nemzeti, 
mint inkább tisztára jogi, közjogi szempontból szól hoz
zá. Nem úgy veti fel e kérdéseket: mit kíván a helyes 
politika, hanem mit kívánnak az egyes paragrafusok, 
amelyekről úgy hiszi-hixdetd, hogy semmiféle politikai 
tárgyalás, egyezkedés-egyezség sem törölheti el őket — 
egyedül az erőszak, a kard teremthet itt új helyzetet, 
mert a törvény — az törvény!14

Ezek után az adókérdést veti fel, meglátva és el
ismerve az igazságtalanságokat a földadó kivetésének 
módjában is. így például, tételét bizonyítandó, Topolya 
adóügyeit ismerteti. A topolyai grófnak van a falu ha
tárában — mondja —  8000 hold „príma” födje, míg a 
15 000 kisgazdának és falusi szegénynek összesen 18 000 
hold földje van. Fizet ezért pedig a gróf 4 korona adót 
holdja után, a paraszt a sokkal gyöngébb földek uitán 
viszont 9 koronát holdanként! Gróf Chottek —  a futaki 
birtokos — a 40 000 holdas birtok után csupán 96 000 
koronát fizet adó fejében, a zsombolya— csemyei gróf, 
Csekonáos 50 000 holdas birtokára 140 000 korona adót 
fizet, pedig földjei a legjobbak egész Európában, és ezzel



az állam is rosszul jár. Persze progresszív ezentúl sem 
lesz a földadó, de a nép ezt követeli.15

A  választójogról enyhén szólva téves információkat 
közöl Kalmár Antal e könyvében, persze pártja érdekeit 
tanítva szem előtt. Szerinte ugyanis a 48-as párt már 
évtizedek óta követeli az általános választójogot, ezzel 
mintegy elhárítani kívánva a népharagot pártja felől, 
amely az 1905— 1906-os ígéretek ellenére, kormányra ju
tása után levette ezt a kérdést a napirendről, s amikor 
ászt már nem odázhatta tovább, a Ház elé terjesztette 
a „fekete gróf” , Andrássy Gyula pluralitásos válaisztó 
törvényjavaslatát, amely szeriont a nagybirtokos 3 sza
vazati jogot kapott volma, 'míg a földmunkásnak 12 tár
sával együtt lett volna csupán egy szavazati joga. Is
merteti aziután Kalmár a ,,darabontkormány” , aizaz Kris
tóf fy álláspontját e kérdésben, amellyel igyekezett el
hódítania a 48-as tömegeket.16 Különben elismeri, hogy a 
fennálló választójogi rendszer is ^regresszív” , akár a 
földadó: a nagybirtok, a tortok választ az országban, 
nem az emiber. Viszont lehetetlen, állítja, egyszerre, fo
kozatosság nélkül, teljesen és hirtelen áttérni az általá
nos választójogra. Korlátokra szükség van! Ha talán a 
pluralitás túl messzire ment is, de szintén csupán eny
híteni kívánta az átmenet „veszélyeit” . Mégis felveti a 
kérdést: Van-e szükség a pluralitásra, vagy általában a 
nemzetiségek választójogát korlátozó törvényre? Ez 
mindenesetre korlát, s így védelem is (?); de érdemes-e. 
kérdd, ez eléggé kicsiny és kevés haazon kedvéért ki
hívni a magyarság ellen a nemzetiségek gyűlöletét? E 
poniton Kalmár — a vajdasági politikus, aki mégis Pa
taj Sándor tanítványa is egyúttal —  elég tisztán lát. Elég 
tisztán, mondom, mert azonnal hozzáteszi: meg kell 
elégedni egy alacsonyabb korláttal is. Csupán az az ál
lampolgár lehessen választópolgár, aki ismeri szóban és 
írásban a magyar állaimnyelvet.17 Legyen a szavazás hol 
titkos, hol nyílt, s a régi választókerületek helyébe ál
lítsanak oly újakat, amelyek a vidéki magyarság szava
zatainak többségét biztosítanák, bizonyára a nemzeti
ségi vidékeken is,18 holott tudjuk, hogy a nép a választó
kerületek beosztását még erőteljesebben bírálta és tá
madta már addig is a szűkkeblű választójognál is, éppen 
azon oknál fogva, hogy —  már addig is, nemzetiségi vi
déken ás —  a magyarság javára biztosította a döntést.



Ezután a magyar bankról közöl inkább pénzügyi 
szakdolgozatot, mint politikai fejtegetést, majd arról ér
tekezik, hogyan valósíthatnák meg, hogy biztosíthatnák 
az új dualizmus kereteinek megvalósítását, s enre a célra 
a 48-as és 67-es pártok egy közös pártba olvadását, fú
zióját ajanlja — megsemmisítve a 67-es, de a 48-as kü
lön pártokat is. Így 1909-ben, tíz év múlva, 1919-ben vi
szont, amikor vallóban megszűnt a 48-as párt létjogo
sultsága s általában —  az elszakadt, függetlenné vált 
országban — a 48-as és 67-es közjogi megkülönböztetés 
és minden régi fajtájú közjogi párt jogosultsága és ér
telme, Tezonja, továbbra is fenn kívánja majd isairtani 
pártját mint a függetlenség s a demokrata köztársaság 
anyját (talán nem szívesen tekintve a népi erőkre, ame
lyek mindezt valóban megteremtették), míg <a 67-eset 
konzervatív erőnek fogja nevezni, úgy érvelve, hogy ha 
a 67-esek nem kívánják megteremteni az új demokrata 
Magyarországot, úgy teremtse azt meg a 48-as párt egy
maga! Sajnos, meg kell állapítani, hogy Kalmár nem 
látta tisztán a helyzetet sem a irégi, sem pedig az „új 
Magyarországon” , amely forradalmi és ellenforradalmi 
változásokkal volt vemhes.10

A katonai kérdésnek és a magyar nyelv érvényesí
tésének a hadseregben ezután teljes 90 oldalnyi szöve
get szentel könyvében, így térve vissza az új dualizmus 
államszerkezetének megvilágítására,20 vagylagosan vetve 
fel ezt a kérdést, míg az igazi, teljes Ausztriától külön 
vált Magyarország függetlenségét mint lehetőséget sem 
említi meg, tekintve hogy célja az új dualizmus propa
gálása. Olyannyira, hogy a függetlenséget mint távoli 
perszpektivikus lehetőséget nem kívánjta, a közjogi fej
lődést lezárva az új dualizmusnál, hozzátéve, hogy en
nek felépítésével a függetlenségi párt megtette a ma
gáét, elérte célját, s meg is szűnhet mint párt minden 
48-assággal együtt.

Ennyit Kalmár nemzeti, „függetlenségi”  céljairól 
még 1909-ben. Demokratizmusának jellemzéseképpen 
pedig megállapíthatjuk: bízik abban, hogy 1911-ben már 
összeülhet az új, előbb vázolt (nem demokratikus, nyílt 
szavazás útján megválasztott) „népparlamentje’ ’, amely
ben sem a dolgozó nép, sem pedig az 54°/o-ot kitevő 
nemzetiségek nemigen lesznek képviselve, s amely a



valóságban matematikailag a .magyarság osztályparla
mentje lenne.21 Ebben az új Házban újból ott lenne s 
vezető szerepet játszana a 48-as függetlenségi párt — 
amely tehát nem követné Kalmárnak iazt megelőző el
mefuttatását arról, hogy a párt az új dualizmus és „nép- 
parlament” megteremtésével megtette kötelességét és 
mehet — , de nevét megváltoztatná, cserébe az önálló 
magyar bankért és vámterületért, azaz a gazdasági füg
getlenségért. Mellette ott lennének az alkofbmánypárt 
és a néppárt, a keresztényszocialiista párt is, tehát a ko
alíció úgyszólván a maga teljességében, amely pedig ez 
idő tájban a valóságban már széjjel szakadozott és bukó
félben volt, viszont ellenzéken maradna az új parla
mentben is a 48-<as balpárt, sőt rajta kell lenni, hogy 
ezt a pártot (amely akkoriban vált ki a valóságban is, 
Justhék, Lovászyék alatt, a Kossuth Ferenc vezette jobb
oldali 48-as pártból) erősítsük, ha ellenzéki is, mert nem 
maradhat a dolog annyiban, hogy az egyedüli ellenzé
ket továbbra ús a nem magyar népek, a nemzetiségek 
képezzék, melyeknek nemzetiségi pártját Kalmár most 
elismerné, persze csupán abban az esetben, ha ők viszont 
elismernék az ország (integritását. Megmaradnának a 
Házban továbbra is Kalmár elgondolása szerint a 
MSZDP ;s a külön 48-as SZDP is (Mezőfiiék), valamint 
a 48-as parasztpárt (Áchimék) s a demokrata párt is 
(Vázsonyi, Pethő), ami annyit jelenít, hogy a „néppar
lament” semmiben sem különbözne az 1909-es osztály- 
parlamenttől!22

A külpolitikád helyzetet vázolva fel, szintén kíván
ságait, vágyait látja teljesítve, mert úgy találja, hogy
1911-re (?) kiteljesedik a magyar dmperiáliís politika, a 
Balkán addigra elismeri már az annexiót és a nagy- 
horvát politikát is a nagyszerb politika ellenében. Azért 
hiszi, hogy a horvát sem igen fog kanalazhatni a Bal
kánon, amint az orosz, olasz és osztrák nagyhatalmak 
sem (itt Magyarországot kihagyja a felsorolásból, nem 
tudni, szándékosan-e, vagy véletlenül), hanem megma
radnak ott az érintetlen s megvalósult iszerb— román— 
bolgár érdekek, azzal, hogy Magyarország természete
sen nem terjedne ki Nagy-Szerbdára! A balkáni kis ál
lamok azonban (nem elég világos e helyen sem, de még
is eléggé egyértelmű) egy egységes dunai dmpérium ré



szei lennének és ennek az impériumnak államnyelve — 
a magyar lenne!23

így látja hát Kalmár 1909-ben teljesült álomként — 
az „Űj Magyarországot” mint egy továbbra is koalíciós 
kormányzatú antidemokratikus, nem magyar népi jel
legű régi Magyarországot, amely az új dualizmusban, a 
perszonálunióban tengetné tovább életét, úgy terjesztve 
ki hatalmát és érdekkörét a Balkánra, éspedig egymaga, 
Ausztria nélkül, hogy azért továbbra is megtarthatná a 
dualisztikus államszerkezetet, állaimrendszert, ahol Bosz
nia—Hercegovinát valószínűleg közös zsákmányként is 
kezelnék. Álomnak elég rút álom volt ez, inem tartotta 
magát a népi szólásmondáshoz: Ha már lúd, legyen kö
vér! Hiába, az álmokat a (tudat nem irányíthatja. Kal
márnak, a közjogi paragrafus-tudósnak nem volt fantá
ziája. így álmai nemigen rugaszkodtak el a kor szűk 
valóságától: nem hozzák a rút valóság helyébe a szép 
álmot, amely esetleg szép valósággá változhat az idők 
folyamán. Annyi bizonyos, hogy a Pataj-tanítvány erő
sen mögötte áll tanítómesterének.

De lássuk hát 1919-es újabb könyvét, hátha ez újabb 
fejlődésre képesnek mutatja be szerzőjét.24

Kalmár, a közrtáirsasági kiskátét ismertetve, 1919- 
ben (amikor már nem kellett fantázia a köztársaság el
képzeléséhez) mintha felzárkóznék mesteréhez, Patajhoz, 
amikor elénk tárja a magyarság nagy pártjának, a Lo- 
vá/szy-féle függetlenségi 4Ő-as anyapártnak a programját 
és politikáját. Elsősorban is helyzetrajzot ad, a köztár
saság megalapításának adatait nyújtva. S ha fantáziája 
nincs is, a valóságot most valóban helyesen látja meg, 
így például amikor az októberi őszirózsás napokról s a 
Magyar Nemzeti Tanácsról így szól: A Nemzeti Tanács 
megalakulásának oka és célja az, hogy ,.kitörésre vigye 
a népforradalmait” , de hogy a „forradalom kitörésének 
pillanatában legyen, aki az ország gyeplőjét kezébe ve
hesse” (és ne engedje oda vinni az ország »szekerét, aho
vá Kalmárék, Lovászyék azt nem követhetnék), a forra
dalom kitörése (ha már más kiút nincsen) legyen egy
úttal hát az úri osztály 'továbbá hataűmon maradása s 
a forradalom leszerelése iis. Mindezt ne mondja ki nyíl
tan, de így értelmezi szavait, ebben látja a Nemzeti Ta
nács célját és értelmét a fantázia nélküli Kalmár, aki



azonban jól látja az októberi helyzetet és talán először 
merd azt így ki is mondaná. Mert a Barták, a Lovászyak, 
a Róthok ezt „csupán” megcselekedték, Kalmár azon
ban, elég nyíltan, ki is fejezte.25 Persze itt és most is 
igyekszik kihasználni az eseményeket (amelyekben a 
népi tömegek és a Szántók-Pogányok voltak aktívak, 
nem pedig a zentaáak: Kalmárék és Lovászyék) pártja 
javára, pántja megerősítésére a nyeregben, amikor így 
folytatja: A köztársaság kikiáltását főleg a 48-as párt
nak köszönhetjük,26 s neki a Habsburgok elűzését is. 
Ezt mondja most Kalmár, aki 1909-ben az új dualiz
musról álmodta szorongásos álmát, de most valószínűleg 
tudta (ezt akkoriban mindenki tudta, látta), hogy a mo
narchia egyszerűen összeomlott a háború s a harcos nép
tömegek rohamának hatása alatt. Ezután áttér a nép- 
fölség elvének taglalására, hozzátéve, hogy ezt az elvet 
azért nem lehet megvalósítani, mert lehetetlen kiírni a 
választásokat akkor, amikor az ország kétharmad ré
szét a csehek, oláhok (!) és szerbek megszállva tartják. 
Majd közli a néphatározatot a független magyar köz
társaság kimondájsáról, amely okmány aláírói között 
megemlíti Hock Györgyöt és ismerősünket, a másik Pa- 
taj-tanítványt, a régi köztársasági Nagy Györgyöt is. 
Azután így elmélkedik továbbra is 48-as állásponton 
maradva (elfelejtette már, hogy a független Magyar- 
országon fölöslegessé válik a 48-as párt, mint mondotta 
egykoron): a kormány újabban leszűkült, a 48-as párt 
újra nem kormányzó párt már, akár Ferenc József át- 
kos idejében (egykor másként nyilatkozott a királyról, 
akitől várta az alkotmányosság helyreállítását). Pedig 
ezzel (Lovászyék, gróf Batthyányék kiválásával) a kor
mány megszűnt népkormány lenni (amikor csak a pol
gári radikálisok s a munkásság SZDP-ja kormányoz
nak), és egy abszolutisztikus jellegű diiktatordkus kor
mánnyá változott. Különben helyesli a közös polgári 
szocialista kormányt, sőt hozzáteszi, elvégre lehetnénk 
mindannyian is szocialisták, de csupán nemzeti, nem 
pedig nemzetközi alapon. S ez be is fog következni, ha 
a szocialisták egyeduralomra törekszenek is. Ezért az el
lenforradalom érdekében, a szocialista pártot belülről 
kívánva szétzilálni, szétzülleszteni — hajlandó volna a 
48-asokat bevinni a szocialista pártba, amelyben így



megbízhatna — a kommunisták ellenében. Ez minden
esetre ellenforradalmi felfogás, de bizonyos fantáziát té
telez föl Kalmárban, s így valószínűleg Lovászyék agyá
ban született meg ez a koncepció. Különben hozzáteszi, 
hogy a szocializmus pacifista jellegű, s így jogosulatlan 
a (kommunista részről hangoztatott) diktatúra és osz
tályharc. (Valószínűleg ez is az oka annak, hogy a 
SZDP-ot kívánnák — a kommunisták ellenében — meg
erősíteni a 48-as felhígítással.) A szocialista hadsereg, 
folytatja, sajnos nem követi Károlyi Mihályt, holott a 
szocialista állam létesítése jogosult, annál inkább, mert 
már Jásziék sem tartják pártjukat polgári pártnak?27 
Ez a szocialista állam helyreállítaná a régi Magyaror
szág területi integritását, hiszen a megszálló szerbek
nek stb. nincs joguk a mi területeinkhez. Éppen ezért 
nem ismeri el a belgrádi fegyverszünetet, a fegyverle
tételt, s most jut el megkésve a Keleti Svájc gondolatá
hoz is — az ország már megtörtént feldarabolása ellené
ben! Ez egykor éppen Jászi Oszkár és Mihailo Polit- 
Desančić terve volt, állítja helyesen, de elfelejti, hogy 
Jászi és Polit ezt a tervet a régi Magyarország idejében, 
tehát idejében hangoztatták.28

E szörnyű tévedések az okai annak, hogy a 48-as 
párt kivált a kormányból, folytatja, s hogy maguk a 
függetlenségiek is kettészakadtak. Az anyapárt, állítja, 
persze (az akkor már jobboldallá vált) Lovászy-féle frak
ció, de szeretni kell azért, teszi hozzá, a Károlyi-frak- 
ciót is.2*

A magyarság nem akarta a háborút — jelenti ki, 
szintén megkésve, mindazonáltal is az ixredenta mellett 
nyilatkozik, mert „ez egy elszánt s halálig elkeseredett 
magyarokból álló szövetség” (melynek elnöke ő maga, 
Kalmár volt, aki itt már a revizionista ébredők felé 
orientálódott), amelynek tagjai életüket áldozzák Ma
gyarország területi épségének visszaállításáért, mert 
„Magyarország felszabadítása — minden eszközt szen
tesít” . A Lovászy-(Kalmár-) párt polgári párt, progresz
szív és radikális párt, magyar nemzeti alapon. Nem re
akciós (?), csak nemzeti. Híve a népuralomnak, az an- 
nexió nélküli békének, területi integritásnak, dunai kon
föderációnak, az ország függetlenségének.80

Híve a Lovászy-párt az agrárreformnak is, „földet 
a népnek” jelszóval felosztaná a nagybirtokot 500 hol



dón felül, bevezetné a demokratikus felségjogokat, a 
progresszív adórendszert, hogy megvédhesse — forrada
lom idején is — a magántulajdon szent sérthetetlen
ségét.31

A mindig késön ébredő Kalmár, mint a későn éb
redő polgár megszemélyesítője, 1919. március 21-éig 
a kommunisták ellen veszi fel a harcot — elfogadva sok 
polgári forradalmi vívmányt és hajlandóságot mutatva 
a belépésre a szocialista— radikális— 48-as jobboldalt 
magába fogadó, szocialista elnevezésű új polgári pártba 
is — , hogy ily módon 1.) leverhesse a magántulajdon 
sérthetetlenségét el nem ismerő kommunista pártot, az 
osztályharcellenes pacifista jelszót hangoztatva és 2.) 
ellenállhasson az ország „megszállásának” a régi Ma
gyarország integritásánaik jelszavával, sőt a balkáni ter
jeszkedés lehetőségét, a magyar impériiimnak a dunai 
konföderáció útján a Balkánra való kiterjesztését is 
fenntartva. Ügy gondolja Kalmár, hogy sikeres ellen
forradalomra az osztályharoos diktatúra hívei ellenében 
már csak a szocialisták képesek; őket kivánja hát az új 
reakciós koalíció élére állítani — a 48-asok tömegével
— belülről is megerősítve pártjukat.

1919* március 21-én megváltozott a helyzet. A kom
munista pánt hatalomra jutott és bevezette a proletariá
tus diktatúráját, megalapította a Tanácsköztársaságot és
— Kalmár köpönyeget változtat újból. A proletárdikta
túrát most már jogosnak és népuralomnak nevezi, oly 
kommunista államnak, amely egyedül ‘kívánja, de egy
úttal képes is megvédeni az ország területi integritását. 
A gyönge polgári kormány erre képtelen volt, mondja, 
ezt a komoly nagy feladatot nem is tudta teljesíteni. De 
most — véli — kiverjük az idegent,8* és éppen ez az 
utólagos győzelem fogja igazolni politikánkat.

Kalmár tehát elfogadná már a proletárdiktatúrát, 
lemondana már a balkáni hegemóniáról is, csak őrizzék 
meg az ország integritását. Azt az egyet nem jelenti ki 
csupán, hajlandó volna-e e cédból az irredenta vezér be
lépni a kommunista pártba is, hogy azt is segítse be
lülről bomlasztani-robbantani.



1. K alm ár A n tal: A  király közjogi felvilágosítása. Budapest, 1905. 
Kalm ár Zentán született (1867— 1920), tisztviselő, m ajd ügyvéd, 
Beksics sovinizmusa ellen 1902-ben írja könyvét (Dr. Beksics  
Gusztáv történ elem -  és közjogirása. Budapest, 1902), am elyet a 
hatóság elkoboz, öt pedig félévi fogházra ítéli. 1903-ban újra 
m egjelenteti némileg átdolgozott könyvét; újra elkobozzák. 1904 
óta az ellenzék közjogásza; tagja az Általános Választójogi L i
gának, m ajd m unkatársa N agy G yörgy M agyar Köztársaságá
nak, valam int Pataj Igazságának. A Napba irt vezércikke miatt 
az ügyész elkobozza a számot, a parlamentben interpelláció is 
hangzik el ez ügyben, a bíróság azonban felm enti. (V. ö. Vásár
helyi Reggeli Ú jság —  VRU — , 1911. VIII. 20—23., IX . 19., 23. 
M agyar Köztársaság, 1911. X I. 14. stb., valam int Révai Nagy  
Lexikon X I. 164. és X X . 441. Ezek szerint is van benne soviniz
m us, de m ikor csoportja Kossuth Lajos Lapját, m ajd Zászló
ját adja ki, am elynek fő publicistája éppen Kalm ár Antal (1913), 
akkor e lapok szerint Kalm ár Antal testvéri egyetértésben k í
ván élni a független szláv (délszláv) állam okkal, am elyek m ajd  
bizonyára megértik a m agyar szupremációt, hegem óniát, „a  
m agyar im périum  törekvéseit**. E lapokban (Szeged) szerepel 
Ormos Ede és Pataj Sándor is, s szó van bennük az em lített 
m unkatársak egyéb m űködéséről is. Így pl. m int köztársaságit, 
N agy G yörgy védőbeszéde után, felm enti a törvényszék Patajt 
is 1914-ben. (Kossuth zászlója, 1914. III. 15., III. 22.) Közli a lap K al
m ár választási beszédét Is 1914-ben, valam int beszám olóját a párt 
egyéves m űködéséről az országos közgyűlésen. U gyanígy em lék
beszédét is K ossuth és az em igráció  cím en (Kossuth Lajos Lap
ja , 27—31.), vagy a jakobinusokról (Magyar Köztársaság, 1912. V .
14. stb.). K özlik e lapok több más cikkét is, valam int a köztár
sasági párt program ját is, am elyet K alm ár fogalm azott meg 
(1913. április 14-én a M agyar Köztársaságban).

Dr. K alm ár Lovászy híve m ég 1919-ben is. Dr. Lovászy M ár
ton m int jegyző 1896. március 17-én Adán, M ilosevits Kanut 
főbíró számára pedig Zentán (aki hamarosan szintén képviselő  
lesz) m egfogalm azta jelentését a járás m unkásm ozgalm áról: 
„Egyúttal bátorkodom azon szerény vélem ényt kockáztatni, hogy  
a m ozgalom nak egyszerű betiltása is, brusque elnyom ása, a dol
gok m ai állása m ellett, nem  volna célravezető, sőt az ezáltal oko
zandó elkeseredés folytán a lehető legrosszabb eredm ényeket 
szülné . . . (jobb volna) ártalm as élének elvevése végett” a szer
vezetet nyilvánossá tenni (azaz: engedélyezni, hogy ne váljék  
Illegálissá, ne kényszerüljön föld alatti bujkálásra), ,,ahol a 
hatósági ellenőrzés és befolyás m ellett a szociális eszm éktől el 
és a hazafias eszm ék m elletti buzgólkodásra lehetne téríteni’a. 
(Lásd: Vajdasági Levéltár, azaz: A rhiv Vojvodine, Srem ski K ar- 
lovci, B B  alisp. biz. 21. 1896-ból, valam int Dobos I .: Földm un
kás m egm ozdulások 1896—1897. 7.)

Valószínűleg Lovászy tollából (aki zentai 48-as hírlapíró, 
m ajd képviselő s a M agyarország egyik szerkesztője stb.) ered  
a Zentai Híradóban m egjelent javaslat is a m ozgalom  terror
m entes lecsatom ázásáról: a szociális bajok orvoslása, a béke 
helyreállítása útján, ami a korm ány célja, de egyúttal a tár-



sadalmi tevékenység célja is lehetne. Ellensúlyozza hát ez is a 
munkásm ozgalom hatását — hazafias röpcédulákkal, röpiratok- 
kal stb. is — , mentse meg a tömeget a lelketlen és büntetendő 
agitátorok hatásától. Cáfolni kell a szocialista sajtót más saj
tótermékek útján, antiszocialista agitátorokat küldve ki a 
szocialista agitátorok ellen. Ezt már cselekszi is a zentai gim 
názium tanári kara előadásaiban. (Zentai Híradó, 1897. 43. sz.: 
A  felnőttek oktatása, valamint Dobos 43— 44.)

Kalm ár az 1910— 14-es években —  üldözött köztársasági m un- 
katársa-harcostársa Patajnak, valamint az akkori többi köztár
sasági lapnak: az Igazságnak, a Kossuth Lajos Lapjának és Kos
suth Lajos Zászlójának, de Nagy György M agyar Köztársaságá
nak is, írja, fogalmazza a köztársasági párt programját is, 1902- 
es és 1903-as könyvei elkobzása után, talán m egfélem lítve, talán 
a 48-as párt sovinizmusának és felemás „foradalmiasságának*' 
hatása alá jutva, esetleg mindkét okból kifolyólag is, erősen 
visszakozott és 1905-ös, valamint 1909-es könyvében teljesen „az 
új dualizm us’ és perszonálunió talapzatán áll, 1910—1919 között 
pedig nem ad ki oly könyvet, am ely m egfelelne akkori prog
resszív polgári republikanizmusának. Ezt valóban, kom olyan  
fájlaljuk és sajnáljuk, mert tudása és tehetsége révén az idő
szak vezető progresszív köztársasági teoretikusává és irányító
jává válhatott volna.

Következő könyvének kiadására már csak 1919-ben kerül 
sor, akkor, amikor már lekésett a régebben még megérdemelt 
szerepről és mind társadalmi téren, mind külpolitikai tekintet
ben egy naivan a múltat visszaálmodni kívánó, mindenről le
késő politikus m aszkjában jelenhetett csak meg. Hamarosan el 
is hunyt, s így egy Lovászy szerepét sem játszhatta meg, hol
ott nagyon valószínű, hogy a 20-as években kom oly H orthy- 
ellenes antifasiszta polgári politikus lehetett volna. Kalmárra 
nagyon ráillik az A dy-sor: „M i mindig mindenről elkésünk . . . ”

Dr. Lovászy Márton, az adai jegyző és zentai hírlapíró, 1903- 
ban m ár az Országgyűlésen válik ismert képviselővé, aki itt is, 
a Delegációban is, lapjában, a Magyarországban is, mint ritka 
jelenség indítja m eg a harcot a monarchia támadó, expanzív 
balkáni politikája ellen, így például már 1903-ban még az ilin- 
deni macedón felkelés előtt, írva és szónokolva a jelszó érdeké
ben: „A  Balkán a B alkán-népeké" —  am ivel kiérdemelte a 
macedón nem zet s általában a balkáni népek rokonszenvét. A  
hazai szerb lapok (Zastava, Branik) is elismerik ekkor (1903 ápri
lis—május) balkáni politikájának jelentőségét, csak azt róva fel 
neki, hogy (valószínűleg pártjának, a 48-as függetlenségi párt
nak hatása alatt állva) a hazai szerbeket viszont nem kívánja  
megvédeni a korm ány üldözéseivel szem ben. (Erről lásd ta
nulm ányom at a magyar— macedón kapcsolatokról, macedón nyel
ven a szkopjei Glasnik egyes számaiban, valam int az Ilinden  
1903 c. gyűjtem ényes kiadványban, am ely az 1968-as ohridi ilin- 
deni tanácskozás anyagát közli. M agyarul: A z Üjvidéki Bölcsé
szettudom ányi K ar Magyar Tanszéke Tanulm ányok  c. könyvé
ben vagy a Stipi Goce Delcsev-szim pozion 1972. évi beszám oló
jában.)

Lovászy későbbi politikai szerepe a függetlenségi párt bal
szárnyán Justh-Hollóék társaságában ismert ugyanúgy, mint



1918— 1919-es szerepe is, amikor bekerül a M agyar Népköztársa
ság kormányába, m ajd kiválik belőle, hogy később Bécsbe 
emigráljon s ott kiadja, szerkessze (1921) az emigráció jobbszár
nyát képviselő, igen mérsékelt A  Jövőt, miután Pécsett hiába 
fordult meg, mert nem tudott beilleszkedni az ottani állapo
tokba — a Pécs—Baranyának 1921-ben Horthy-Magyarországhoz 
való csatolása előtti időkbe — , a szabadságsziget’ ' helyzetébe 
a Horthy és a jugoszláv reakció két tengere között.

2. Uo. 12— 13., 16. 1904. november 18-ánt gróf Tisza István első m i
niszterelnöksége idején — miután a homo regius, gróf Khuen- 
Héderváry mint magyar miniszterelnök is m egbukott (1903-ban 
a horvát népi megmozdulás hatása alatt mint horvát bán fel
felé bukott: m agyar miniszterelnök lett) — erőszak útján, alkot
mánysértéssel verték le az ellenzék (köztük a 48-asok) obstruk- 
cióját.

3. Uo. 20—21., 25.
4. Uo. 23., 26., 31., 31—52., 52—62.
5. Kalm ár Antal: Oj dualizmus. Budapest, 1909.
6. UO. 5., 8—9.
7. Uo. 11., 15.
8. Uo. 16., 19., 21., 23.
9. UO. 26—34.

10. Uo. 41., 44., 46—49.
11. Uo. 53— 54., 59—61.
12. Uo. 69., 73., 77., 84., 109., 112., 120— 123.
13. Uo. 133., 153. A kivételes főispán! hatalom az esetleges népi el

lenállás letörésére szolgáló diktatórikus intézkedés volt. A  koalí
ciós korm ány 1907-ben a vasúti pragmatika behozatalával ki
hívta maga ellen az addig szövetséges szerb—horvát koalíciót,
így került sor a 40 horvátországi képviselő obstrukciójára a par
lamentben, s arra, hogy m egvonták tőlük azt az alkotmányos 

jogukat, hogy anyanyelvükön szólalhassanak föl. (Ez a joguk  
csak a horvát képviselőknek volt meg.) A  vasúti pragmatika 
ugyanis arra kényszerítette a horvátországi vasutasokat, hogy 
magyar nyelven lássák el szolgálatukat, holott Horvátország
ban horvát volt a hivatalos nyelv. Így a koalíció már maga 
fogott hozzá az alkotm ány fokozatos felfüggesztéséhez, amit az
után a munkapárt nagyobb lendülettel folytatott, különösen 
1912-ben.

14. Uo. 155. Érdekes, hogy am ikor 1918-ban valóban a kard döntöt
te el mind az osztrák -m agyar, mind a m agyar—horvát s a többi 
kérdést is, Kalm ár ezt a döntést, a kard jogát, most már nem  
Ismerte el!

15. Uo. 160., 170— 171. Kalm ár adatai nem pontosak. Így Csekonics- 
nak 43 000 holdas a birtoka, fizetett érte 140 000 koronát, azaz 
holdanként 3,25 koronát, Chottek 1— 1 hold után 2,40 korona adót 
fizetett. A  k is- és törpebirtokosok viszont sok Ízben nemcsak 9, 
de 14— 18 korona adót is fizettek egy-egy hold után. Általában  
regresszív volt az adórendszer. Erre vonatkozólag bővebb ada
tokat nyú jt könyvem : A  nagy póri pőr. Ü jvidék, 1949.

16. Uo. 173—174. K ristóffy még teljesebben kívánta különválasztani 
a nemzeti frontot a társadalmi fronttól. E célból a népi szociá
lis törekvéseket kívánta teljesíteni, bizonyos korlátok között 
természetesen, megadva a M SZD P követelte általános választó



jogot, hogy m egnyerje politikájá számára — a nemzeti köve
teléseket támogató 48-as függetlenségi párt ellenében — a tö
m egeket, s így a népet nyerje meg — az urak ellenében — a 
Habsburgok politikája számára. A  M SZD P -tal paktumra lépett. 
IV. ö. pl. a szintén zentai Mucsi Ferenc: A  K ristóffy— Garami 
paktum  (Budapest, 1971) c. könyvével.] M inderre persze hatással 
volt az első orosz forradalom is, am ely szintén hatott a kom oly 
harcokba lépő (1905— 1906) munkásságra, s am elyet a 48-as párt 
és a koalíció igyekezett azután, terror útján is, leszerelni. A  
„darabontkorm ány”  Fejérváry miniszterelnöksége folytán kapta 
nevét, aki régebben is m ár hadügyminiszter és a testőrség pa
rancsnoka volt. Kristóffynak sikerült m egnyernie politikája szá
mára a polgári radikálisokat, sőt magát Ady Endrét is, valamint 
számos nemzetiségi, haladó harcos pártvezért is, így pl. Milán 
Hodžat, Alexandru Vaida-Voevodot stb. K ristóffyról és Hodiáról 
v. ö. tanulm ányom at: Slovenska narodna stranka. Istraživanja 2, 
valanimt K ristóffy emlékiratait.

17. Uo. 177— 179., 184., 187— 189., 190— 191., 194., 195.
18. Uo. 203—204.
19. UO. 205—240.
20. Uo. 201— 292., m ajd 295-től az államszerkezetről.
21. UO. 296—335.
22. Uo. 355—357. A  koalíciós korm ány idején szinte egyedüli ellen

zéket képezett a parlamenti Nemzetiségi Klub, am elyet N em 
zetiségi Pártnak is neveztek a nem magyar népek, de am ely 
elnevezést, sőt azt is lehetetlennek és tilosnak tartotta a koalí
ciós korm ány, hogy a nem  magyarok saját pártokat létesítse
nek. A z említett klubnak összesen csupán 25 tagja, képviselője  
volt, több nemzetiségi képviselő bejutását a Házba ugyanis le
hetetlenné tette a szűkkeblű választójogi törvény és a m agyaro
kat előnyben részesítő választókerületi beosztás. E gy-két dem ok
rata, jobboldali 48-as szocialista és parasztpárti képviselő lé
zengett m ég az ellenzéken (Achim , Pethő, M ezőffi), m ajd 1907 
(a vasúti pragmatika) óta számukat némileg megnövelték kb. 
60—70-re a horvátországi képviselők, de ez így is csöpp vizet 
jelentett a tengerben, hiszen a Háznak kb. 425 tagja volt. A  'bal
oldali 48-as párt ekkor már csoportosult Justhék körül.

23. Uo. 379— 390.
24. Dr. Kalm ár A n tal: Köztársasági kiskáté. (A m agyar nép szá

mára . . .) Budapest, 1919.
25. Uo. 6.
26. A  köztársasági állam form át a néptömegek és szocialisták kö

vetelték és kény szeritették rá a 48-asokra és a Nemzeti Ta
nácsra. Lásd erről dokum entum közlésként a nagybecskereki 
M agyar Nem zeti Tanács jegyzőkönyvét 1918 novem beréből, m a
gyarázó jegyzeteim m el az Újvidéki Bölcsészettudományi Kar 
Évkönyvében (Godišnjak Filozofskog fakul teta u No vöm Sadu, 
1967), valam int tanulm ányom at a becskereki M agyar s a pan- 
csovai Szerb Nem zeti Tanácsról —  jegyzőkönyveik alapján, m a
cedón nyelven —  a Glasnik za nacionalnu istoriju, Skopje, 1968. 
2—3. számában. A  becskereki jegyzőkönyvek világosan m utatják, 
hogy mind a helyi, mind a központi pesti M N T se kívánta a 
köztársaságot, de a nép hatása alatt (a 48-as Kardos és szo
cialista Macelka Becskereken ennek világos és nyílt kifejezést



adnak) kénytelenek a köztársaságra szavazni és arra rákénysze
rítik a központi M N T -ot is.

27. Uo. 11— 15.
28. Uo. 16—23.
29. Uo. 24., 26., 33.
30. Uo. 36—38. Szinte hihetetlen Kalm ár naivsága, ahogy m egkésve  

kapja el az egykor talán reális, most már teljesen idejétm últ 
jelszavakat, s akkor hirdeti meg a Balkán egyes részeinek csa
tolását (dunai konföderáció, magyar állam nyelvvel) M agyaror
szághoz, am ikor ellenkezőleg, az SHS és Nagy-Rom ánia király
ság és Csehszlovákia berendezkedése van már napirenden, ezek
nek az állam oknak a megalakulása után!

31. Uo. 43.
32. A  Tanácsköztársaság valóban kénytelen volt megvédeni az or

szágot és önmagát az intervenció ellen. Ebbe a harcba term é
szetszerűleg valóban számos nacionális vonás is keveredett. 
Mégis Kun Béla deklarációjában elismerte a szerb— román—szlo
vák önrendelkezési jogot, viszont nem kívánt harcolni még a 
kommunizmus terjesztése érdekében sem a jugoszláv polgári 
királyság ellen, nehogy ezzel, újabb frontot nyitva, veszélyez
tesse a Tanácsköztársaságot. Lásd erről Kovács K ároly, a Vörös 
Hadsereg jugoszláv zászlóalja parancsnokának írásos nyilatkoza
tát arról, hogy Iván Matuzović és Hajdú Gyula — hallgatva 
egyes jugoszláv kommunistákra —  hiába próbálták rávenni Kun  
Bélát arra, hogy lépje át a Drávát és segítse a jugoszláv kom 
munistákat harcukban. (Lásd a könyv 46— 47. lapját.)



BALOGHY ERNŐ, A 48-AS KORMÁNYPÁRT 
NEMZETISÉGI POLITIKUSA

Pataj Sándorról és Kalmár Antalról szóló tanul
mányomban1 felvetettem már azt az érdekes kérdést, 
mi is lehetett az oka anak, hogy a vajdasági (főleg 
magyar nyelven író) teoretikusok Bánátban (a történe
lem és pedagógia mellett) főleg a társadalomtudomá
nyokkal, Bácskában viszont — az irodalomelmélet, 
irodalomtörténet és szintén történelem mellett — leg
inkább politikai elmélettel, politológiával foglalkoztak, 
már csak azért is, hogy ily módon, a napi politikai 
gyakorlat elméleti élmény ítése útján, jobban megala
pozott talapzatról induljanak s vessék magukait bele a 
napi politikába.

Egy megírandó tanulmányomban a vajdasági — 
pontosabban bácskai és bánáti — 48-as és függetlenségi 
pártról feltétlenül válászt kell majd adnom a kérdésre, 
mért álltak a magyar nyelven író politológusok Bácska 
területén jórészt, ha már nem is kivétel nélkül (1. Rácz 
György esetét), a 48-as párt soraiban, hol a párt jobb-, 
hol pedig annak baloldaláról indulva, ha azután a 
„baloldali függetlenségieket” nem is csupán úgy értel
mezem, mint azt a napi politika terén általában értel
mezni szokták: Kossuth Ferencékre gondolva a jobbol
dallal, TJgronra, Justhra, Hollóra, Lovászra (később 
Károlyi Mihályra) pedig a baloldallal kapcsolatban. Nem. 
Ha Bánátban (némileg Várady Imréékkel, Kardos 
Samuékkal, Labancékkal ellentétben, akik a Justh—Hol- 
ló-féle 48-as baloldalt képviselték a bánáti 48-as párt
ban) a polgári társadalmi baloldal felé közeledő 48-as 
pártszámyon inkább Gráber Lászlót és lapját, a Délvi
déki Lapokat2 pillantom meg, amelyben különben Grá
ber László hamarosan át fogja venni Jászi Oszkárék 
radikális ideológiáját és Jászi pártalakításával egyide
jűleg (az 1914-es nyár elején) a világháború előtti 
napokban maga is meg fogja alakítani a pancsovai.



majd a bánáti polgári radikális pártot, holott az ország 
nagy részében csak 1918-ra alakulnak majd .meg a 
radikális párt helyi és megyei csoportjai — Bácskában 
főleg a zombori Pataj Sándort és csoportját számítom 
ide (amelybe természetesen a zentai Kalmárt és Lovászyt 
iis bele kell számítanom), valamint elméleti lapjukat, az 
Igazságét látom a társadalmi baloldalon, amely csoport, 
a gyakorlati politika terén, eljut a republikanizmusig, 
a köztársasági pártig, a feminizmusig és a szabadkai 
Bédy-Schwimmer Rózsa mozgalmáig, sőt itt-ott az anar
chizmusig, valamint a -szocialista .minimális programig 
is, annál is inkább, mert az -anarchizmus síkján innen 
Bácskából indultak ki nem csupán Schmitt Jenő Henrik, 
de némileg Várkonyi István és az a Csényi is, aki 
Gsantavérről — hatalmas kanyarodóval —  tért vissza 
Csantavérre, hogy közben Európában és Amerikában 
is szervezze mozgalmát, de a legerősebb nyomokat talán 
mégis azzal a folyóiratával, a Társadalmi Forradalom
mal hagyja a leűikeikiben, melynek lapjain egy bánáti 
forradalmi szocialista (szerbül—magyarul egyként író és 
szónokló) oly teoretikus és agitátor —  Krsta Iskxuljev
— is megszólal, aki Szabó Ervin kebelbarátjaként a 
forradalmi szindikalisták gyakorlati politikájának szer
vezőjévé, irányítójává vált korai halála előtt.3

És mégis! Ha egészen a forradalmi szocializmusig 
(radikalizmusig, szocializmusig, r epublikanizmusig stb.) 
is eljut ez a társadalmi baloldali, még egyre 48-as cso
port marad —  egy téren, a nemzeti és nemzetiségi 
kérdés területén — alig-alág tudva elrugaszkodni a 
Grünwaldok, Beksicsek és Rákosi Jenők, vagy — hogy 
továbbra is a 48-as légkör levegőjét szívjuk be — a 
Komjáthy Bélák ideológiájától, gyakorlati pártpoliti
kájától, talán a bánáti Gráber Lászlót, a bácskai Pataj 
Sándort és itt-ott Lovászy Mártont kivéve.

Baloghy Ernő nevét írtuk ki ez írás fölé és már 
itt meg kell mondanunk: Baloghy nem volt baloldali 
48-as a gyakorlati politika terén sem, jobban szeretett 
kormánykörökben, a felülről rá ragyogó napon sütké
rezni, de mint kormánypárti 48-as és függetlenségi 
politikus is, mint bácskai főispán is, megmaradt sovi
nisztának a grünwaldi, Komjáthy Béla-i nemzetiségi 
politika síkján, holott a szintén soviniszta Kalmár Antal



éppen Beksics Gusztávot bírálva lépett a politikád po
rondra.

A nemzeti kérdés már régóta (és talán még ma is) 
olyan jelentős kérdés, amely rányomja bélyegét a más 
kérdéssel foglalkozók politikájára is és szinte annak 
kritériumává válik-válhat: valóban haladó szellemű-e 
egy-ögy olyan politikus, aki annak vallja magát és a 
haladás színében tetszeleg és pompázik? Kérj tőle 
választ a feltett nemzeti (kérdésre, s ha nacionalistának 
bizonyul, nem igaz hadadó politikus ő más kérdésekben 
sem! Amint egykoron (itt-ott még ma is) a macedón 
kérdés volt ily próbaköve a haladó szellemű vagy csak 
„haladó szellemű” poldítikiusnak, mert nem egyszer bi
zonyosodott be, hogy hiába volt a társadalmi haladás 
híve valaki, visszahullott ő hamarosan a reakcióba, ha 
szerbnek, bolgárnak (uram bocsá’ görögnek!?) tekintette 
a macedónt, sőt azzá válni kényszerítette is. Ma is aki 
nacionalista, soviniszta, aligha lehet híve egyúttal a 
szocialista társadalom kialakításának.

Hasonló volt a helyzet a tárgyalt korban, a bácskai 
századforduló idején. Aki kimondta, merte kimondani a 
tételt, hogy itt nincsenek szerbek, románok, németek, 
szlovákok, ruszinok (ukránok), hanem csak ilyen (szerb, 
német, román, szlovák stb.) „ajkú magyarok” , s aki 
ebbe bele is kényszerítette, magyarosításával bele is 
hajtotta e már rég külön nemzetté fejlődött nem ma
gyarokat, az társadalmi síkon sem bizonyult talán teljes, 
százszázalékos haladó szellemű politikusnak, s talán 
mint 48-as sem válhatott akár 49-essé sem, nem harcol
hatott meggyőződéssel a teljes függetlenségért, a Habs
burgoktól való elszakadásért, ha ugyanezt megtagadta a 
nem magyar nemzetektől! Nem ismerem a baszkok 
vagy mások sorsát, de az 1888— 1918-as években — e 
röpke harminc és folyáman — azt hiszem — legalábbis 
Közép- és Délkelet-Európában — a macedón, a bunye- 
vác, a ruszin nép volt a legszerencsétlenebb, legtragi
kusabb sorsú nép, habár a macedón volt köztük mégis 
a legkevésbé sajnálatra (de leginkább együttérzésre, 
együttműködésre) méltó, hiszen harcolt nemzeti mivol
tának elismeréséért, míg a ruszin és bunyevác egy idő
ben már-már szinte maga is elhitte, hogy —  magyar. 
Márpedig a 48^as főispán (függetlenségi!) Baloghy



megyéjében — a szerbek és németek mellett — akadtak 
ruszinok és bunyevácok is.

*

Mielőtt a poJdtdkuis és politológus Baloghyra térnék 
rá, hadd vessek pillantást a 48-as politikai és társadalmi 
baloldalra is, hogy legyen kivel, mivel hasonlítanom 
össze Baloghy politikád gyakorlatat és elméletét.

Kalmár, amennyire belátom rövid életét (1867— 
1920), politikai és publicisztikai tevékenységében többre 
vitte, mint egyes nagyobb lélegzetű művedben. Igaz, 
hogy Dr. Beksics Gusztáv történelem - és közjogírása cimű 
könyvét a hatóság elkobozta (őt magát félévi fogházra 
ítélte), de későbbi könyvedben (lehet, hogy az óvatosság 
vitte új utakra) mi, késői utódok, mit sem látunk és 
találunk, ami mdaitt, akár a koalíció, akár pedig a mun
kapárti kormányok hatóság ad felléphettek volna ellene. 
Viszont tagja volt az Általános Választójogi Ligának, 
az ellenzéknek pedig már 1904 óta közjogásza, majd 
munkatársa mind Pataj Igazságának, mind Nagy György 
Magyar Köztársaságának. A  Napban megjelent vezér
cikke miatt elkobozták a lapot, az országgyűlésen viszont 
interpelláltak ügyében. Főnmunkatársa volt a Kossuth 
Lajos Lapjának és a Kossuth Lajos Zászlójának. 
E lapokban meghirdette a köztársaságot és a test
véri egyetértést a délszláv államokkal és népekkel, 

'  amennyiben azok (s Kalmár ezt reméli!) megérzik és 
méltányolják „a magyar impérium törekvéseit” a szup- 
remáoiára és hegemóniára a szerb és horvát fölött. (!?) 
A zentai Kalmár fogalmazta meg (különben a köztársa
sági párt programját is miint a zombori Patajéknak— 
Nagy Györgyéknek (az 1910— 1914-es években, azaz a 
Nemzeti Munkáspárt uralma idején) üldözött köztársa
sági munkatársa és küzdőtársa, aki elméleti műveket 
talán éppen amiatt nem ír ez idő tájt.

Kalmárról megemlékezett már Bónis György is, ami 
annál érdekesebb, mert Bónis — a magyar köztánsasá- 
giakról írván — meg sem említi Pataj Sándor köztár
sasági tevékenységét és Igazságát, sőt magát is alig-alig,4 
inkább a köztársasági párttal s ennek 'betiltása után 
az ezt követő Kossuth Lajos Párttal kapcsolatban. (A 
költő, a lírikus Pataj jaj persze mi sem foglalkozunk.



L. P.) Így például a Szabadkán is megalakuló pártszer
vezetről szólva azt fűzi hozzá, igaz, csupán egy kis 
jegyzetben: „Zombor is ide csatlakozott.” Más ízben 
azt említi, hogy a szegedi ügyészség a köztársasági lapok 
egyes munkatársai ellen vádindítványt tett, s itt Kalmár 
és Pataj nevét is hozzáfűzi a többihez, azzal, hogy „feb
ruár végén . .. meratették fel Szegeden Pataj Sándor 
ügyvédet, aiki cikkében a függetlenségi pártot így szó
lította fel a mozgalomhoz való csatlakozásra” már nem 
i<s kétértelmű szavakkal: „Ez a névmagyarosítás nem is 
kerülne egy koronába. (Én húztam alá. L. P.) És ha 
kerülne, nem a miénkbe kerülne.”

Patajt mint az Igazság szerkesztőjét s talán az első 
magyar republikánus teoretikust a XX. században, a 
Századokban közölt Kristóffy—Dolmányos vita résztve
vői sem emlegetik,5 annál inkább Kalmár Antalt; habár 
ők is inkább foglalkoznak Nagy György, Portik stb. sze
repével. Ez a vita annál inkább érdekel mégis bennün
ket, mert akörül folyik a két ellenfél harca: soviniszták 
voltak-e a köztársaságiak vagy sem, azaz ha valóban 
nem írnak soviniszta irányú cikeket, úgy esetleg talán 
csupán azért, mert nem is vetik fel a nemzeti-nemzeti- 
ségi kérdést, míg szerintük nem vitás, hogy az első 
magyarországi republikánus a XX. században Nagy 
György volt, ha eltekintünk attól, hogy Benedek 1903- 
ban (de egyetlenegyszer csupán s így talán inkább mint 
Habsburg-ellenes 49-es) éltette az Országházban a köz
társaságot. Viszont azt e vita is elismeri, hogy Nagy' 
György két legszorgalmasabb munkatársa Kalmár Antal 
és Ormos Ede volt. Kalmár különben munkatársa és 
vezércikkírója volt a kolozsvári Újságnak is. Sokan 
közülük felvetik a szekularizáció kérdését is, természe
tesen érte s az egyházi birtok ellen véve fel a harcot. 
Porták pedig a vallásszabadság kérdése mellett felveti a 
nemzetiségi kérdést is azzal, hogy tisztelni kell a nem
zetiségeket, amiből sajnos nem tudjuk meg, hogyan, 
mily módon oldaná meg ezt a kérdést. Viszont Kalmár
ról e kérdéssel kapcsolatban azt jegyezném meg, hogy 
a 31 fajtájú választási cenzust egy 32. fajtájúval egészí
tené ki, megkövetelve minden választótól a magyar 
nyelv ismeretét is. Ugyanakkor a Kalmár fogalmazta 
köztársasági demokratikus program a nemzeti-nemzeti
ségi kérdés területét egyetlen ponttal sem öleli fel,



ahogy mellőzi a szociálpolitika és az agrárpolitika kér
désének tárgyalását is! Míg Portik románellenes politi
kus, Kalmár Antal 1913-as programijában (a Kossuth 
Párt programjáról van szó) az 1868/64. te jrő l aizt találja 
helyesnek, hogy a nemzetiségi törvény eltörlését szorgal
mazza, azaz azt, hogy a nemzetiségi kérdést kezeljék a 
törvényes alaip helyett hatalmi alapon és ezzel biztosítsák 
az „egységes” magyar államot iís. Ezért az iskolát sem 
hagyná meg a nemzetiségi egyházak kezében.6 A  par
cellázásért ugyan síkra száll, de —  a magyarosítás 
érdekében.

Mindamellett ás a szerb sajtó, főleg a radikális 
Zastava is megemlékezik hébe-koriba Kalmár szereplé
séről, akinek társadalmi szereplését a lap —  minit a 
48-asok régi szövetségese — méltányolja. Így pédlául 
egyik számában7 ezeket írja róla: Az adaii szocialista 
népgyűlésen felszólalt a zentai Kalmár iis; a társadalmi 
kérdésről beszélt, majd az országgyűlésről, amelyen nem 
a nép, nem a dolgozók, de a tőkések, mondjuk a Magyar 
Kereskedelmi Bánik .képviselői ülnek, akik természete
sen ellenzik az általános választójogot. Helyeslik viszont 
azt, hogy a földbirtokosok alig járulnak hozzá az állam 
telepítési költségeihez, mert az adót helyettük is a törpe- 
birtokosok fizetik. Eddig jutott el Kalmár, mert a csen
dőrök azután lerángatták a szószérői, akár az utána 
felszólaló szerb radikálist is. „Sto gore —  fco bolje!” 
(Minél rosszabb, annál jobb!) —  teszi hozzá a Zastava. 
így keveredett el a korszak és a 48-as függetlenségi 
jobbszámy hatása alatt a baloldali Kalmárban is a 
haladó társadalmi harcos reakciós sovinisztával.

Hasonló volt a helyzet Lovászy Márton esetében ás, 
habár Lovászy társadalmi téren kevésbé volt haladó 
Kalmárnál (különösen Pataijnál), nemzetiségi téren vi
szont kevésbé volt soviniszta nála.8 Éppen ez az oka 
annak, hogy az adaá—zentai Lovászy Mártont (bácsíkaá 
képviselőtársának, Lovászy Andornak publicitása a 
semmivel volt egyenlő, úgyszólván nincs is „sajtója” ) 
több ízben emlegeti a szerb sajtó is, de főleg mint olyan 
ritka magyar politikust, aki nem túlságosan soviniszta.•

A Zastava, a Braniik10 több ízben is dicséri Lovászyt 
nem agresszív balkáni politikája miatt, ha néha fel is 
rója neki azt, hogy viszont iriitkábban kel fel a hazai,



vajdasági szerbség védelmére a magyar sovinizmus 
ellenében.11

Már 1903— 1904-ben több ízben felszólalt ugyanis 
Lovászy a monarchia agresszív balkáni politikája ellen 
mind a Házban, mdmd lapjában (Magyarország, a Holló— 
Justh— Lovászy-féle balszánny közlönye), tekintve, hogy 
úgy érezte: éppen a függetlenségi politika kívánja meg 
azt, hogy engedjék át a Balkánt a Balkán népeinek, 
így Macedóniát is a macedónoknak, és folytassanak 
megértő, baráti politikát a felszabadulni kívánó balkáni 
népek irányában.

Már 1898-ban is megdicséri még a kormánypárti 
Bácska12 is a 48-as, ellenzéki képviselőt, aki a vármegyei 
közgyűlésen elbírálja ugyan a kormány működését és 
az obsztrukció mellett áll ká, de ezt mérsékelt, tárgyila
gos hangon cselekszi. Ha az országgyűlésen interpellál 
Lovászy, szembeszállva a monarchia balkáni beavatkozó 
politikájával, hasonló (szellemben szólal fel a delegációk 
1906hos összejövetelein is.18 így például 1960-ban azt 
hangoztatja, hogy a monarchiának nem szabad beavat
koznia a balkáni népek -harcaiba — ellenükbe lépve fel 
— , mert biztosítani kell a Balkán népei számára a fejlő
dés lehetőségét és á függetlenséget. Egyáltalán nem 
vagyunk attól elragadtatva, jelentette ki, hogy Béos 
beavatkozik harcukba. Így a Balkán most természetesen 
bizalmatlan irányukban. Ez bizony nem békepolitika, ez 
a divide et impera-politika koncepciója. A Sandžakban 
például a török ellen uszítunk, másutt viszont más népek 
ellen. Hol a bolgárok, hol pedig a szerbek ellen. A vége 
az lesz, hogy belesodródunk egy háborúba! De vajon 
hogyan éVickélünk majd ki belőle? Féltve óvja az or
szágot attól, hogy résizt vegyen valamely macedón
ellenes akcióban. Hasonló elgondolásból indul ki már az 
1904-as összejövetelen elmondott beszédében is,14 amikor 
is szintén bizalmatlanságát fejezi ki a külügyminiszterrel 
izemben, mert így konfliktusba rohan az ország a külügy
miniszter helytelen politikájából kifolyólag. Mindennek 
oka pedig egyrészt a dualizmus, másrészt a német (hár
mas) szövetség. Veszélyes politikát folytatunk, mondja, 
Bosznia-Hercegovinával szemben is. Macedónia is nyu
galmat kíván; Sajnos, még egyre kísért a Gešamtmo- 
narchie eszméje.



Pár nap múlva újra szót kért és elmondja,15 hogy 
ellenzi a kormány mildtarisztikus politikáját, a nagyha
talmi (agreisszív! L. P.) politikát. Nem kívánunk hódítani, 
de azt sem óhajtjuk, hogy az orosz saját hazájában pá- 
holjon el bennünket.

1912— 1913-ban18 sizntón elveti a hadi költségvetést, 
fellépve egyúttal a közös hadsereg intézménye ellen is. 
Nem kíván versengeni Angliával sem, azt nem Magyar- 
ország erőihez szabták. De elítéli a szomszédok ellen 
fellépő agressziót is, így azt 'is, hogy a monarchia moz
gósítja hadseregét a BaiLkán ellenében. Ez káros, ártal
mas népünkre és nyomorba dönti őt. Mi szükségünk van 
arra, hogy Szerbiát elzárjuk az Adriától? Hiszen Szer
bia nem veszélyezteti a mi Adriai-érdekeiniket! Furcsa: 
Albániának kíván a külügyminiszter alkotmányt szabni, 
míg idehaza bevezetik az — abszolutiamust; célozgat a 
horvát és a .szerb kérdésre és egyúttal a pesti ország- 
gyűlési állapotokra is.17

Az újvidéki népgyűlésen is ott van Lovászy és fel
szólal az egyesült magyar—szerb ellenzékhez: együtt 
Justh ékkai, Jászi ékkai, a szocialistákkal meg a szerb 
radikálisokkal.18 Egy évvel (később ott van Károlyi 
Mihály oldalán, aki a német szövetség helyébe az antant- 
hatalmak szövetségét állítaná és 1914-ben — megkésve 
bár — egy szentpétervári (peterbuirgi, leningrádd) útra 
gondol, látva, de elítélve a magyar imperialista politikát. 
Ekkor az orosz lapok is írtak már a magyar—orosz törté
nelmi kapcsolatokról. Ily irányban szólalt fel L/ovászy 
Félegyházán a nép előtt is az új politikai orientáció 
szükségességéről.19

Azután jön a nagy, a történelmi megtorpanás 1918- 
ban, a magyar őszirózsás demokratikus polgári forrada
lom idején. A  szocialista forradalomtól előre is meg
rettenve, Lovászy türelemre inti az Asztória előtt álló 
tömegeket és hazaküldi őket.20 Beválasztják ugyan a 
kormányba, de hamarosan Mlép és visszavonul (Bat- 
thyányval), cserbenhagyva Károlyi Mihályt.

*

Baloghy Ernő, a bácskai kormánypárti 48-as nem 
jutott el sem Lovászy Márton, sem pedig Pajtaj Sándor 
vagy Kalmár Antal koncepciójáig. Tulajdonképpen a



Szabadka— zombori Bácskából indult, azt szerkesztette 
mint a kormány közlönyét21 mindaddig, míg — „tempóra 
mutantur” és mi is „miutamur in illis” — a 48-as párt 
jutott hatalomra a koalíció élén, vagy legalábbis érezhe
tő volt már a változás szele . . . 1897-ben már ott áll a 
Bácsika élén Bitterman kiadó-laptulajdonos és Vojnits 
főispán szuggesztiót is bizonyára tekintetbe véve, esetleg 
az akkor már rég 48-as Lovászyt is megdicsérve, aki 
már mint adai— zenitai főközigazgatási tiszvtiselő is lega
lább a „pro domo” aktákban ellenezte a munkások, a 
szocialisták ellen irányuló terrorpolitikát s az enged
ményes „vívmány” -politikát ajánlotta; ebben az időben 
már a Magyarországban bírálta a kormány politikáját
— mert tárgyilagos volt a kormánnyal szemben is.

Igaiz, azért Baloghyból is kivillant néha-néha az 
oroszlánköröm és 1894-ban22 úgy nyilatkozik a Bácská
ban, hogy a főrendiházat le kellene építeni, mert 
szembeszegül a nép akaratával. Adják hát meg az 
egyháznak, ami az egyházé, de a nemzetnek is, ami a 
nemzeté —  írja az egyházpolitikai reformokkal kapcso
latban, amelyeket akkor persze a kormány kezdeménye
zett, de amelyek feltétlen szabadelvű irányzatot jeleztek.

Azért még 1903-ban is, amikor a zombori 48-as 
párt a külön magyar hadsereget és sok egyebet is köve
tel és élén ott szónokod Pataj Sándor is, Baloghy a 
Bácskában a miniszterelnök Széli mellett nyilatkozik 
meg,28 sőt Tisza István grófot élteti. '

Mégis 1904-ben (az első komolyabb zombori sztráj
kok idején), amikor megalakul a Városi Párt, a városi 
tisztújítási választási mozgalomban való állásfoglalás 
célkitűzésével, s amikor e célra egyesíteni kívánják az 
erőket, hogy ily módon a magyar úri osztály kerülhes
sen <a város élére, Baloghy (Koakar, Kozma, Széchenyi. 
Falaione stb. oldalán) a párt élére kerül, s újra első 
helyen áll!24

Ekkoriban már alakulóban van a koalíció Tiszáék 
ellenében. Szorgalmazzák is megalakulását Lovászy, 
Pataj és Mérő és év végére győzelmet is araitnak.25 
így Ikerül sor arra, hogy Kristóffy—-Fejérváry abszolutiz
musa idején Baloghy is újra felvesse a városi koalíció 
tagjaként a városi közgyűlésen az alkotmány kérdését, 
amelyet —  mondja —  ma lábbal tipornak, nem becsülve 
a nemzet akaratát, holott ez a király jogi helyzetét is



sérti. A Ház megtette kötelességét, most, mondja, raj
tunk a sor. Egyesülnünk kell itt is, hogy legyen ereje 
szavunknak. Győz; a határozati javaslatot egyhangúlag 
fogadja el a városi közgyűlés. A jég megtört. Baloghy
— pillanatnyira — nem kormánypárti politikus.26 Au
gusztusban a 48-asok megyei alakuló gyűlésére szóló 
meghívót, többek között, ő is aláírja már, a gyűlés 
egyik beszámolóját is ő tartja, s a vezetőségbe — Fern- 
bach, Mukits, Teleki Árvéd gróf, Bartha Miklós mellé, 
éspedig ügyvezető alelnökként — Baloghyt választják 
meg.27

A harc megindul, és Baloghy ott áll a 48-as párt 
élén, a város élén és ragaszkodik a városi határozathoz
— nem ismerve el Kristóffy, a belügyminiszter, rendele- 
teiit.28 így választják meg hamarosan Verbász képviselő
jévé, így kerül sor arra, hogy nem egészen egy éven át 
tartó harc után már mint „kormánypárti 48-as” szólal
jon fel a felirati vita során a Képviselőházban a békés 
fejlődés s az alkotmányos élet érdekében, amelyből 
mégis kizárná a nemzetiségeket, mert képviselőik köve
teléseit képtelenségnek tartja.29 És ezt körülbelül akkor 
mondja, amikor a szerb radikálisok lapja megdicséri 
Ix>vászyt (a régli 48-ast), mert a magyar—szerb barátság 
szükségességéről szónokol éppen a függetlenség érde
kében.30 És körülbelül akor, amikor pártelvtársa Nyílt 
levélben  fordult hozzá, orvoslást kérve tőle a pártot ért 
támadás és sérelem ellen — éppen az ő köréből,31 mert 
most már képviselősége óta a Bácskai Hírlapot szer
keszti Braun Heniuk főnökeként!

A pártátállást, a pártváltoztatást persze nem Ba
loghy fedezte fel, de nem is volt e téren az „utolsó 
mohikán” . Gyakori, megszokott jelenség ez mindenütt 
és mindenkor, ahol polgári többpártrendszer uralkodik. 
Éppen ebben az időben ezt a pártváltoztatást megkíván
tat ja a felfelé bukás lehetősége, s ez az tény, hogy 
„csak” pártot változtat, de nem változtat egyúttal párt
helyzetet is a képviselő, hiszen a kormányt támogatja 
továbbra ás (egy rövid átmeneti időszak leteltével); és 
megkönnyíti ezt az, hogy 48-as elvén, például soviniz
musán sem igen kell változtatnia annak, aki azelőtt a 
Bánffy sovinizmusát melengette, vállalta, akinél Tisza 
István is kevésíbé volt soviniszta! Nem, Baloghynak 
nem kellett sem megváltoznia, sem fejlődnie a pártvál



toztatás után, annál kevésbé, mert hiszen Kossuth Fe- 
rencék 1906 áprilisában lemondtak függetlenségi prog
ramjukról, kapituláltak a trón előtt paktumkötésükkel 
és vígan fogadhatták el Wekerlét, a szabadelvű 67-est, 
kormányuk elnökéül és Apponyit, Andrássyt, Zichyt (az 
agrárius, grófi, klerikális 67-eseket) minisztertársaikul 
Mi dis változott hát körülötte? A nevek! Csak a nevek 
változtak! Mert csupán 1909-ben került sor a pártbom
lásra és pártszakadásra, akkor váltak külön a hithű 
48-asoik, esetleg a republikánussá, radikálissá váló 49- 
esek: Pataijék, Kalmárék, Lovászyék Bácskában, Grá- 
berók, Farkasék, Váradyék Bánátban.

*

Ki kell emelnem azt a tényt, hogy könyvét — 
amelynek kedvéért írom e kis tanumányt — Baloghy 
még 1907 folyamán írta, tekintve, hogy azt 1908 első 
napjaiban már ismertetik (is a lapok,32 ami -tehát azt 
jeleníti, hogy uralkodó helyzetben és a pártbomlás előtt, 
a Juisth— Lo<vászy-féle balszámy kiválása előtt írta meg, 
még akikor, amikor a párttagok egy része mit sem tudott 
a kapitulációról, a titkos paktumról, s abban a hitben 
ringatta magát, hogy győzött, hogy 48-as pártpoliti
kája győzelmet aratott.

így Baloghy az elmélet terén is csak folytatta a 
Beksács Gusztávok, Rákosi Jenők, Gromwa-ld Bélák, 
vagy a gyakorlati politikusok, a Komjáthy Bélák mun
káját. Ily híres, nagy férfiak útján haladni 1907-ben 
elvégre nem is lehetett dezavuáló! Azért még feltette a 
kérdést: Joga van-e a magyar polgárnak a nemzetiségi 
törekvéseket egyszerűen „félretolmi az útból” , mint vala
mi „belső akadályokat” , éspedig „a politika, a morál, a 
szociális fejlődés, a történelmi jog (!?), az emberi jog 
szempontjából. . De nem ismerve a társadalmi hala
dás, a humanizmus ismérveit és kritériumait, marad szá
mára útmutatóul a „történelmi jog” , s azt könnyen 
félreháríthatja az útból, mert „»többféle kultúra” , poli
tika és gazdasági rend, normális szociális fejlődés 
mellett itt „nem képzelhető .. .”83 a szerb, a szlovák, a 
román, sőt talán a horvát, a német kultúra sem, hogy 
azután a fejlődésben levő bunyevác és ruszin kultúrá
ról és nemzeti öntudatról teljesen megfeledkezzen, mert



az számára: „de strygis quae non s ü n t ...” S miután 
így megadta magának a felmentvényt, bátran folytatja 
eszmemenetét, amely csupán illúziópillérre épült.

így folytatja ugyanis: Magyarország zárt, a »szom
széd országok közül jól kiváló, elváló terület, de azért 
jó kapcsolatai, »közlekedési viszonyai vannak a szomszéd 
államokkal, mintha, vaksággal verve, nem látná meg a 
tényeket: 1) hogy Magyarország perifériáin ugyanazok 
a népek élnek, mint a szomszéd államokban, és 2) hogy 
rég elmúltak az 1906-os lelkes belgrádi napok, amikor 
ott ünnepelték a magyart, amikor — mondjuk Zág
rábban is — összeborulhattak a szerb—horvát meg a 
magyar koalíció tagjai, amikor a pesti országgyűlésen 
szabadon hangzott fel a horvát nyelv, mert azután — 
éppen a könyv írása évében — jött a vasúti pragmatika, 
amely nem ismerte el a horvátországi vasutast a magyar 
nyelv ismerete nélkül s ezzel elveti magától mind a 
szerb— horvát koalíciót, mind a összes magyarországi 
nemzetiségeket, kiűzve a Házból az ott törvényesen, al
kotmányosan megengedett horvát nyelvet, hogy azután 
a könyv megjelenésének évében — egy lépéssel tovább 
haladva — bekebelezzék (a Kossiuth Lajos-i elv ellené
re: a Kossuth Ferencek!) Boszniát és Hercegovinát és 
megindítsák a hazaárulása, felségárulási pört — a szerb 
nyelv, kultúra és nemzeti öntudat ellen!54

Nem látva-haHva, minderről és mindenről megfe
ledkezve írja szerzőnk tovább: „Magyarország egységes 
terület kifelé (?), de az egység képét mutatja bent is.” 
(?) Nem lehet tehát széldarabolni, nem lehet rajta 
(osztozkodni; sem külső hatalmaknak, „sem a belső kis 
nemzetiségi érdekcentrumokmak” . Nem osztható fel, 
mint Lengyelország —  „és nem darabolható fel kanto
nokra, mint Svájc . . .” 85

így tehát élőre elveti magától még a gondolatát, 
a lehetőségét is a belső autonómiának, a kulturális auto
nómiának is, éppen abban az esztendőben, amelyben 
mindenfelé megindul a jugoszláv népek ifjúsági mozgal
ma, da egyes oly egyesületek is alakulóban vannak, 
amelyek a felnőtteket ölelik fel.36 És mindez éppen a 
koalíciós politika, a „hűtlenségi pör” és az annexió 
hatása alatt is. Elveti azt a gondolatot, amelynek meg
valósítását a mérsékelt úri liberális Mihailo Polit-Desan- 
čić már a XIX. században is követelte („Keleti Svájc” ,



„Istoona Švajcarska” ) és ebben az időben magyar 
nyelven Jászi Oszkár elevenítette fel hasonló kulturális 
autonómiáért kezdve meg a harcot — és éppen az integ
rális Magyarország fenntarthatósága kedvéért. Holott 
már az 1867 utáni időkben Mileticék.is felvetették a nem- 
zetiileg kikerekített megyék vagy választókerületek esz
méjét.

Próbálta felaprózná az országot már a török is, a 
Habsburg is. Volt itt már Vojvodina és Temesi Bánság 
is,37 de az sem tudta sem megbontani, sem beolvasztani 
és idegen uralom alá hajtani a magyart, míg most Ba
loghy megkísérli a iszerbek, németek, románok, szlová
kok s talán a horvátok beolvasztását is (többféle kultúra 
el nem képzelhető, mert ruszinra, bunyevácra nem is 
igen gomdol), nem okulva, magára inem alkalmazva a 
saját tételét arról, hogy nem lehet senkit sem, egy 
népet sem beolvasztani, nemzeti mivoltától megfosztani, 
ha már egyszer nemzetté fejlődött. Ugyanígy lehetetlen 
le3z megbontaniuk a magyarság szerves egységét az 
országban magában mutatkozó centrifugális törekvések
nek. Ebben feltétlenül igazat adhatnánk Baloghynak, ha 
ezt a tételt nem a „politikai magyar nemzet” -re vonat
koztatná, amelybe „szervesen beletartoztak” a törvény 
és Baloghy szerint 'mind a „szerb ajkú” , „román ajkú” s 
egyéb ajkú „magyarok” . Hiszen eat az „egységes” sok
nyelvű „magyarságot” tartja tszem előtt akkor is, amikor 
így ír: „Nem is fogja ezt elérni sem valamely külső 
hatalom, sem belső zavargás, amíg a magyar primordi- 
umban baj nem esiik.” Mert a magyar primőrárum nem 
más, mint a magyar szupremáció, a magyar hegemónia, 
amely még csak azt sem ismeri el a szerbnek, románnak, 
szlováknak, ruszinnak, németnek, hogy nemzetekké 
serdültek, kifejlesztették nemzeti öntudatukat, s így 
nyugodtan hangoztathatják népi-nemzeti mivoltukat, 
harcolva az egyenjogúságért s kultúrájuk kifejlesztésé
nek jogáért. Nem, ezt a jogot Baloghy nem engedélyezi: 
Itt csak magyar pitimordium88 lehetséges, „amelynek 
munkatársául kell szegődniük az itt élő nemzetiségi 
érdekcentrumoknak is” .39 Elismeri ugyan, hogy a szláv 
itt autochton elem, de itt soha „államalkotó primordium- 
má nem fejlődhetett és nem is fejlődött” . Nem volt 
hozzá ereje (se fizikai, se szellemi ereje), se nemzeti 
érzése, öntudata, csak nyers tömeg számiba ment.



Itt úri gőgjében újra megfeledkezett róla szerzőnk, 
hogy a feudalizmus idején nem iis volt -még, nem is 
lehetett még politikai, nemzeti sehol Európában, hogy a 
magyar se volt még akkor az. Viszont a XIX.— XX. 
században nemzetté fejlődtek fel mind a magyarok, 
mind a nem magyar népek, habár mindannyiuknak (a 
magyarnak is) meg kellett még küzdeniük a nemzeti 
függetlenségért, az államiság elismeréséért, esetleg a 
nemzeti név, az egyenjogúság és a fejlődés elismeréséért 
és lehetőségéért is! Baloghy így újból tudománytalanná 
válik a napi pártpolitika követelményét ismerve el a 
tudományban is útmutatóul, ahelyett, hogy megfordítva 
cselekedne.40

% Az „őslakosság” — folytatja szerzőnk — nem is 
kísérelte meg azt, hogy ellenszegüljön a magyar primor- 
diumnak, habár nem is olvadt be az itt egyedül kifej
lődött „magyar— római primordiumba’’, egyszerűen pasz- 
szív és tétlen volt — s ezzel Bahoghy újra vétett a 
történél miség, általában a tudományosság ellen, hiszen 
abban a sorrendben, ahogy nemzetté fejlődtek az egykori 
magyarországi népek — magyarok vagy nem magyarok 
— , fel űs vették a harcot nemzeti affir.málódásukért, a 
jogegyenlőségért, egyemjogúságért, a (kulturális fejlődés 
lehetőségeinek megteremtéséért, esetleg az államiságért 
is, -tekintet nélkül arra, hogy az Javain Nenad, a refor
máció idején, a kuruckorban, 1848-ban vagy éppen 
Baloghy könyvének megjelenésekor (1908) vagy az 
1848— 1908 közötti időszakban történt-e. Gondoljunk osaik 
Jovan Nenadra, Orfelinre, Do9Ítejire és Vuik Karadžicra, 
Branko Radičevićre vagy Stratimirovióra és Miletióre, 
esetleg Baloghy idejében Vasa Staj'icra és Veljko Petro- 
vićra (hogy Baloghy Zomborában maradjunk), esetleg 
az „új szerbekre” (Növi Sribi), atz akkori ifjúságra! De 
ugyancsak rámutathatunk a haisonló helyzetben élő ro
mánok és szlovákok fejlődésére, sőt a németekre is, 
akik nem csupán Szebenben vagy Brassóban, de Bánát
ban iis felmutathatnak egy-egy Lenant, Steinackert, 
Kremiinget, sőt ezeknél haladóbb politikusokat is, mond
juk (a Baloghy idejekor!) Neue Werschetzer Zeitung 
vagy Jerschewsky Bauembundjának köréből, s ha mind- 
ezelk sokszor együttműködtek a haladó szellemű, demok
rata, új arcú magyarokkal a szocialisták és Jásziék— 
Fényes Saimuék— Gráberék—Farkasék—Lovászyék kö



rébőd, az sem válik a Baloghy ak dicsőségére. A bunyevá- 
cok szintén nemzetcsoporttá (horvátságuk felé közeledé
sükben nem mondhatom őket nemzetnek, csak nemzet- 
Gscportnak) alakulnak már, éppen Zombor— Szabadka 
között, ott a Bácska és a Bácskai Hírlap vidékén, s a 
ruszinok között sem lehet feltétlen tétlenségről szó, 
hiszen már 1848-ban, majd a XX. század elején „elru
gaszkodnak” a szó szoros értelemben és nem a „gonosz
ság” síkján attól, hogy beolvadjanak a magyarságba 
(D uhnović—Dobrj ansky—Gnat j ukék, az amerikások, 
de a iskizmások is, akik éppen a karlócai pravoszlávok 
felé tapogatóznak, persze ettől is eltiltották őket a 
Baloghyhoz közel állók, haibár volt oly csoportjuk is 
(Bankáló, Hodinkáék, Szabó Qreszteszék), amely — szin
tén neon törődve Baloghy tudományos „koncepciójával”
— már-már teljesen beleolvadt a magyarságba.

Persze szerzőnk megfeledkezik arról is, hogy voltak 
oly szlávok, románok, németek, akik régebben beol
vadtak a magyarságba, azaz a magyar nemességbe, amely 
akkor szinonimája volt „a nemzetnek” (főleg persze a 
nemesek, hiszen nem ismerték a nemzeti, csupán a 
rendi ön/tudatot s nemességük magyar—latin nemesség 
volt); valamint arról is, hogy a szlávok már az Árpádok 
idején erősen hatottak a magyarság nyelvére, társadalmi 
és államberendezésére stb., s tagjaivá váltak mind az 
akkor alakulóban levő úri, mind pedig az elnyomott 
osztálynak is. Mindezt nem ismerve, esetleg letagadva 
(amit nem tartok valószínűnek, mert az úri gőg elhomá
lyosíthatta látását, s így mindezt egyszerűen nem vette
— nem vehette észre. Az igaz tudomány alázatot követel 
és nem fér meg sem a nemzeti, sem pedig az osztály- 
gőggel. De minél haladóbb réteg tudománya, annál 
tudományosabb, általánosabb, emberibb tudomány. L. 
P.), Baloghy Ernő arra az eredményre jut, hogy az 
őslakosságnak joga volna a külön szláv kultúra (a 
románt, németet is szlávnak tartja, vagy nem számítja 
ide) követelésére — az „történelmi és szociológiai fal- 
sum” . Nem veti fel annak lehetőségét, hogy éppen 
ellenkezőleg az ő tételei lehetnek a tudományos „fal- 
sumok” , annál is inkább, mert a történelmi (a külön
ben nem ismert történelmi) jog alapján áll — tekintve, 
hogy ez, úgy hiszi, kedvez koncepciójának,41 azon el
gondolásnak, hogy itt a kultúrát „ egyedül és kizárólag



a magyar faj képviseli” . (Én húztam alá. L. P.). Ö itt 
mindennek, miden politikai és kulturális fejlődésnek is 
letéteményese” . Mégis, gondolja, nem olvadt bele a szláv 
a magyarba se nyelvileg, se gondolkodásában, menta
litásában stb., ha volt is némi ily irányú mozgolódás a 
XVII. század óta, de ez már későbbi eredmények nyo
mán keletkezett, oka ennek pedig a magyar arisztokrá
cia gőgje volt, a nemtörődömség, az inferióris (Én húz
tam alá. L. P.), legyőzött, meghódított népekkel szem
ben. Nem félt tőlük a magyar úr, s ezért nem ds nyomta 
el őket. (?) „Hogy ez hiba volt, az kétségtelen” — saj
nálja Baloghy ezt utólag is, aizt a (hamis) tényt, hogy 
el nem nyomta még erősebben a magyar arisztokrácia 
az „inferióris” szlávot, hogy ezt ezzel beolvadásra kény
szerítse: „Bizonyítani fogom, hogy ha voltak is az au- 
tochton lakosságból kiemelkedő nagyok, akik a magyar 
történelem előkelő alakjává váltak, ezen szerepük csak 
úgy és akkor kezdődött, amikor már szívben-lélekben 
magyarokká váltak.” Amiből bizonyára megfelel az 
igazságnak annyi, hogy a magyar történelemben csak 
akkor váltak előkelő és így Baloghy által is ismert ala
kokká, tekintve hogy a Guibeeok, a Jovan Nenadok, a 
Janošikok vagy román kurucok, Pinte Gligorok, a 
Buchnoviosok, Dositejek stb. ismeretlenek maradtak 
előtte, sőt némileg még a Branko Radičevićek, Jakov 
Ignjatovićok is, a csupán — mondjuk —  a Hunyadiakra, 
Kinizsiekre, Zrínyi Miklósokra gondol. . .  Arra már nem, 
hogy a közös latin nyelv és kultúra mellett a Janus 
Pannoniusok nem is váltak, válhattak magyarrá, sőt a 
Zrínyi Miklósok magyar nyelvű irodalma ellenére is a 
Subióok—Zrinjskiek megmaradtak fél horvátoknak. 
(Ugyanezt elmondhatnám a románokról, szlovákokról is, 
de feltételezem, hogy mint jó  magam, közönségem is 
alaposabban ismeri a szerb és horvát, mint a román és 
szlovák történelmet és irodalmat. L». P.) Amennyire 
esetleg itt-ott található is szemernyi igazság Baloghy 
fejtegetésében, az csupán rendi igazság lehet, mert csak 
mint magyar nemes emelkedhetett ki valaki; a nemes
ség — tekintet nélkül származására — egységesen ma
gyar nemesség volt, persze csak névileg, mert nyelve- 
kultúrája nem magyar, de latin volt. Igen, aki úrrá tu
dott válni, az beleolvadt a közös latin nyelvű, magyar 
nemességbe:42 „a nemzetbe” akkoriban.



Ez után következik a magyar primordiumot ismer
tető, talán leginkább tudományosnak ígérkező fejezet, 
amely természetesen szintén teljesen idealisztikus ala
pon áll, amit nevetséges lenne hibául felróni egy ak
kori régi vágású polgárnak. Azaz szerinte nem a törté
nelem alakítja ki a nemzetet, hanem a faj, a biológiai 
nemzet, mint tudat, hat a történeti létre. (Én húztam 
alá. L. P.) A  primordium általában is ritkaság — Ba
loghy szeriint — , a Magyarországon élő nem magyar pél
dául nem képes ily primordiumot alakítaná. Egykor is 
csak görög és latin prdmoaxiium volt Európában. A  pri- 
mordium alapja —  az élet joga, ami azonban, szerzőnk 
szerint, nem miindenlfemek lehet a jussa! „Az erősebb 
primordium a saját területén mindenkit egy közös cél, 
egy közös érdek szolgálatába hajthat” — állítja Ba
loghy, ami esetleg (de erre aligha gondolt!) annyit iis 
jelenthet, hogy a terület gazdájának minden egyes vál
tozásával, cseréjével, leváltásával változik az az ember, 
az a nép is, amelynek jussa vám az élethez, a primoaxikim- 
létesítéshez. Így Baloghy a mindenkori hódító agresszív, 
az ő s a mi világiunkban imperialista jogát hirdeti meg, 
a „beLLum omnáum contra omnes-t” , a „homo homini 
lupus” elvét.43 De talán a forradalmi változás jogát is. 
El kell ismerni: ritka őszinteség, a fölényesség és gőg 
úri őszintesége él benne! Agresszív, de némileg (öntu
datlanul) forradalmi elméletét azután ezzel támasztja 
alá: Mert ha valaki nem hajtja a gyengét szolgálatba, 
önmaga pusztul el. Ezért kötelessége minden népet „a 
miaga életérdekének (pontosabban: az úri osztály érde
kének. L. P.) központja felé irányítani” .

így csak természetes és feltétlenül elfogadható és 
elfogadandó az a hivatalos tétel, hogy csak egységes 
magyar nemzet van, amelybe a szlávok stb. beletartoz
nak maguk is (aminek viszont csak örülhetnek. L. P.), 
hiszen ,,a mi nemzetiségeink faji, nyelvi érdekcsoportok 
és így önálló kultúrfeladatra képtelenek, önálló evo
lúcióra alkalmatlanok . . . mert intellektuálisan vissza
maradtak'” . S ezt a tételt Baloghy (mint mások is) a 
48-as függetlenségi ideológiába ágyazza bele és teszi ezt 
1907— 1908nban, a Hodžák, Vaáda Voevodok, Makovicz- 
kyk, Vajanskyk, Hurbamok, Gogák, Goldisok, a Staji- 
óotk, Mileta Jakšićok, Veljíko Petroviéok idején. Termé
szetesen azt sem tudva, hogy Veljko vagy Toša Manoj-



lović együtt jár a Holnaposokkal; Stajié is Jászi Osz
kárral, Fáber Oszkárral, Szabó Ervinnel és együtt küzd
ve a Baloghy ak ellen, esetleg egy újabb, íszocialista, 
délszláv „piimordium” megteremtését tartva szem 
előtt! Holott egy városban élnek, mármint Stajié, Pet
rovié és Baloghy!

Mindezt nem ismerve, vagy egyszerűen nem véve 
tudomásul, csak hajtogatja tovább a magáét, amely sze
rint a magyar életjog azt kívánja meg, hogy a „töredé
keket” a „közös” cél felé terelje, s „ha kell, kénysze
rítse” . Mert: „jogos az akadályok eltávolítása az útból!”44 
Az ily „töredék”-nép alacsony .kulturális fokát nem le
het megtűrni, így, ha kell, jogunk van — hiszi — rá
kényszeríteni a magasabb (magyar L. P.) művelődési 
fokra! Legyen az országban közös és egységes a kultúra, 
annál inkább, mert a „töredékek” képtelenek nemzeti 
öntudat kifejlesztésére, amire különben joguk sincs. 
Ezért más kiút nincs, mint a nemzetiségek beolvasztá
sának útja.45 A  'kifelé gravitálás útja lehetetlen, hiszen 
a Kárpátokat például le nem hordhatják e célra sem a 
szlávok, sem a románo»k! (?) De a szám és az intellektus 
ereje különben is a magyar primordium oldalán van.46 
A többi, hasonlóan naiv érvre itt nem térhetek ki; mind 
csak arra mutat, hogy szerzőnkből hiányzik minden ér
zék a realizmus iránt. Végül is ezzel a ma már hason
lóképpen iirrealiisztikusan ható érvvel fejezi be bizonyí- 
tékainaik felsorolását: „ . . .  hiiszen a néger is aiutochton, 
azért Afrika mégsem Négerország” , amivel újra csak 
imperialista, gyarmaturalmat támogató felfogását és rö
vidlátását bizonyítja, mert nem telt bele ötven röpke 
esztendő és Afrika valóban „Négerországgá” vált.47 S a 
végkövetkeztetés — akár a kiindulópont is —  így szól: 
„A  magyar farj, a jövevényfaj, teljesítette kötelességét” , 
a többi kultúrája „csak a magyar kultúra halvány ref
lexfénye” . Nem sok hasznát láttuk —  gondolja —  a ro
mánnak, tótnaik. A  szerbnek is csak mint jó katonának, 
a németnek mint jó gazdának.48 S hogy vakságának 
újabb bizonyítékát adja, hozzáteszi (azt, amitől valójá
ban retteg, mint a pörök bizonyítják, s ami már régen 
valósággá vált. L. P.): „A  privilegizált életrend kora 
lejárt. (Ezt hangoztatták az említett szerb demokraták 
is! L. P.) Tessék vagy nemzetté fejlődni, vagy beleillesz
kedni abba a nemzetbe, amelynek az illető faj a tagja.”



(A magyar nemzetet értve alatta az 1868/44 te. alapján. 
L. P.)49 Persze önállókká fejlődni, hiszi, képtelenek a 
nemzetiségek, hiszen „egy d-araib elmaradottság” mind
egyikük . . .  és az erőszak sem darabolhatná fel az or
szágot, de kifelé gravitálásuik sem járhat eredménnyel.50 
így egyszerűen könnyelműség a magyarok részéről 
„ . . . ezt aíz elemet nem egészen a miénkké tenni!” — 
és lándzsát tör a peremvidékek .magyarokkal való be
telepítése mellett, legalább most, ha már a császárok ezt 
elmulasztották, vagy tilalmazták is. A bánátiak, állítja, 
jórészt beolvadtak a magyarságba (teljesen irreális 
helyzetkép. L. P.)> s ezt helyesen is tették, mondja főleg 
a németekre vonatkoztatva mindezt ugyanakkor, amikor 
a németek is megindították harcukat a német nyelv és 
kultúra jogaiért.51 (Amiért Tokodi viszont pángermá- 
noknaik fogja őket tartani. L. P.)

A történelmi áttekintés nyújtásáról itt eltekinthe
tünk. Néhol ismeri, mondjuk, a románok múltját, de 
újai már nemiigen tud mondani róluk sem; hacsak nem 
azt, hogy — „haszontalan” , Balkánról jött nép az.52 
„Vagabundok” népe. Ez a látásmód természetes itt szer
zőnk részéről, hiszen nem volt a románok között feudá
lis úr, csak elnyomott jobbágy. Amit Baloghy kb. így 
fejez ki: „A  XVII. századig csak a köznép beszélt va
lamelyes román nyelvet.” Persze újra megfeledkezve 
arról, hogy volt idő, amikor a magyar nemes is latinul 
beszélt s csak a „köznép” mentette át a magyar nyel
vet. S feledve az általa is követelt kényszert és az el
nyomást és nekik, a népnek rója fel — s nem a kor
mánynak — azt, hogy míg 53°/o magyar ír és olvas, a 
román 92°/o-.ban analfabéta.53 Egyetértve azokkal a ma
gyarokkal, akik a románt nem üldözték, csak lenézték. 
Itt-ott azonban látóvá nyílik a szeme, például amikor 
azt mondja, hogy a magyar nem nemzeti síkon követett 
el hibát, hanem azzal, hogy a kiváltságos nemesi osz
tályra bízta, fektette az ország rendjét. Azért hozzá
teszi, a régi és örök Baloghy-féle útra térve vissza: E 
népnek (a románnak) sohasem volt történeti joga, azaz 
történeti-úri osztálya!54 (Valóban feudális osztálya, mert 
az úr elmagyarosodott, s a „rumun” szó jobbágyat jelen
tett. Polgársága azonban kifejlődött.)

A szerbek— horvátok történeti áttekintését nyújtva 
úgy látja, a szerb is „készre” jött be, nem vett részt a



magyar, azaz latin kultúra megteremtésében — megfe
ledkezve a (horvát) Janus Pannonius vagy a magyar— 
szerb—latin Szer érni Györgyről (Djordje Sremac, G. Sir- 
miensis) működéséről, akár Veranóicékról is stb.55 Fel
rója nekik azt is, hogy maguk ellen hangolták a ma
gyarságot, nem csupán a császártól nyert kiváltságokkal, 
de azzal is, hogy nem illeszkedtek be a magyar állam- 
rendbe, a kulturális alkotásba, no de hiszen nem is volt 
kultúrájuk.50 Elismeri azért Sava Tekelija (magyar ne
mesi) vagy Damjamics magyar álláspontját, da nem is
meri el, valószínűleg nem is ismerve azt a szintén 
1848-as becskereki L. Hadžićot, aki persze a magyar 
nép, magyar paraszt oldalán állott, akár a román Murgu 
is s az agrárreform felé közeledett.57 Ismeri, de nem is
meri el „kultúra1'-ként sem a szerb Maticát, sem Laza 
Kostićot, mert mindez csak „erőlködés” — eredmény 
nélkül. Hiába rajtuk az európai öltöny — „balkániak” 
maradnak — mondja szerbgyűlölő hangon.58

A szlovákokról (mint tótokról) úgy emlékezik meg, 
mint akik 1908-ig sem tuditak irodalmi nyelvet terem
teni maguknak (!?), habár, legalábbis névről, ismeri Ša- 
fairikot, Sledkovićot, Hviezdioslavot stb. Szerinte törté
nelmük sincs, persze úgy gondolva: nincs saját úri osz
tályuk, tehát az úriosztály története náluk egybeesik a 
magyar (úriosztály) történelmével! (Én húztam alá. 
L. P.) Jól mondja hát Grünwald —  állítja Baloghy — , 
hogy nincs tót nemzetiség (nem nemzet csupán, de nem
zetiség sincs), csak tótul beszélő lakosok vannak; kü
lönben is magyarok kívánnak lenni ők maguk is (!), s 
náluk ezt (a valósággal ellenkező jelenséget) rója fel hi
baként, míg a szerbnek azt, hogy külön államiságot, 
nemzetiséget teremtett.59 Végül is azt követeli tőlük, 
amit hibájuknak is tart, hogy teremtsék meg a maguk 
magyar kultúráját.60

Befejezésül — újra a magyar primordium dicsére
tét nyújtva — kikel minden belső nemzetiségi kérdés 
ellen: „Túlhajtott szabadságelmélet és ostoba huma
nizmus az, amely Magyarországon a nemzetiségi kérdést 
eredményezte.” A magyar nem nyomta el a többi, a más 
ajkú magyart, ellenkezőleg „engedte garázdálkodni az 
ellenimozgásokat” . Az igaz humanizmus az egységes ma
gyar kultúra körébe vonja, vonzza minden népünket, 
annál is inkább, mert „nemzeti és kulturális evolúcióra



Magyarországon csak a magyar nemzet van hivatva és 
jogosítva . . . ” A  harc az álhumanizmus ellen a magyar
ság életkérdése.. .61 „A  magyar nemzet magába foglalja 
a nem magyar ajkúakat is .. Hazugság az, hogy ezeket 
elnyomja a magyar, s az is, hogy a nem magyar ajkú van 
itt többségben. A magyar kultúra magasabb rendű és a 
többit mind összesítheti magában, mert itt nincs más 
nemzetiség — itt csak iszétszórt népcsoportok vannak.62 
Tanuljon mindenki magyar nyelven, szüntessék meg az 
engedményes-megnyerő politikát, például a nemzetiségi 
tanítóképzőket, aiz autonóm nemzeti politikát, a szerb 
egyházi-nemzeti autonóm kongresszusra gondolva, ame
lyet az 1908-ban megindult abszolutisztikus reakció 
1912-ben valóban felfüggesztett — a szerb pravoszláv 
klérus kérésére. Ne tűrjük — lovai ja bele magát egyre 
inkább a soviniszta reakcióba —  a nem magyar szót! 
Hogy az miképpen fog hatni a nemzetiségi érdekcent
rumokra, előttem másodrendű kérdés —  mondja. Fontos 
csupán az „erőteljes magyar politika” . 68

Habár Baloghy — történeti idealizmusában — fel
felcseréli az okot —  okozatot, itt „erőteljes magyar po- 
litikájá” -val, koncepciójával, kívánságaival, reális, ter
mészetes okozatokat idézett elő: a történelem megterem
tette a nemzeteket a Duna-medencében is (Afrikában is), 
s a Baloghy ak centripetális politikájával szemben meg
teremtette egyúttal az ellentétes irányú centrifugális 
nemzeti politikát is. A fejlődés — szerinte —  okozat, 
egy misztikus erő külső megnyilvánulása, amely bioló
giai, faji, élettani alaípokból indul s a primordiumon át 
nemzetet és történelmet teremt. A faji erő — a teremtő, 
a történelem —  teremtő erő is. De „fa j” e tájon csak a 
magyar! Ha volna kedvünk eljátszadozni ezekkel a fo
galmakkal, bátran mondhafcnók: az a „fa j” nyújtja a 
„primordiumteremitő élettani erőt” , amely éppen „so
ros” , soron következő —  és uralmi helyzetbe jut. Aki 
uralomra jut, abban —  eo ipse — erősebb a faji erő, s 
uralomra jutva benne a faji erő, felszívja magába a 
többit. De — is ezt már-már szinte komolyan is állít
hatjuk —  ha valakiben erőre, uralomra jut a titok
zatos primordium, hamarosan fel is szabadul az s meg
teremti a maga „sui juris” nemzeti mivoltát, de ha a 
hamis, a többit felszívó, felszívni kívánó irányzat jut 
benne uralomra —  mint Baloghyban — , úgy hamarosan



az elnyomott válik — most már elnyomó — primordiális 
nemzetté. Ez, sajnos, nem elvetni való gondolat. (V. ö. <a 
mai Izrael nemrég üldözött, elnyomott, .majdnem ki
irtott népét.) Mert csak ideig-áráig, passzív érdekalaik- 
zait-1 töredék „egy-egy még elnyomott népcsoport” , s a 
magyar sem hozta magával „primordiális csíráját” az 
őshazából, ahol még igen távol állott attól, hogy nem
zetté fejlődjék, aminthogy időben nem nagy távolság 
választotta el egymástól a magyar, a szerb, a román stb. 
nemzetté fejlődését, s a centripetális és centrifugális 
erők egymást követését, amint ma sem abban az eset
ben, ha a Baloghyatk állnaik aiz éden, és centripetális 
politikájukkal kihívják maguk ellen a centrifugális po
litikákat. Mert a dialektika itt is érvényesül, s a centri
petális politika magában hordja ellentétét, a centrifu
gális törekvést. De lehet a két erő és két politika egy
séges egész is: Ismerd el a más nemzeti mivoltát és 
egyenjogúságát, s ő is elismeri a te nemzeti anivoltodat. 
Aki űz, az elűz!

A 48-as 'baloldal nem jutott és nem ás juthatott el 
akkoriban természetesen a mai dialektikus magaslatra. 
Mégis a Pataj Sándorok, a Gráber Lászlók és Farkas 
Geizák, sőt a Kalmárok és Lovászyak is emeletnyi ma
gasságban álltak Baloghy fölött. A  polgári 'radikálisok 
és szocialisták sem emelkedtek (a Duna-medencében) 
akkoriban persze a lenini magaslatra, mégás ha a Ba
loghy a k helyét kívánnók meghatározni, érdekes és ér
demes volna összehasonlítani 'koncepcióját a Huszadik 
Század egy-két emberének elgondolásával 1918 végén, 
amikor ténylegesen még nem, vagy már nem megtör
tént az elszakadás, habár de jure még semmi esetre 
sem, és amikor Baloghy újra állam- és kormányképes 
lett!

*

Lapozzunk előre vagy tíz évet a történelemkönyv
ben.

A háború elvesztése már közismert tény volt, ami
kor a Huszadik Század újabb körkérdés megválaszolá
sára hívott fel egyes társadalomtudósokat, politikuso
kat, filozófusokat mind a magyarság, mind az akikor 
magukat már aligha nemzetiségnek érző románok, 
szerbek, szlovákok köreiből. Főleg a polgári radikálisok



s a hozzájuk közelálló szociáldemokrata értelmiségiek 
vettek részt az arukétban, akikhez Lukács György is 
csatlakozott, míg a szerbek és szlovákok akkor már tá
vol tatották magukat ettől a tudományos közös sze
repléstől is. A  vajdaságiak közül csupán Czirbusz Géza 
küldte be válaszát, aki különben akkor már nyolc esz
tendeje Pesten élt, habár élénk kapcsolatban állt to
vábbra is Bánáttal. Jászi Oszkár bevezető szavait s a 
körkérdésre befutott válaszotkat 1918 kora őszén írhat
ták, mert — habár a füzet már 1919-es jelzést visel64
—  senki sem vett még tudomást az új helyzetről, ami 
bizonyos groteszk színezetet ad a körkérdésre érkezett 
válaszok anyagának, hiszen ebben még arról van szó. 
hogyan kellene megnyerni a nemzetiségeiket, vagy ho
gyan nem kell semmivel sem törődni, csak haüadni 
a rég kitaposott, imperialista ösvényen. Groteszk pi
kantéria levegője burkolja és fátyolozza el a füzetet, 
hiszen, emlékszem rá, hogy mi a fronton már 1917-ben 
tiszitán láttuk, hogy a haladó polgári erők már rég 
lekéstek, hogy itt már (s azt persze már mi se láttuk, 
hogy csak rövid időre!) csak a proletariátusnak s a 
polgári nemzetiségieknek, de talán ott is főleg a nemze
tiségi proletariátusnak van szava!

Vessünk egy pillantást az ankét anyagára. Tekint
ve pedig, hogy az 1907— 1908-as évek soviniszta Balo- 
ghyjáról volt eddig szó, valamiint arról a baloldali 48-as 
polgárságról, amely már akkor a republikanizmus vagy 
a (Jászi-féle) radikalizmusba érkezett fel szintén 48-ból 
indulva ki, a fősúlyt ez alkalommal is helyezzük Jászi 
Oszkárra és elvbarátaira, de egyúttal az akkor is már 
tőlük balra, messzire jutott „hegeliánus” Lukács 
Györgyre, valamint a jobbszélen álló és Baloghyhoz itt 
legközelebb álló Rákosi Jenőre.

Mert ilyen széles övezetet tudott felölelni a középen 
álló, haladó polgár, Jászi Oszkár, az őszirózsás nemze
tiségi miniszter.

Jászi maga, rövid előszava mellett, egy hosszabb 
lélegzetű Írással is szerepel a könyvecskében: „Ami a 
faji (? L. P.) törekvések mdndenik stádiumában vég
célnak látszik, az csak a legközelebbi stádium elérése. 
A  nemzetiségnek: a nemzeti lét. A nemzetnek: a nem
zeti egység. Az egységes nemzetnek: a függetlenség. A 
független államnak: a más államok fölötti befolyás.”65



Bármennyire berzenkedünk ős a „definíció” utolsó té
tele ellen, el kell fogadnunk annak, legalábbis relatív 
igazságát mindaddig, amíg a haladó polgár egy igen
igen mélyre ágyazott, őszinte nemzetközi proletárhu
manista internacionalizmusba nem érkezik. Hiszen em
lékszünk még az egykori nagyszerbekre és magunk előtt 
látjuk a mai Izrael példáját is. Mégis — jobb énünkre 
hallgatva — hiszünk mindennek ideiglenes voltában, ha- 
maros bukásában, legalábbis abban, hogy a szabadság- 
harcot imperialista agresszivitásra váltó törekvések tel
jesen polgári színezetűek, s így korlátozottak, „hogy 
mindig rábukkanunk soraik között egy-egy Vasa Sta- 
jióra” ,66 aki felveszi ellenük a harcot az igaz „nemzet
közi humanizmus” (kommunizmus) nevében.

Jászi hisz abban, hogy a nemzeti ellentétek uralmi 
alapon való kezelése akadálya a fejlődésnek, és sajnálná 
is nagyon, ha az anyagi és szellemi erőket ez a küzdelem 
foglalná le, ami pedig az általános emberi, társadalmi 
célokhoz mérten alárendelt, legalábbis szakaszszerü je- 
jentőségű. Baloghyval ellentétben tagadja, hogy e téren 
csak faji (! L. P.), biológiai erők érvényesülnek, s hogy 
a faj — mihelyt öntudatra ébred — uralomra tör! (! L. P.) 
A függetlenségre törő nemzeti érzés fegyveres leverése a 
történelmi fejlődés egyén- és 'társadalomellenes felfo
gását tükrözi, nem pedig az egyedül helyes demokrati
kus humanizmus felfogását. A nemzetiségi csoport ma
ximális célkitűzése a független nemzeti lét. De az ál
lam részt adhat a nemzetiség közép- és felső osztályá
nak a hatalomból, érdekeltté teheti ezáltal az (meg
levő! L. P.) államiságban, ami által csökkentheti, sőt 
le is szerelheti a mondott törekvést.67 Viszont ha ki
zárják a hatalomból, a gazdaságii boldogulásból, a kul
túrafej leszités lehetőségéből, csak megnő ellenállása. K í 
vánatos a nemzetiségek kiválása és függetlenítése, 
amennyiben ennek feltételei már adottak. így például 
tudja, hogy a jugoszlávokikal szemben hiába 'is alkal
mazná már a legliberálisabb politikát is. Viszont ez — 
gondolja — nem vonatkozik minden nemzetiségre. Van 
olyan nemzetiség, melynek esetében a régi államiságot 
fenn kell tartani, mert a kiszakadás új és kultúraellenes 
irredentát eredményezne. De ily esetben a régi állam 
keretei között kell biztosítani e nép számára a kultu
rális-gazdasági boldogulás feltételeit, hadd érezze ma-



gát a nép a régi államban is úgy, mintha saját államá- 
bain élne. (?) Feltétlenül érdekes és megszívlelendő, ma 
is érvényes gondolatok ezek, ha éppen akkor nem is 
voltak aktuálisak. Ott is megszívlelendő a gondolat, 
ahol így folytatja koncepciójának kifejezését: E nép (a 
régi államban) még többet is nyerhet, mint isaját, de 
gyönge, egyes adottságokat (nélkülöző államában, habár 
lehet, hogy néhány évtized múlva erősebben kifejlődik 
már. Az ilyen nép a régi államban feltétlen megköve
telheti a gazdasági adottságok mellett nyelvi és kultu
rális jogait ás — egészen a Renner-féle kultúrautonó- 
miáig. Eddig jutott el, a területi autonómiáig, szövet
ségi állam ormára nem gondolva még 1918 novemberé
ben sem! Ez volt feltétlenül legnagyobb tévedése! Ho
lott tudta, hogy nehéz (kielégíteni az oly polgárságot, 
amelynek nagyobbik nemzetrésze a szomszédban él. Pe
dig minden egyes akkori magyarországi nemzetiség 
pontosan ilyen helyzetben volt —  a szerbtől— horváttól 
egészen a ruszinig—(ukránig! Kivéve némileg a néme
tet. Mégis hitte, hogy eleget nyújt Goldiséknak— Hadži- 
céknak, ha úgy tudta is, hogy: „A  nemzeti kérdés euró
pai kultúrtestünk súlyos fejlődési zavara.” Ismerte a 
dialektikát, de nem látott dialektikus módon, nem érezte 
át a „zavarok” , azaz ellentétek egységét. S azt, hogy az 
általa óhajtott „földgömjbHkooperáoió” -hoz az út a nem
zeti érzés kiélésén át vezet. Annyi bizonyos, hogy ez a 
„kiélési” időszak sóikkal hosszabbra nyúlik, mint bárki 
is elgondolta, elképzelte annak idején — a Jászi idején!

Tekintve, hogy nem ez a főtéma, nem merülök el 
sem György, sem Czirbusz, Giesswein, Juon Lupas, Ágos
ton Péter, Concha Győző, Auirél Lázár vagy Steiner La
jos nézeteinek elemzésében. Kivételt csupán Lukács 
Györggyel és Rákosi Jenővel teszek, akik sok újat tud
nak még mondani, s akik közül főleg Rákosi Jenő il
leszkedik Baloghyhoz, míg Lmkács áll tőle legtávolabb.

Lulkáos György68 esetében is mellőzöm a hegeliánus, 
tisztára filozofikus részeket [fajról, otthoniról, osztályról 
és nemzetiségről meg ezek kereszteződéséről, fejlődésé
ről, egymás elleni harcáról, a zárt (statikai) és a dina
mikus társadalmi kategóriákról, ezek egymás közti har
cáról, arról, hogy az állam zárt, de függ az osztályoktól 
stb.]. De mindenesetre már felhívnám a figyelmet ar
ra az itt jelentős megállapításra, hogy vannak törté



nelemmel bíró és történelem nélküli nemzetek (?), 
azaz, amint helyesen állapítja meg maga is, saját uraA- 
kodó osztály nélküli (!) nemzetek. De a kifejlődött nem
zeteknek feltétlenül van már saját osztály szerkezetük 
is.69 Nem túlzás tehát a baueri mondás: „Naitionaler 
Hasis ist 'transfonmierter Klassenhass” (A nemzeti gyű
lölet átminősített osztály gyűlölet). Az elnyomott nem
zet uralkodó oisztáiya „kifurkálódik” , küzd mint osztály 
a maga nemzetén belül is, ami miatt sokszor szolidáris
— nemzeti elnyomóival. Persze attól függően, melyik 
nép uralkodó osztálya fejlettebb már, mert feltétlenül 
ehhez . . .  húz,70 ahhoz, aki gazdaságilag is többet nyújt
hat. A népek azonkívül függnek imind egyes általános 
emberi adottságoktól, mind pedig sajátságosán nemzeti 
vonásoktól is. A svájci német például társadalmilag 
svájci, kultúrában viszont német. Már Fichte is tudott 
a modem európai ember dilemmájáról, akinek Európa 
ugyanannyira hazája, mint a saját állama. A nemzeti 
ideológiia e két sajátságot egyesíti. Van arisztokratikus 
és demokratikus kulturális koncepció iis. Az arisztokra
tikus felfogás szolidaritást követel attól a nemzetiségtől, 
amelyet ugyanakkor kizár a kultúrából. Mintha csak 
Balloghyra, a Baloghyakra gondolt volna e mondat 
leírásakor! A demokratikus elgondolás azt kívánja, hogy 
mindent tegyünk meg a célból, hogy mindenki minél 
magasabb szellemi színvonalra emelkedhesisék. Mert 
minden ember, minden nép kultúrára termett. Az impe- 
riailizmus viszont, ha nemzöti problémát takar is, műhelyt 
burkát lehántjuk, tehát lényegében osztályprobléma, 
lényegében mindig egy olyan uralkodó osztálynak ex
panzív itörekvése, „melynek .. . érdekében áll a gazdasági 
ki-zsákmányolást. . . kiterjeszteni. . Így maga a nem
zeti kérdés is osztály kérdés.

Ezek után próbáljunk újra Balloghy felé közeledni
— ezúttal Rákosi Jenő közvetítése útján. A válágpol- 
gárság — mondja a 30 millió magyarságot, azaz az össz- 
nemzetiséget a magyarságba beolvasztani kívánó Rákosi 
Jenő — egyszerű ábránd, akár a világállam is.71 A fej
lődés csúcsa a nemzeti állam, és ennek alá kell rendelni 
a külön fajok érdekeit. A  nemzeti kérdés nem tudomá
nyos probléma, hanem a gyakorlati kormányzás problé
mája. A  demokrácia gyűlöli a zsarnokságot, a zsarnok 
viszont a pusztulást. (!) Jászi tehát ábrándokban ringatja



magát. S az ő — Világ Egyesült Államai — illúziója ked
véért — mi bomlasszuk fel meglevő (?! L. P.) államun
kat? Az autonómia iis csupán álom. Az erősebből csi
náljunk nemzetet (ki volt 1918. november 1-én az erő
sebb?! L. P.), ha azt véli is minden nemzetiség, hogy 
már feljutott a nemzet fokára.72 Mindez utópia, s el
végre Európában mindenütt akadnak „felszívott” , meg
semmisített nemzetek. Mesterséges, erőszakos asszimilá
cióról viszont nálunk nem volt szó.73 Hogy nemzetisé
geink „felszabadulhatnak” , az csupán képmutatás és tá
jékozatlanság. Hiszen sehol sincs annyi szabadsága egy- 
egy népnek, mint éppen itt, minálunk. Ellenségeink tá
madják nemzetiségi politikánkat, de ők maguk brutá
lisadban nyomják el saját nemzetiségeiket, mint mi. Az 
uralkodó nemzet mindenütt brutális — éppen kivéve a 
magyarságot!

Így tehát Rákosi megmaradt eredeti korlátoltságá
nál, annál, hogy a soha végre inem hajtott 1868/44 te. a 
nemzeti fejlődés csúcspontját jelenti, s míg ő a múltról 
ábrándozik, Jászit, Lukácsot marasztalja el az utópisz
tikus illuizőonizmus bűnében, észre sem véve, hogy tem
póra miutantur, s csak ő maga nem változott együtt az 
idővel. De miniket aitt tulajdoniképpen Baloghy Ernő ér
dekel, az a Baloghy Ernő, aki hasonlóképpen gondolko
zott, mint Rákosi Jenő, aki szintén arisztokratikus el
nyomó ábrándokat kergetett, a múltról ábrándozott, míg 
elítélte mindazokat, akik a jövőről álmodoztak.
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Lebl: Politički lik Vasé Stajiéa. Növi Sad, 1963 és értekezésemet 
a Századokban (Löbl Árpád: Az igazi Stajié).

67. Érdekes, hogy Jászi m ég teljesen polgári beállítottságú kérdés
nek tartja a nemzeti kérdést (1918 végén is!), s így a polgársá
got kívánja csupán leszerelni és m egnyerni. Ma már tudjuk, 
hogy 1918 körül is a dolgozók érdeke volt már leginkább a 
nemzeti kérdés helyes megoldása s a harc is, am ely a várt 
megoldások felé vitt. Érdekes az is, hogy Jászi még 1918 őszén 
is hiszi, hogy ez a — nemzetiségi polgárságot megnyerni kívánó 
—  politika hatásos lehet. Tudjuk, hogy m eg is próbálta (mint 
miniszter) a közeledést a nemzetiségek polgársága felé, de a 
szerbek hallani sem akartak erről, a román Goldis leült ugyan 
a tárgyalóasztal m ellé, de —  udvarias és baráti hangon bár —  
elutasította a terv lehetőségét is. Jászi elkésett.

68. Lukács G yörgy hozzászólását 1. a 61— 81. lapokon.
69. Saját kifejlődött osztálystruktúrája legföljebb a ruszinnak nem  

volt. Viszont a ruszin kizsákmányoló papság m ár teljesen elvált 
a kizsákm ányolt néptől és elmagyarosodott, legalábbis bele 
kívánt olvadni a fejlettebb kultúráju és az elnyomást államilag 
támogató m agyarságba. Minden más népnek volt saját polgár
sága, s m íg az egykori nemesség beleolvadt a magyar nemes
ségbe, a polgár most a nemzeti harc s ezzel a dolgozók élére is 
állt. M inderről bővebben v. ö. könyvem  terjedelm es kéziratát a 
vajdasági polgári pártokról (Gradanske parti je  u Vojvodini 
1887—1918) a Vajdasági Történetkutató Intézetben.



76. Ebben feltétlenül sok az igazság. A  jugoszláv népek s a magyar 
nép 1918-ig egym áshoz erősen kapcsolódó története azonban ezt 
is m utatja: A  vajdasági szerb nagytőkés és nagybirtokos réteg 
(a Dunderskiek, a pravoszláv Klérus stb.) a Tiszákhoz, általá
ban a m agyar nagybirtok és nagytőke képviselőihez húzott. El
lenkezőleg: a középpolgárság, középbirtokosság igyekezett a
kispolgárok és a dolgozók nemzeti harcát irányítani — az egye
sült m agyar nagyburzsóázia ellenében is!

71. Rákosi Jenő szavait 1. a 84—94. lapokon.
72. Érdekes figyelem m el kísérni Rákosi Jenő — Lukács szerint —  

arisztokratikus ábrándjait. A  szerb nemzet pl. Dositej—K ara- 
đorđe idején fejlődött nemzetté 1770— 1813 között. Am ikor Rákosi 
Jenő mindezt írja, a tények ellenében, legfeljebb a béketárgyalás
ban bízhat, azaz az antantban. Clem enceau-ban! Illuzionizmus!

73. „Felszívott” népekről csak addig lehet szó, m íg egy nép még 
nem fejlődött öntudatos nemzetté.



„NEM AKAROK TÖBBÉ KATONÁT LÁTNI”
— LINDER BÉLA 1918-BAN —

Limder Béla tulajdonképpen nem bácskai politikai 
író, sőt nem is a jugoszláv Baranya képviselője. Szár
mazása, egy időben tevékenysége is, Pécshez köti s fi
vére (Linder Ernő) .is oitt szerkesztette a jobboldali, kle- 
rikális-isowniszta színezetű Dunántúlt. Az első világhá
ború alatt mint vezérkari ezredes a bécsi Kriegsministe- 
rm<m/ban dolgozott, onnan jutott el az őszirózsás, 1918-as 
Magyarország hadügyminiszteri foteljébe, hogy hama
rosan lemondjon, dobja az első magyar hadügyminisz
ter tárcáját, mert nem kívánta vállalni egy ellenforra
dalmi hadsereg megszervezésének ódiumát: inkább má
sokra, a Bánátból felutazott Barthára vagy Festeticsre 
bízva ezt a tőle távolálló szerepkört. Jászi szerint „vé
letlenül” került az első teljes magyar kormányba, mely
nek hadügyminisztere és külügyminisztere is volt, mert 
ő volt az egyedüli haladó szellemű vezérkari tiszt ak
kor az ország területén, legalábbis a kormány tagjai 
nem ismertek mást, nem ismerve sem Stromfeld Aurélt, 
se Tombor Jenőt. 1920— 1921-ben a különleges — „Sza
badságsziget” helyzetű, a magyar meg a jugoszláv reak
ció tengerei között fekvő — Pécs polgármestere volt, s 
1921-ben, onnan is emigrálva, egy időben Bácskában, 
Zomborban tanyázott, felesége szűkebb hazájában, majd 
Belgrádban élt s mint a baranyai menekültek elnöke is 
tevékenykedett. Ezek az évek indokolják némileg, hogy 
a bácskai—baranyai írók közé soroljam, ha könyve, 
amelyről itt szó lesz, Budapesten is jelent, jelenhetett 
még meg.

Egy időben mint a baranyai menekültek jugoszlá
viai elnöke — Vörös László oldalán — komoly politikai 
levelezést folytatott1 egyes francia polgári haladó poli
tikusokkal, főleg Heriot-val. A francia polgári-iszociál- 
demokrata baloldal maga köré igyekezett ekkor gyűj
teni a magyar emigrációt Horthy-ellenes harca számára,



igyekezve már az 1920-as években egy táborban egye
síteni polgáriakat meg szociáldemokratákat és kommu
nistákat egy népfrontszerű csoportban — az akkori fa
siszta kormányzatok ellen. Vörös László volt az, akit 
Linder Béla a magyar kommunista emigránsok közül 
felkért e célra; Vörös fel is kereste ez ügyben Landler 
Jenőt, akinek azonban erős aggályai voltak ezzel a po
litikával szemben. Így Vörös László abba is hagyta, azaz 
bele sem fogott ez irányú tevékenységébe. A  bécsi MKP 
fel akarta oszlatni ekkor a Baranyai Menekültek Egye
sületét ás, a magyar emigráns kommunisták egy része 
aizoniban részt vett a JKP illegális mogzalmában, s ezént 
lehetetlennek tartotta az egylet felosztásának kimondá
sát, hiszen ez az egylet volt kommunista frakciójuk leg
ideálisabb fedőszerve.2

Mindez szinte ismeretlen Linder Béláról. Az „öt
napos” (pootosaibban kilenonapos, mert azután, a mon
dott feladatot nem vállalva, lemondott) miniszter úgy
szólván csak egyetlen mondásáról ismert, arról a mon
dásáról, amelyet még miniszter korában szőtt bele egy 
beszédébe, s amely így hangzott:

— Nem akarok többé katonát látni!
Egyesek úgy értelmezték ezeket a szavakat, hogy: 

„Nem akarok ditt (ti. a népgyűlésen) katonát látni” , már 
abban az értelemben, hogy a katona ne politizáljon, a 
katona üljön a kaszárnyában s ne járjon népgyülésekre! 
Ez az értelme a szónak valóban meg is felelne egy pol
gári és régimódi hadügyminiszternek. Mikor egy ízben 
feltettem ezt a kérdést Linder Bélának, ő tiltakozott 
szavainak ily beállítása és értelmezése ellen.8 „Komo
lyan gondoltam, hogy elég volt a katonásdiból. Ügy 
éreztem, elérkezett már az örök béke ideje, legalábbis 
a harc ideje az örök békéért!” Ez a néhány szó meg
magyarázná lemondását is a hadügyminiszter! tárcáról.

Jóval mindezek után, nemrégiben került a kezembe 
újra Linder Béla könyve,4 amelynek ismertetése, tár
gyalása e cikk célja.

„Az a jótékony forgószél — írja könyve elején — , 
mely az év október utolján frontokon és gyári üzemek
ben hirtelen kerekedett s különböző helyeken szinte egy 
csapásra megállította a vérengzést, egyúttal elsöpörte 
mindazon hamis ideálokat, avult nézeteket és penészes 
elméleteket. . .  amelyek más megvilágításban állították



be e z t . . .  a vérözönt, valamint ennek felidézőjét: a mi- 
litarizmust és kapitalizmust, sőt bátran mondhatom, ma
gának a hazának fogalmát is” 5 (Az én aláhúzásaim. 
L. P.) — talán a Madách elgondolása szerint: „ . .. Most 
már egész föld a széles haza.” A  régi „haza” , a sovén 
nacionalizmus, amely halálba küldötte fiait, .s amelynek 
cégére mögött „a militarista és kapitalista önzés” rej
tőzött, elveszítette varázshatalmát. „A  nemzet ma sem 
fogadta, mint megérdemelte volna, diadalmenetben a 
fáradt, poros katonákat.” „A  hálás haza félelemmel fo
gadta a lövészárokból megtérő fiait, rabló és gyújtogató 
betyárokat látva bennük . .. lerongyolódva, éhezve . . .  
telve keserűséggel. . .  tértek vissza.”6

De „(ismétlődnie a háború vérözönének többé nem 
szabad. . .  oda kell szegődnünk a nemzetközi pacifiz
mus zászlaja alá . . .  A  pacifizmus nem jelent politikai 
passzivitást. . .  harcot jelent a háború ellen .. . milita
rista és kapitalista ámperializmius e llen . . .  Üj világot 
akarunk teremteni, mely világbékét és mindenkinek sza
bad gazdasági fejlődést biztosít. Vrilágbékét akarunk a 
népek szociális szövetségében . . .  ennek feltétele pedig 
a teljes leszerelés” . Az antant a háború alatt maga is 
pacifista elveket hirdetett, most diktál s engedi, „hogy 
a magyar köztársaságban felszabadult népeket újabb 
rabszolgaságba kényszerítsék .. .”7 Majd arról szól, hogy 
a katonákat végül haza kell bocsátani, hogy a haladás 
érdekében nincs szükség(e) többé katonára” . S hogy a 
hazatérő katona valóban melléje, Linder mellé állott, a 
nálam levő könyvpéldány is bizonyítja, amelyre valaki, 
bizonyára akkori olvasó, katona-olvasó, kétszer is alá
írta Lánder neve mellé (a borítólapon és a bevezetés 
aláírása mellé), hogy: „Éljen!” Hogyne, hiszen Linder, 
az ismert és ismeretlen katonáktól kapta itt ismertetett 
szavait.

Mert a katona is úgy gondolkozott, mint hadügy
minisztere, ha azután naivnak bizonyult is mind a kettő. 
Mert szüksége volt a hadseregre 1) a reakciós ellenfor
radalmi polgárságnak is a forradalma nép ellenében, s 
ennek megszervezését vállalták is Linder lemondása 
után Bartháék, de éppen ezért 2) a forradalmi prole
tariátusnak is szüksége volt (vörös) hadseregre, mert 
vörös hadsereg nélkül nem vehette volna fel a harcot 
az ellenforradalom ellen — sem akkor, sem pedig



1941— 45-ben. De hiszen Linder éppen az 1919-es és 
1941-es ellenforradalmi hadsereg ellen érvelt, ha azután 
nem is jutott eszébe az, hogy csupán szavakkal, paci
fizmussal nem lehet harcolni a felfegyverzett ellenség 
ellen. De akkor, az „ez volt az utolsó háború!” légkö
rében, csak a kommunista vezetők látták tisztán ezt a 
helyzetet. Linder pedig nem volt kommunista, habár 
nem is állt tőle távol, mint ezt bevezetésének idézett 
részed .is bizonyítják, hiszen jól látja az osztályharcot, 
azt ds, hogy nem a Magyar Nemzeti Tanács, hanem a 
frontok katonája és a gyárak munkása vetett véget a 
háborúnak, amely csupán a kapitalista imperialisták ér
dekedért követelte a számos áldozatot, vagy azt, hogy 
ha a mór megtette kötelességét, diadalmenet helyett 
újabb üldözés várja. Érdekes az is, hogy Linder ebben 
az időben, a népköztársaság érdekeit tartva szem előtt, 
az újonnan alakuló tőkés országba jutó proletáriátus 
sorsát síiiratva szól az új államok megalakulásáról, mint 
egész bevezetésének hangmenete is tanúsítja, nem lát- 
va-láthatva meg az esetleges ellenérvet, a nemzeti fel
szabadul ás érvét. Akkor nehéz is volt meglátni a nem
zeti és szociális front egységét, a nemzeti-nemzetközi
séget, amellyel például a jugoszláv kommunisták is a 
magyar proletáriátus segítségére siettek (1919), de azzal, 
hogy utána hazamennek és átviszik oda is forradalmi 
katonami voltukat — a forradalmi szellem támogatására. 
Aminthogy a magyarországi kommunisták is azért is 
harcoltak a Szovjetunióban, Spanyolországban vagy a 
jugoszláviai Petőfi-brigádban s egyebütt, mert tudták, 
hogy e harcukkal hazájuk felszabadításán is munkál
kodnak, mert a forradalom frontja egységes, egy és kö
zös széles e világon.

A könyv első fejezetéből, amelynek címe: A világ 
imperializmusa, hasonló szellem árad.

Elsősorban az első világháború imperialisztikus vol
tát érinti: Az egységes Németország világpolitikát űzött 
„és helyet követelt magának a világhatalomban, ahol a 
többi, belsőleg már konszolidált, óriás tőkékkel rendel
kező . . .  nagyhatalmak . .. hatalmi érdekköreiket idegen 
világrészekre. .. már régen kiterjesztették . . .  Minél na
gyobb lett a tő k e .. . annál inkább törekedett kolonizá- 
cióra,. . .  hogy a kultúrában visszamaradt vidéken ide
gen verseny kikapcsolásával elhelyezést és busás kama



tót biztosítson.. . természetes, hiogy az egyes nagyha
talmaknak egymáshoz való viszonya . . .  ingataggá vált 
s a gyújtóanyagok egyre halmozódtak. Egy új konkur- 
rensnek mondhatni brutális fellépése. . . fokozta ezt 
a . . .  feszültséget, amely végeredményben a világfelfor
dulásra vezetett..  .”8 Ezeik után felvázolja az 1914 előtti 
neuralgikus pontokat, a nagyhatalmak csoportjainak ki- 
alakusát, majd a világháború előtti kirobbanásokat — 
egészen a Balkán-háborúkig, miközben Németország ki
hívta maga ellen szinte az egész világot.9 Talán legér
dekesebb (itt Linder véleménye Amerikáról és Wiilson- 
ról: „Amerika segítette győzelemre az antant imperia
lizmusát, az az Amerika, amely kapitalista érdekeinek 
elevenségével kapcsolódott be kezdettől fogva a roppant 
mérkőzésbe. De a kapitalista Amerikában felemelkedett 
első és legnagyobb férfiénak becsületes békevágya, mely 
a .rombolás és szenvedés őrületében az emberiség meg
váltásának eszméjét és akaratát a wilsoni programban 
kifejezésire juttatta10 és világszerte valóban jogot, igaz
ságot és szabadságot hittek és reméltek a legyőzött fél 
népmilliói is Wilson (Sikerében. .. s abban (hogy) a nép- 
szövetség győzelme valóban eredményt teremt” . A  győz
tes mégis az imperializmus maradt. „Csak szerepcsere 
történik s változatlanul tovább él és érvényesül az im
perializmus hatóereje . . .” 11

Így Linder jól belátva és belevilágítva már 1918 vé
gén is az imperialista szövevényeibe és szövődményeibe, 
vele hozva kapcsolatba a militaidamust és annak 'kifej
lődését egészen az őrületig, elítélve egyúttal a folytonos 
óriási fegyverkezést is azt a „katonai fantáziát” is, amely 
„nem volt képes felfogni a világ forgását és változását, 
nem tudta megérteni és helyesen értékelni. . .  a nép
hadsereget .. .” 12 Így hát „a modem állam létrejötte és 
a tömeghadsereg kiépítése (egymástól) elválaszthatatlan 
fogalm ak.. .” 13 „A  védkötelezettség általánosításával 
minden egyes emberre súlyos kötelezettséget róttak, te
hát ez(t) egyúttal —  a jogok kiterjesztésével — igazsá
gossá, azaz demokratikussá is kellett volna tenni, más 
szóval a népnek a hadseregre teljes befolyást kellett 
volna biztosítani. Ez azonban nem történt m e g .. .” 14 
Itt rövid áttekintést nyújt a demokrácia teljesen elég
telen fejlődéséről a francia forradalomtól kezdődően, 
amely az általános védkötelezettség hadseregét maga is



el akarja a nép egyetemétől választani. Mégis a nagy 
tiszti szükséglet arra kényszerítette, hogy a két utolsó 
évtizedben a tiszti pótlást a nép köréből fedezze, „ami
vel a tisztikar demokratizálását segítette elő” . Amiatt 
,,a hadsereg demokratizálását.. . ellensúlyozni kellett” , 
így a döntés jogát az uralkodóra bízták és a néphadse
reget „kivonták a demokratikus eszmeáramlatok beha
tása alól” .15 A hadsereg tehát „azzá lett, amivé akarták, 
hogy legyen: imperdalisztikus célok kiváló eszköze” . A 
mdlitarisztdku^ érdek csupán a hivatalos katonák had
seregét értékeli kellőképpen, „mert a hazabocsátott tar
talékos visszatérve otthonába, a népközösségbe, kibújt a 
katonai fegyelem alól s ott mindenféle demokratikus, 
sőt szocialista behatásoknak volt k itéve. . .  tehát a ve
zetés a tartalék igénybevételéről a legszívesebben le
mondott volna . . . ” Hiszen az ily újonnan behívott ka
tona könnyen „felocsúdnék, és kritikára, sőt zendülésre 
is ébredhetne. Okos dolog óvakodni attól, hogy (az ily) 
emberek m illióit. . .  harcterekre v igyék . . . ” — idéz Lán- 
dez16 itt Jean Jaures Az új hadseregről című könyvéből. 
Ezért is lett Jaures a néphadsereg, a milíciarendszer 
híve.17

Majd áttér a hivatásos hadseregek ismertetésére, 
amelyekben az elégtelen és rendezetlen pénzügyek miatt 
nem állíthattak be és képezhettek ki mégsem minden
kit, s így megteremtették a kámaradottak részére a pót
tartalék intézményét, amelynek tagjai csupán nyolcheti 
kiképzésben részesülhettek.18 Linder ezután a monar
chia hadseregének bonyolult szerkezetét tárja elénk (ak
tív hadsereg, első tartalék, póttartalék, népfelkelés)19, 
amely kihatott arra, hogy ki nem képzett emberek mil
lióit vetették 1914-ben a harcba és „irtózatos árat kellett 
a népnek azért fizetnie, hogy katonai vezetősége. . .  (a 
hadsereg) kiépítését elmulasztotta” ,20 tekintve, hogy az 
„aktív mag” egyre kisebbé, szigetté vált a póttartalék 
és népfelkelés tengerében.21 Ismerteti szerzőnk a német 
vagy francia s egyéb hadseregek szerkezeti felépítését 
is, amelynek eredő oka az az ellentét és ellentmondás 
volt, amely a pénzügyi lehetőségek és az imperialiszti- 
kus-nraJáitaarisztikus célok közé feszült, igyekeztek is emi
att néphadsereggé, minél nagyobbá és ütőképesebbé nö
velni seregeiket, de ettől egyúttal óvakodtak is, „nehogy 
csakugyan néphadsereg váljék belőlük, mely már nem



a császár vezényszavára, hanem a népiélek megnyilat
kozására hallgat” .22 Ismerteti a kisebb, például a bal
káni, mondjuk a bolgár hadsereg szerkezetét is, amely 
közelebb állott a néphadsereghez, miint — mondjuk —  a 
német vagy osztrák—'magyar hadsereg.23

Ezek után a málíciát-népbadseroget ismerteti, ame
lyet a szocialista Jaiures vagy Bebel követelt, s amely
hez erősen közeledett Svájc, ahol nincs állandó „aktív 
mag” , de minden -polgár védköteles,24 olyannyira, hogy 
„a svájcá m ilída teljesen összhangban áll az ország de- 
(moikraftikus államformájával és ezzel lehetővé (teszi, 
hogy a nép és hadsereg szorosan összeforrjon, úgyhogy 
Svájcban a hadsereg csakugyan a fegyverben álló 
n é p . . és csupán a honvédelmet szolgálja.25

A  háború a monarchiára rákényszerítette a póttar
talék és a népfelkelés (bevezetését, olyannyira, hogy a 
tisztek túlnyomó része is, egészen a századosokig, a tar
talékból került toL Néphadsereg volt ez, de félrevezetett, 
elámított néphadsereg.26 Mégis ez a háborús hadsereg 
világossá tette és bebizonyította, hogy „aktív magra” 
tulajdonképpen nincs is szükség, s hogy csupán az impe
rialista politika kívánja meg a hivatásos álló hadsere
get.27 Holott a honvédelemnek teljesen megfelel a mi- 
líciarendszer is, amely olcsóbb, s nem *is vonja el a gaz
dasági élettől a produktív munkaerőt.28

A volt monarchia elbukott, mert Törökország után 
Európa második beteg emberévé vált — írja tovább 
Linder Béla — , szembeszállva a reakcióval, amely azt 
hangoztatta, s még sokáig, hogy a Károlyiak és a I in - 
derek bomlasztották és buktatták el a monarchiát s vele 
Magyarországot is. Habár könyve e részében bukkanunk 
egyúttal az első homályos, bizonytalan tételekre ás. 
így — ezt a giondolatot folytatva —  nemcsak arra hívja 
fel a figyelmet, hogy már a XIX. század első felében is 
szó volt a monarchia felosztásáról, de hozzáteszi azt is, 
az első világháborúval kapcsolatban, hogy „nemcsak a 
volt monarchiát, de egyben Magyarországot is fel akar
ták darabolni, mely pedig ezeréves földjén mindig csak 
békességben akart élni, hódító szándéka sohasem volt” , 
amivel nemcsak történelmi tévedést követ el, hanem 
önmagával is ellentétbe jut valami külön magyar im
perializmus hatása alatt.29 Majd az ország integritásá
nak jogosultságát igyekszik bizonyítani, például azzal,



hogy az ország történelmi, földrajzi és gazdasági egy
séget képez és Európa védőbástyája kelet ellenében, ami 
1918— 1919-ben, ha a tudat alatt is, de csupán a bolse
vik veszély elleni védőbástya szerepére való felkínálko- 
zást jelentheti az antant felé. Ez a könyv első oly té
vedése, amelyet itt fel kellett tárni, »s amely a linderi 
pdlitika némi zavarosságára, homályosságára mutat. 
Mégis, mondja, az ország török hódoltság alatt nyögött, 
majd Habsburgngyarmattá vált, sőt 1867 oitán is elnyo
mott helyzetben maradt, amit a hadsereg képe is bi
zonyít, melyben „az osztrák abszolút császári szellem 
uralkodott” ,30 hiába követelte az ellenzék a magyar 
hadsereg felállítását, mert csak annyit ért el, hogy 
1889-ben a „császári” meg a „királyi” (hadsereg) sza
vak közé beszúrták az „és” szócskát.81 Ezek után meg
ismétli — most Magyarországgal kapcsolatban —  azt, 
amit általánosan már kifejtett, hogy például nemzeti 
érzés nélkül, a dinasztia iránti hűségben nevelték a had
sereget — szinte megszállókká nevelve tagjait saját hó
nukban is. Viszont a háborúban ez megváltozott — a 
népből jött bakák és tartalékos tisztek hatása alatt — , 
különböző nemzeti hadseregekké változott át az egykori 
habsburgi K. K. vagy K. u K. hadsereg. Ezért támad
tak benne (úgy gondolja — a nemzetek közötti) súrló
dások is.32 „Különben súlyosan bosszulta meg magát 
Magyarországnak antidemokratikus politikája” — mond
ja helyesen, de visszaesve előbbi tévedésébe, így foly
tatja szavait: A vezetőség azt hangoztatta, hogy csak 
jogos önvédelemből nyúlt fegyverhez. Ezt a gondolatot 
elveti, de csupán Ausztriával kapcsolatban, míg Ma
gyarországra vonatkoztatva elismeri ezt a tételt, meg
feledkezve arról, amit az első fejezetben hangoztatott, 
hogy az imperializmust a tőkés érdekek —  a tőke és 
árukivitel konkurrenciamentességére való törekvés — 
váltják ki, vagy egyszerűen nem foglalkozva eléggé sem 
a magyar tőke balkáni érdekeltségével, sem azzal, hogy 
a magyar politikát (Tisza, Andrássy, Zichy, Lukács, Széli 
stb. stb. a magyar finánctőke és tőkés nagybirtok kép
viselői voltak!) a tőke és birtok képviselői irányították, 
így arra az eredményre jut, hogy „világos tehát, hogy 
ha demokratikus hadsereggel bírtunk volna, a háborút 
a kitűzött hadicél elnyerése után befejezhettük volna” , 
elárulva ezzel azt, hogy a hadicélt maga is szívesen „el



nyerte” volna, s hogy újból nem vette tekintetbe a ve
reség egyéb okát, sem a különböző nemzeti kérdéseket, 
sem a szociális kérdést, sem pedig a nemzetközi kons
tellációt, az európai általános helyzetet. Mindennek va
lószínű oka az lehetett, hogy míg az imperializmust má
sak műveiből megismerhette és helyesen értékelhette is, 
a külön magyar helyzettel foglalkozó irodalom távolabb 
állott tőle (talán bécsi és hadügyminiszter! elszigetelt
sége miatt!), ha ugyan volt 1918-ban már elég ily iro
dalom. Mert ne feledjük: sem Jászi—Braun—Ráczék, 
sem a szocialista Ágostonok, sőt Szabó Ervinek sem 
látták még akkoriban elég tisztán a sajátos magyar 
helyzetet. Így Linder csupán annak tulajdonítja e he
lyen az összeomlást, hogy a magyar csapatok osztrák 
tisztek parancsnoksága alatt állottak, holott ez csupán 
a tábornoki kar java részére vonatkozhatott, nem egy
úttal a csapattisztekre is, mint ezt Linder maga is alá- 
húzottan állapította meg.

A  monarchia —  ismeri fel a lényeget, de csupán a 
lényeget Linder — inkább csak ,,azt a célt domborította 
ki, hogy hivatásos hadseregével saját népét leigázva 
tartsa. Míg a többi nagyhatalom expanzív, imperialista 
külpolitikája érdekében offenzív szellemű, erősen naci
onalista hadsereget alakít, addig a volt monarchia csak 
dinasztikus érzelmű hadseregével aiz imperializmust be
felé, saját népeivel szemben érvényesítette” . Kifelé nem 
is folytathatott expanzív politikát, így csak a nép érde
kével ellentétes oligarchikus berendezés fenntartása volt 
e sereg feladata.83 Ebben Linder már tévedett, sőt ket
tős tévedést követett el: 1) ha gyönge, is az expanzív 
terjeszkedésre, hódításra alkalmatlan volt is ez a kato
naság, a monarchia mégis hódító politikát folytatott a 
Balkán felé, és 2) ebben a politikában részt követelt 
magának a magyar finánctőke és nagybirtok érdekszö
vetsége iis, amelynek főbb polgári pártjai maguk is rajta 
voltak, hogy „saját népeiket leigázvia tartsák” . Persze 
újra tisztáin lát írónk ott, ahol arról van szó, hogy „mi 
nem tudtuk megérteni egymást soha. .. (mert) ezzel a 
hagyománnyal szemben állt Magyarország függetlenségi 
vágya —  ha ez inkább az országra és népre, mint az 
urak függetlenségi vágyára vonatkozik is, hiszen a 48-as 
párt, sőt annak balszánnya is megkívánta tartami lega
lábbis a perszonáluniót. Ennél tisztább a látása ott, ahol



így folytatja: „Az elnyomott Magyarországot a múltban 
a győztes osztrák centralisztikus hagyomány képtelenné 
tette saját népének kulturális és szociális felszabadításá
ra” , mert itt feltétlen úgy gondolja maga is, hogy az 
osztrák hagyomány egyúttal magyar úri hagyománnyá 
is vált, s ez a belső hagyomány hervasztotta le a harci 
lendületet. Általában tehát azt mondhatjuk, hogy Lin- 
der meglátása korlátozott volt, látta az osztrák—»ma
gyar ellentéteket, sőt eléggé tisztán látta a magyar dol
gozók és magyar urak ellentétét is: annál kevésbé a 
magyar úri osztály és a neon magyar népek ellentéteit, 
valamint a magyar uralkodó osztály Balkán felé kacsin
tó expanzív vágyait.

~ Ezek után szerzőnk áttér a hadsereg kiképzésének 
kérdéseire, amelyek minit tisztán katonai szakkérdések 
bennünket, aikik lehetőleg a társadalmi és politikai kér
déseik terén igyekszünk mairadnd, már kevésbé érdekel
nek. E kiképzés célja szerinte nem egy erős, egységes, ön
tudatos fegyelmen alapuló védelem megszervezése volt, 
hanem ellenkezőleg: engedelmes vak eszközökről akar
tak gondoskodni, amely még iaz öngyilkosságra is kap
hatóvá tegye —  egyetlen vezényszóra —  a sereget. El
hanyagolták az ifjúság testnevelését, el —  nagy kon
zervativizmusukban — a haditechnáka fejlődésének is
mertetését s az ehhez való alkalmazkodást is,34 ugyan
úgy „a régi generáció tisztikara minden reformmal szem
ben elutasítóan viselkedett, az újabb demokratikus és 
szociálisan érző tisztikar érvényesülését is elnyomta” , 
így „e kiképzés semmiképpen sem felelt meg a háborús 
követelményeknek” .35 Persze a háború, „ez mindig így 
volt” , „a békekiképzést mindenben meghazudtolja és 
maga lesz tanítómesterré . . .  Minden háború új . . .  for
mákat vet fel s ehhez való gyors átalakulást követel.. . 
Tartson tehát a békekdképzés bármily sokáig, az soha
sem fog a háborúban m egfelelni. . .  csak egyet ért (ez) 
el, ti. azt, hogy a mechanikus fegyelem a hadseregben 
•példás v o lt . . .  mindaddig, míg a céltalanul! ontott vér a 
katonatömegeket öntudatra nem ébresztette” .3*

Itt oly dialektikus gondolkodásmódról tanúskodik 
szinte minden szava, amely azt is bizonyítja, hogy is- 
meii a politikai demokrácia s némileg a szociális élet 
követelményeit is, ha itt-ott kevésbé ismerte is egyúttal 
a körülötte történő élő történelmet, hiszen a valóságban



már 1915-ben, sőt itt-ott 1914-ben is megindult a magyar 
nép (szociális) s a nem imagyar népek (nacionális és szo- 
oiális) háborús harca a magyar úri háborús politika és 
a háború ellen. Így az általa leginkább ismert Vajda
ságban, főleg Bánátban, már 1912— 1914 között tartott 
az a harc, 1914 óta szöktek át a túlsó (szerb) oldalra a 
nemzeti és társadalmi forradalmat áhító ifjak, hogy nem 
csupán általában a monarchia, de a magyar úri társa
dalom ellen is harcoljanak, sőt 1915-ben a magyar mun
kásság is újra felvette már a harcot tőkés birtokos urai 
és a háború ellen, amelyet egyre inkább igyekezett „jo 
gos” háborúvá, azaz forradalommá változtatni. Jóma
gam is megfigyelhettem ezt a folyamatot a hadseregben, 
hinterlandban és fronton egyaránt, már 1916-tól kez
dődően és 1917 óta magam is részt vettem az új front 
kialakításában. Az 1914— 1917-es évek erjedéséről nem
igen volt hát tudomása Linder Bélának, ami valószínű
leg annak a következménye volt, hogy elszigetelten élt 
a bécsi vezérkar vagy a front tisztjei között, ahol az 
erről szóló hírek legfeljebb is csak mint szürke akták 
vagy legendák jutottak el hozzá. Viszont az 1918. év 
eseményei — a januári általános sztrájktól kezdve s 
folytatva a számos katonai zendüléssel, a „bratyizálás” - 
sal a fronton, a zöld káder harcaival a reguláris had
sereg ellen, az ukrajnai megszálló csoportok körében, 
az orosz hadifogságban sínylődök körében folyó szervez
kedéssel és harcokkal, végül az olasz fronton, majd oda
haza folyó harcokkal egészen a „lánchídi csatáig” —  
már általánosan ismertek voltak és nem csupán élő tör
ténelmet jelentettek, de egyúttal az újabb történelemre 
ható erőt is képviselték. Mindez már tehát élő-ható erőt 
jelentett, történelmet, amelynek hatása alól a távolabb 
állók sem vonhatták ki magukat. Az 1918. év azonban 
az 1912— 1917-es évek erjedő-erjesztő tevékenységének 
folyománya, eredője volt, következménye, célbafutott- 
sága — és magával rántotta azt a Linder Bélát is, aki 
előtt mindez szintén nem volt, nem lehetett már telje
sen új és váratlan, ha mindaddig (1918-ig) nem is vett 
részt az élet aktív alakításában; viszont alakította ek
koriban is már önmagát —  a politikai és társadalmi 
szocialista irodalom termékeinek tanulmányozása által.

Így tér át azután írónk „a teljes leszerelés” prob
lémájára, megállapítva a háború óriási veszteségeit s



ezeknek hatását az új mentalitásra.37 Szenvedett a nép, 
mondja, a győztes államokban is, s a diadalmi mámor 
hangjait ott is ,,a régi rendszert elítélő kiáltás fogja 
túlharsogni” . A nép mindenütt felébredt. ,,A megváltó 
eszköz és mód a teljes leszerelés a népek szociális szö
vetségében.” „A  kést kiveszem a gyermek kezéből, hogy 
testi épségében kárt ne tegyen; a militairisztikus fegy
vert (is) kd kell ragadni a népek kezéből, hogy ne kö
vethessenek el a jövőben sem gyilkosságot, sem öngyil
kosságot*” A megtört tömegeket újra csak a megváltó 
új gondolat üdítheti fel. Ez a leveretést (dialektikusán)
— győzelemmé teszi (!) és megszünteti az osztálykülönb- 
séget. (!?) (Túl gyors siker lenne!) Ez a megváltó gon
dolat a pacifizmus — az önző, nacionalizmus helyén. 
Most minden katonaság háborús célt szolgál, s ez éleszti 
a hódító nacionalizmust, ha védelemre készül is fel.38 
Miután néhány — /ma már érdektelen — számadatot 
közöl, felteszi a kérdést: „Szabad-e ezt megengedni?”30 
A válasz világos, tehát: „Le kell teljesen szerelnünk! . . . 
Hogy ezt megtehessük, ahhoz természetesen szükséges, 
hogy a többi állam is leszereljen.”40 De hiszen ezt a 
wilsoni program is megköveteli. A  szocialista pacifiz
must kell szembeállítani a tőkés militardzmussal —  a 
polgári 'társadalmon belül.41 (?)

Mindebben sok igaaság és sok tévedés is leiedzett, 
sok naivitás. De próbáljunk dialektikusán gondolkodni: 
Abban aiz időben sok minden volrt /természetes és logikus 
a kornak s azon belül egyes, a kommunizmusig még el 
nem jutott egyéneknek és tömegcsoportoknak megfelelő 
és élő, ható gondolat egyúttal, ami ma már elavult, ide
jét múlta. Akkor az .ily, egyáltalán nem csupán „linderi” 
gondolat általános, élő és ható társadalomalakító és így 
haladást is képviselő gondolat volt, hiszen úgyszólván 
mindenki azt hitte, hogy az éppen elmúlt 1914— 1918-as 
háború az utolsó háború volt. Sokan —  tömegek, tö
megcsoportok —  hittek Wilsonban és 1918 november 
végéig, a KMP megalakulásáig, sőt azon túl is még egy 
rövid ideig, Leninnek nem csupán tanai, de szinte sze
mélye, neve is ismeretlen volt. Addig csak a polgári 
sajtó is a Népszava írta ki nevét itt-ott az orosz forra
dalommal kapcsolatban. Az addig polgári— .katonai életet 
élő vezérkari tiszt, Linder nem vonhatta ki magát az 
akkori sodró idők hatása alól. De állítani lehet, hogy a



ma elavult ideológia akkor még eleven és haladó gon
dolat volt, ugyanúgy, mint 1918 előtt a Galilei Kör ter- 
mészettudományos-ímonisztikus világnézete is, amely el
len Leniin már rég felvette a harcot (pl. Materializmus 
és empíriokriticizmusébaxi), de amely mégis számos ma
gyar értelmiségi forradalmárt, sőt KP-alapító tagot is 
formált! Minden ellenkező vélemény naivitást, sőt anti- 
dialektikus, antihisztéri'kus felfogást és szektáskodást 
jelentene. A történelmet nem sémák irányítják, és nem 
máról holnapra alakul ki az új világ. Ettől eltekintve 
meg kell állapítanunk, hogy Lindernek a polgári tár
sadalom keretei között új életet kialakítani igyekvő szo
cialista pacifizmusa naiv és téves követelmény volt, ha 
az idők nyomát viselte is magán és természetesen egyé
ni fejlődése hatását is tükrözi. Egy polgári családból 
származó, éveken át bécsi vezérkari környezetben élő 
vezérkari ezredesről van itt hiszen szó, és Károlyi Mi- 
hálytól is naiv antidialektizmus volna megkövetelni azt, 
hagy máról holnapra kommunistává változzon, amikor 
1912-ig még a keresztényszooialista-agrárius gróf, Káro
lyi Sándor hatása alatt állott és az OMGE elnöke volt.

Mindezek után szerzőnk Hadügyi politikám címen 
a maga politikáját és annak megvalósítását ismerteti. 
Az oligarchikus rendszer tehetetlen volt, nem fejezte be, 
nem is tudta befejezni a háborút, habár már 1916— 17- 
ben tisztán látta, hogy a háborút elveszítette. „Forra
dalomnak kellett jönnie.” „De már a forradalom kitörése 
előtt, még a monarchia elrendelte a két ország álla
mokra való felbontását.”42 Még a monarchia maga „oda
ajándékozta tengeri hadiflottáját is az újonnan alakuló 
délszláv áramoknak” . Így maga .indította meg az új ál
lamok kialakulásának folyamatát. „Csak Magyarország
tól tagadott meg minden önrendelkezési jo g o t . . .  Ez a 
vezetőség idézte fel bűneivel. . .  az október 31-i forra
dalom kitörését.” Viszont „a forradalom hozta m e g . .. 
az orazág függetlenségét és egyúttal széttörte a régi 
hadsereg kötelékeit. A  katonák önmagukat szabadítot
ták fel” . Majd a budapesti eseményekről s a frontok fel
bomlásáról ír, helyes képet nyújtva például az olasz 
front eseményeiről, talán csak egyben hibázva, abban, 
hogy a „spontán” események és a felbomlás tüneteit 
mégiscsak egy elszánt kas csoport szervezte, irányította, 
ha azután azt is meg kell mondani, hogy ez a kis cso



port maga sem volt még kommunista s különösen neim 
voltak még forradalmi tapasztalatai. Ily értelemben — 
tekintve, hogy a párt még csak a lelkekben, óhajokban 
élt közöttük — lehet szó „spontán” forradalmi mozga
lomról. Mégis meg kell jegyeznem, hogy például a 
29-es és 33-as ezredek Ukrajnából jöttek az olasz frontra, 
s ott egy-egy bolsevik személyesein is hatott ennek a 
szervező gárdának egyes tagjaira, feladatokat is bízva 
rájuk. Az olasz fronton azonban önállóan kellett csele- 
kedndök még mielőtt akár valóban (kommunistákká is 
váltak volna mint egyének is. Budapesten .sem volt 
még október 31-én KP, de éltek, hatottak és működtek 
azok, akik részt fognak venni novemberben a párt 
megalakításában, a hazatérő hadifoglyokon kívül is.43 
Különben hazatért hadifoglyok is akadtak itt-ott a szer
vezők között, például Kovács az újvidéki 6-osok pécsi 
(1918. májusi) zendülésében.

Ezután Lánder áttér saját hadügy miniszterségére, 
amely minőségében a Magyar Nemzeti Tanáccsal együtt 
s a helyzet kényszerítő hatása alatt, elhatározta és 
elrendelte a fegyverletételt, amit azonban a még közös 
K. u. K. tábornoki kar nem teljesített; viszont — mondja
—  az itthoni forradalom a katonaságot „elszélesztette” .44

Most felmerült a leszerelés sikert biztosító meg
oldása, „hiszen a rendet erőszakkal nem lehet biztosí
tani” . „Az egész háború alatt frontka>tona voltam . . . 
magamat a -katonák érdekeinek képviselőjéül éreztem ., . 
kötelességem volt a frontok vágyának . .. eleget tenni, 
annál inkább, mert egyúttal a forradalmi robbanásnak 
kitörő lángját is a legnagyobb gyorsasággal el kellett 
fojtanom” —  mondja a volt hadügyminiszter, de még 
az események hatása alatt és sodrában helyesen látva 
meg a magyar őszirózsás október értelmét (mint polgári 
forradalmat — nemzeti forradalmat, de egyúttal mint 
oly tényezőt is, amely kötelességének -tartotta a forra
dalom azonnali leszerelését is, mielőtt az szocialista for
radalomba nőne át). „Meg kellett őket a forradalomnak 
nyerni, hogy a belső rendet teljesen fel ne borítsák” — 
szavakkal fejezve ki ugyanezt a gondolatot, és hozzátéve, 
hogy hiszen „szemünk előtt volt aiz orosz példa . . . ” Ezért 
„felelősségem teljes tudatában és lelkiismeretem meg
nyugtatása végett csak egy eszköz á llott. . . rendelkezé
semre és ez egyedül: a teljes leszerelés volt.” 45 Hiszen



a régi hadsereg fehérgárdának lett volna minősíthető — 
ha továbbra is fennáll —  és kiváltotta volna ezzel a 
vörösgárda megalakulását is. Különben is a legénység 
jelentősebb része a behívása parancsnak nem tett volna 
eleget, amáre volt Ls példa. Külpolitikai oka is volt a 
leszerelésnek, „hogy ezzel múltját expiálja” .46

Ezek után a demarkációs vonal megállapításáról 
szól, amelyet kényszerből elfogad, de bele nem nyug
szik.47 Tovább sem tartja lehetségesnek új hadsereg 
létesítését a régi tőkés rendszer fenntartására, sőt úgy 
véli, hogy helyesen kívánta az új szociális állam alap
jait biztosítani — egy köztársasági (októberi) gárda 
szervezése útján. Erre már sajnos nem jutott ideje, 
mert lemondott, tekintve, „hogy meggyőződésem nem 
engedte, hogy hozzájáruljak az öt legfiatalabb korosz
tály behívásához . . .  mert ezzel a belső békét veszélyez
tetjük . . hiszen ez a hadsereg fehér gárdává alakult 
volna.48

Linder azután közli november 1-i proklamációját 
a katonákhoz, amely bejelenti a katonatanácsok és a 
nemzetőrség szervezését; valamint november 2-i beszédét 
iis, amelyben például ezeket is mondja: „Minket le nem 
verték, mi győztünk, a nép győzött. Leverve az a ha
mis rendszer lett, amely miniket ebbe a háborúba bele- 
kényszerített.” A pacifista gondolatot ismertetve hozzá
teszi: „ . . .  az emberiség ügye győzött. . .  nem az antant, 
hanem az emberiség. Nem kell hadsereg többé! Soha 
többé katonát nem akarok látná!” Majd mintegy az 
ellene emelt hamis vád ellen védekezve mondja: „ . . . a 
forradalmat nem csináltam, hanem. . . magamévá tet
tem arnnak lelkét és célját.”

Bizonyos, hogy ebben Lindemek igaza volt, igaza 
van, s illúziója csak annyiban homályosította el látását
— novemberben és decemberben — , hogy a könyv 
írása közben is hitte még, hogy a polgári őszirózsás 
forradalom „lelkét és célját” ia polgári magyar köztár
saságban is lehetséges lesz megvalósítaná, hogy hitt 
abban, hogy amennyiben nem nyugiszák bele az új 
államiok alakulásába, úgy ezt a helyzetet „őszirózsás” 
katonatanácsok útján is revidáálhaitja. Mindez oly ellent- 
mjondásos koncepciót tételez fel, amely csak akkor, 1918- 
ban élhetett akár Linderben ás, hiszen még megélte, 
hogy a fasiszta revíziós politika és irailitarisztikus impe



rialista hadsereg is kudarcot vallott e téren (1941— 44). 
De hiszen Linder csak 1918-ban gondolkodott így. Már 
1920— 1921-ben pécsi polgármester-korában (és később 
is) együttműködött a jugoszláv polgári hatóságokkal 
„külpolitikai téren” , elismerve az új helyzetet s a de
mokratikus, szocialista Magyarország megteremtésén 
munkálkodva, ha talán nem is a legjobb utat választva 
erre.

De az vesse rá az első követ, aki sohasem hibázott, 
akinek sohasem voltak illúziói. Ez különben politikai, 
nem pedőg tudományos történelmi beállítás volna, 
nélkülözné a történelmiség dialektikus perspektíváját: 
a ma szemszögéből ítélkezne csupán Linder fölött, nem 
állítva őt be egyúttal saját korába is.

JEG YZETEK

1. Mindeddig s itt is saját emlékezéseimre, valamint Vörös László 
jugoszláviai magyar emigráns nyilatkozataira és emlékezéseire 
támaszkodom. Vörösnek jelentős része volt az orosz októberben  
és az azt kővető intervenciós harcokban, valamint a Magyar 
Tanácsköztársaságban, m ajd a bécsi és jugoszláviai emigrációban  
is, amint abban az akcióban is, am elyet talán Heriot indított el, 
s am elyet Landler szüntetett be a párttagok számára.

2. Vörös László szóbeli közlése. Itt is hálásan köszönöm a kiváló 
m em óriájú Vörös Lászlónak számos közlését. Itt jegyezném  meg, 
hogy —  mint szintén Vörös Lászlótól tudom — Linder Béla tör
ténelm i levelezésének teljesen nyoma veszett, mert — halála 
után — ismert levelesládájának a tartalma eltűnt. Felbukkannak-e  
valaha, valahol e levelek, iratok, nem éppen valószínű.

3* Linderrel nemcsak Jugoszláviában találkoztam héba-hóba, ahol 
különben, az igazat megvalva, már nem szívesen találkoztam  
vele. Pécsett (1920— 1921) viszont egy Időben m int tanár dolgoz
tam „a  bolsevik fészek” -nek számító (Nendtvich főispán jelen
tése szerint, am elyet Sásdról küldött Horthy belügym iniszteré
nek« mint a Pécs-ellenes kémiroda feje), akkor kom oly iskola- 
számba menő inasiskolában (Andorka Sándor és Bezerédy Lajos 
m ellett), m ajd az ottani szocialista-kommunista rendőrségen  
(Flamm József mellett), végül Linder polgármester titkári szo
bájában Gelei mellett. Mikor mint kommunistának kitették in
nen a szűrömet, elm entem  hírlapírónak.

4. Linder B éla: Kelt-e katona? A  militarizmus csődje (Tanul
m ány a leszerelésről). Budapest, é. n. Valószínűnek tartom, 
hogy még 1919 elején jelent meg a könyv, tekintve hogy beve
zetésében ezeket m ondja: ,,ez év október utolján” — ezzel az 
őszirózsás forradalomra célozva, majd így írja alá: „Budapest,



karácsony 1918” . így valószínű, hogy e könyv volt hivatva a) m eg
magyarázni magyarországi lemondását és b) felvenni a harcot 
a Bartha Albertek és Festetichek, azaz utódai ellen.

5. Uo. 3.
6. UO. 4.
7. Uo. 5.
8. Uo. 7—8.
9. Uo. 8— 15.

10. Uo. 15.
11. Uo. 16.
12. UO. 18.
13. UO. 19.
14. Uo. 21.
15. Uo. 24—25.
16. Uo. 26—27.
17. Uo. 28.
18. Uo. 31.
19. UO. 32—33.
20. Uo. 34.
21. Uo. 35.
22. Uo. 42.
23. Uo. 45—47.
24. Uo. 51.
25. Uo. 56—57.
26. Uo. 60.
27. Uo. 61.
28. Uo. 62. Érdekes itt m egjegyezni, hogy a régi Ausztriában ezt az 

olcsó, az embereket a gazdasági élettől el nem vonó rendszert 
m ár rég megvalósították a határőrvidék granicsárjai által, akik  
azonban háború esetén nem csupán határaikat védték, am elyen  
állottak, de messzi hadszínterekre is eljutottak; így 1792 után 
a francia forradalom ellen is bevetették őket, aminek következ
m énye lett már akkor is az, hogy visszatérve, a francia hatás alatt, 
itt is felzendültek (pl. 1807— 1808 Szerémség, Bánát).

29. Uo. 63. Bizonyos, hogy Bosznia-Hercegovina megszállása, m ajd  
bekebelezése ellen (1878, 1908) mind a szocialista Frankéi, mind 
a polgári Kossuth Lajos stb. is tiltakozott, de a hivatalos kor
mányzat akkor is, később is expanzív, imperialisztikus politikát 
folytatott a Balkán irányában.

30. Uo. 63—64. A kisebb tárgyi történelmi tévedések egyikére-m ási- 
kára csak itt, a jegyzetben mutatnék rá. Így  pl. szerinte a törö
kök csaknem 300 évig tartották megszállás alatt az országot 
(1552— 1716; Bánát esetében 164 év). V agy: ugyanitt —  egy általá
nos tévedésnek hódolva — szerinte is H absburg-,,gyarm at”  lett 
és volt Magyarország a X V II .—X V III., sőt X I X .—X X . században 
is.

31. Uo. 65. Itt egy kom olyabb tévedésre hívnám  fel a figyelm et. Sok  
más íróval, politikussal egyetem ben Linder sem veszi tekintet
be, hogy Magyarország e téren sajátos helyzetben volt. Valóban  
elnyom ott nép volt a magyarság, de egyúttal elnyom ó is —  az 
uralkodó osztály és kormány, sőt ellenzéki pártvezetőség jóvol
tából is. Magyarországon már 1848-ban (és azelőtt is) kétélű kard 
volt maga a nemzeti kérdés és maga a szabadságharc is, tekintve  
hogy csupán a magyar nép szabadságáért harcoltak a többi nép,



nemzet mivoltát el nem ismerve, sőt egyéb ajkú (szerb ajkú, 
szlovák —  azaz tót — ajkú) magyarnak tartva őket. A  magyar 
katonai vezényszó bevezetése is — amiről itt szó van — csu
pán a kisebbségben (46*/«) levő m agyart tartotta szem előtt, nem  
egyúttal az 54*/o-ot kitevő nem magyar népeket is, am elyeket 
ez az elv és politika a magyar vezényszó és hatalom alá igye
kezett „kényszeríteni” . Ez persze nem egyéni tévedése Linder- 
nek; a kormánypártok is, a 48-asok is így gondolkodtak, s ez
zel kihívták maguk ellen a nem magyar népeket — önmaguk  
ellen fordították az így már három élűvé váló kardot!

32. Uo. 66— 67. Itt helyesen látja m eg Linder Magyarország nemzeti 
tarkaságát és a külön-külön s már rég kifejlődött nemzeti ön
tudatot.

33. Uo. 70—71.
34. Uo. 73—74.
35. Uo. 75.
36. Uo. 76.
37. Uo. 77—78.
38. UO. 79—81.
39. Uo. 83.
40. Uo. 85.
41. UO. 87.
42. Uo. 88—89. Bizonyára a monarchia föderatív átalakítására gon

dol, am ely mind a trónörökös, Franz Ferdinand „m űhelyének” , 
katonai irodájának, a Bel veder-körnek, mind az osztrák szociál
demokráciának tervét és programját is képezte már jóval 1914 
előtt is, s am elyet a császári manifesztum 1918-ban — a forra
dalom megelőzésére — már okmányban is lefeketetett.

43. Uo. 90—91. Ezek egyike-m ásika nevelte a szerzőt is már 1918 
nyarán (pl. Elek Sándor, Hofman Béla és Nándor), miután már 
Ukrajnában kapcsolatban állott egy-két bolsevikkel és teljesí
tette a kapott megbízatásokat. Ezután került a szerző az olasz 
frontra, mint, talán Lindernél is naivabb, fiatal fronttiszt.

44. Uo. 93—95.
45. Uo. 96—97.
46. Uo. 98—100. Bánát ezt a tételt bizonyította is. Habár itt nagy 

volt a szerb nemzeti lelkesedés és sokan hittek abban, hogy a 
szerbiai hadsereg a nemzeti és társadalmi szabadságot hozza 
szuronyain, a szerb behívást parancsnak csoportostul is ellene 
szegültek, egyúttal kis, helyi falusi köztársaságokat és szovjet
köztársaságokat is létesítve itt-ott. Lelkes hitüket és naivitá
sukat persze pl. KuSié-Zlaticán azzal is bizonyították, hogy a 
bevonuló szerb parancsnoknak bejelentették a tanácsköztársaság 
megalakítását — támogatását kérve!

47. Uo. 101— 102.
48. Uo. 103. Itt érdekes probléma merül fel. Bizonyos, hogy for

radalomellenes „fehér gárda*’-ként képzelték el a behívott fia
talok szervezését, mert már csak a fiatalokban bíztak éppen 
polgári szempontból. Viszont — m int élm ényszerűen ismerem  
csupán e kérdést —  éppen e fiatal korosztályok lettek-lehettek  
volna ellenkezőleg a vörös gárda első alapjai, hiszen 1917— 18-ban 
ők voltak a forradalmi erjedés m agva fronton és front mögött. 
Ezt a történelem m ég nem tette kutatás tárgyává.



FARAHÓ JÁNOS ÉS A FÖLDKÉRDÉS

Farahó János egyelőre ismeretlen előttünk. Való
színűleg szabadkai, aki azonban több évet töltött egyes 
amerikai országokban, leginkább Kanadában, mint Bács
kában, és első könyvét — amely szintén ismeretlen még 
előttünk — 1897^ben Kanadából küldte az országba. Má
sodik könyve1 25 év múlva, 1922-ben jelent meg, éspe
dig Szabadkán. Ezzel a könyvével nyerte el a jogcímet 
arra, hogy a bácskai (jugoszláv baranyai) írók -közé so
roljuk, közöttük ismertessük, mégpedig mint oly írót, 
akit kizárólag a kivándorlás kérdése érdekel, valamint 
az ezzel akkoriban nagyon szoros kapcsolatban álló 
földkérdés, mint oly írót, aki földet-kenyeret követel a 
népnek — kivándorlás helyett, a kivándorlás megelőzé
sére, megakadályozására, aki ‘tehát az 1918— 1920-as 
földreformokkal nincs megelégedve —  kivéve Jugoszlá
viát — főleg, sőt kimondottan Magyarországon, ahol, 
mint tudjuk, az 1918-as agrárreformtörvényt nem haj
tották végre, 1919-ben a Tanácsköztársaság a kisajátí
tott földeket szocializálta, mert (itt nem tárgyalható 
ckok folytán)2 helyesebbnek látta-vélte ezt a földosztás
nál; az 1920-as Teleki— Nagyatádi Szabó-féle jelenték
telen, a helyzeten mit sem változtató földosztást, azaz 
földvásárt, juttatást pedig kiváltképpen a nagybirtok ér
dekében foganatosították.8

Új, 1922-es, összesen 57 oldalas könyvecskéje komo
lyabban veti fel mégis a problémát, mint azt, terjedel
méből ítélve, feltételeznők. Ennek kiadását azért tartja 
ismét vagy még mindég aktuálisnak, mert újra sok em
ber lesz áldozata a kivándorlásnak, mert a kivándorlás 
kérdése s a földkérdés még rendezetlen, mert csak a 
nemzeti mezbe bujtatott osztályérdek védelmében pró
bálják korlátozni, de nem oldják meg komolyan és vég
legesen; még annyit sem téve, hogy ha már megakadá
lyozni, szükségtelenné tenni nem tudják a kivándorlást,



úgy legalább rendeznék annyira, hogy az biztos meg
élhetést nyújtson a távozók számára és tartsa okét to
vábbra is kapcsolatban az anyaországgal.4

Az ismeretlen szerző, aki azonban megérdemelné, 
hogy felfedezzük, könyve első fejezetében Amerikát is
merteti a kivándorló szempontjából, az ő szemével nézve 
s annak főleg szociográfiai adatait nyújtva.5

A második fejezetben6 már visszaszáll gondolatban 
a régi s az új Magyarországba, s annak régi és új bir
tokviszonyait ismerteti — a szegényparaszt szemével 
pillantva a mostoha birtokrendszerre: „ . .. a földbirtok 
aránytalan megoszlása, az ún. földéhség egyik fő oka 
volt eddig a kivándorlásnak s a földtulajdon arányosabb 
megoszlása által ezernyi családnak lehetne a jövőben 
otthont adni az országban s megtartani azokat ekként a 
nemzet, az állam számára.” A régi Magyarország birtok
megoszlását így ismerteti (valószínűleg az 1895-ös ada
tok szerint, mert azt nem jelöli meg):

Család
száma Birtokkategória

Holdak
száma

j 1 családra jutó 
| átlagbirtok 
' holdban

1945 nagybirtokos 12 891 337 6628,00
16 406 középbirtokos 5 880 965 358,46
1 078 069 kisbirtokos 18 977 796 17,68
1 353 875 törpebirtokos 2 538 832 1,877

Magyarországon az 1920-as években ilyen volt — 
Farahó szerint —  a birtokmegoszlás, eltekintve, amint 
ezt szerzőnk itt teszi, a kis- és középbir tokosok tói:

870 nagybirtokos családnak van 2 768 000 holdja 
(pontosabban 2 768 340. L. P.), egyre jut hát 3182 
hold,
428 000 törpebirtokodnak van ? holdja, egyre jut 2 

holdon alul.
„Kérdem (teszi ehhez a szerző): miként él meg a mai 

adóik mellett és drágaságban ama 428 000 törpebirtokos, 
családonként alig egy és háromnegyed holdból, ha tíz 
kát. holdból nem lehet megélni, eladásra való fölösleget 
termelni egy családnak?”8 Mert legfeljebb a konyhaker



tész vagy gyümölcs-, esetleg gyógynövénytermelő élhet 
meg egy ily törpe birtokon, annak viszont nem lenne 
kenyere. A  termelés még mindig extenzív, hiszen 
1898— 1913 között csupán 15°/o-kal emelkedett a terme
lés, míg Nyugat- és Észak-Európában 44— 100%-kal. E 
rendszer csupán a nagybirtoknak hoz hasznot, s ezért 
ezt tovább nem lehet, nem szabad fenntartani, hiszen 
míg Dániában 17,9 mázsa a holdankénti terméshozam, 
Magyarországon ma sem haladja meg a 7,2 mázsát. „A  
kisbdrtok-rendszeré a jövő Magyarországon is” ; a múlt 
hibáit 'tehát orvosolná kell. Ez a feladat, nem pedig a 
civakodás az államforma fölött. (A király nélküli ki
rályságban. L. P.)

Meg kell szüntetni a súlyos gazdasági-társadalmi 
bajokat, jólétet kell teremteni, a 'birtokhatárt maximál
ni kell. Az amerikai .unióban elegendő 7 hold is a meg
élhetéshez, Magyarországon legalább 10 holdra volna 
szükség — mondja, s hozzáteszi: „Én éltem ott is, de in
kább élnék itthon 10 holdon.” (Ha lenne, ha kapna. L. P.) 
Tekintve, hogy az ipari és szellemi munkás nem kér 
földet, írja, a földmunkások és a törpebirtokosok igé
nyeit ki lehet elégíteni.9 „Ne űzzenek a magyar kiskirá
lyok tovább kapitalizmust uzsorázással. . . milliók nél
külözésén, nyomorán . . . Magyarországon.” Legyenek ka
pitalisták kezdetleges „ősországok” feltárásaival, termé
szeti kincseinek kihasználásával, itt vagy idegenben, de 
mások szociális helyzetének javítása által, „hogy a munka 
és tőke teljes paritásban álljon egymással (? L. P.), a 
haszon egyenlő megosztása. . .  a természetes egyenjo
gúság alapján . . .  Ez az én tőketranszformációs elméle
tem, szociális alapon, amikor a munka és tőke egyen
jogú egyesülése áltail s a haszon egyenlő megosztásá
val . . .  a kapitalizmus az emberiség közjavát szolgálná 
az egyéni önállóság, függetlenség, a magántulajdon meg
tartása mellett, a magántulajdon termelési rend fenntar
tásával” . Mint telekspekuláció is ajánlható ez a rendszer, 
vagy mint tengerentúli birtokvásárlás, még ha azután 
a tulajdonos nem is műveli meg maga messze földön 
vásárolt földjét.

Kritikájában, amely persze csupán a hirtokelosztást 
érinti, az ipari, kereskedelmi, bank-, helyesebben már 
finánctőke viszonyait viszont meg sem említi, Farahó 
egyként lehetne akár az egykori polgári radikálisok



(Jásziiék) híve, akár szocialista^kommuniista is, tőketransz
formációs elmélete azonban már tisztára polgári, sőt oly 
tőkés koncepciót iképvisel, amely a birtok feudális struk
túráját, a szántén elavult uzsoratőke formával egyetem
ben már nem bírja el, mintha csak azt akarná bizonyí
tani, hogy a földkérdés agrárreformszerű megoldása a 
polgári forradalom feladata. Valóban az volt egykoron. 
Viszont Magyarország példája is bizonyítja, hogy a pol
gári rendszer nem bírta el már a földosztást, hogy azt 
örökségképpen rábízta a proletariátusra, a szocialista 
forradalomra, s hogy ily módon könnyebb volt elérni s 
valóra váltani akár a szocialista forradalmat és az agrár- 
reformot is, miint a polgári földosztást.

Mindenesetre érdekes kísérlet a Farahó János tőke
transzformációs elmélete a társadalmi probléma tőkés 
megoldása útján. Bizonyos, hogy voltak már előtte is 
itt-ott Owentől máig ilyen elméletek és gyakorlati pró
bálkozások is, de hogy ezek eredményre vezettek volna, 
s valóban a haszon egyenjogú megosztását és százszá
zalékos elégedettséget eredményeztek volna (mindkét fél 
részéről), ilyen esetre még nem akadtam a gyakorlat 
frontján. Érdekes kísérlet ez az új „álluzionizmus” , azaz 
utópia terén, amikor már nem szocialista (Owen), ha
nem polgári utópiáról van szó, amelynek lényege, ve
leje most se lehet más, mint az engedményes politikát 
folytató tőkés próbálkozása a proletariátus megnyerése 
és leszerelése, a kapitalizmus fenntartása céljából. Ha 
egykoron a nagybirtok frontjául történtek iily„földosztó” , 
azaz pénzért földet juttató, eladó, bérbe adó kísérletek 
főleg Magyarországon, de másutt is a Duna völgyében, 
most már az ipari, sőt finánctőke is megpróbálkozik ha
sonló kísérletekkel. Magyar nyelven és elméletben Fa
rahó talán az első ilyen kísérletezők sorába tartozik, s 
így megérdemli, hogy felfigyeljünk rá, már csak azért is, 
mert Szabadkán jelent meg 'könyve, akár azért itt, -mert 
szabadkai szármázú kivándorló, akár azért, mert Ma
gyarországon a Horthy-időkben az 1920-as földreform 
kritikája talán nem talált kiadóra. Természetesen ez is 
még felderítendő.

Persze a továbbiakban nem mindig mozog ily ma
gaslatokon, sokszor leereszkedik az alacsonyabb szintű 
síkra is és egyszerűen kalmár mód tárgyalja a kérdést. 
Mert, miután gyakorlati példákkal szolgált elmélete alá



támasztására, kijelenti például, hogy egyre drágul a 
íold, minthogy egyre gyarapodik a lakosság száma, míg 
a föld, sajmos, nem szaporítható. Ennek ellenére szer
zőnk továbbra is ajánlja a földvásárlást annak, akiinek 
van tőkéje hozzá. Ennek valóban nem sok köze van már 
a társadalmi kérdés megoldásához, tekintve hogy a tőke 
azelőtt is vásárolt földet, sőt nagybirtokot is, s leginkább 
talán éppen a régi Magyarországon. (Lásd a Schossber- 
gereket, akik 30 000 holdas latifundiumokat és hozzá 
bárói címeket is vásároltak, ha azért meg is maradtak 
„iparbáróknak” .) Eddig a magyar arisztokrácia —  mond
ja —  a magyar föld termését költötte el külföldön; most 
a külföldi birtok termését, azaz annak pénzre váltott ér
tékét hozza, ellenkezőleg, haza —  javítva ezzel a honi 
társadalmi viszonyokat — : most már teljesen utópiszti
kusán, illuzionisztikusan érvelve, mert 'annak realitásá
ban valószínűleg maga sem igen hisz már!?10 Akkor 
sem, amikor kalács helyett tanáccsal szolgál az ily kül
földi s pénzét haza hozó nagybirtokosnak: engedje át a 
földjét itthon (? Volt itthon is földje?! L. P.) az itteni 
mezei munkásoknak meg törpebirtokosoknak, nehogy 
kivándoroljanak, hiszen odakünn alig tudnak boldogul
ná. „Engedjék át a fölösleges földekkel bírók (? Vajon 
Károlyi Mihályion kívül, Fankas Geizán kívül *akadt-e 
még olyan földbirtokos Magyarországon, aki »fölösleges 
birtokkal« rendelkezett volna s ugyanakkor hajlandó lett 
volna »átengedni« földjét, hacsak nem busás haszon el
lenében? L. P.) a magyar földet az azt nélkülözőknek. . .  
amíg azt (még csak) kérik, amíg erre a mód és lehetőség 
[még] megvan, mert belátható időn belül ez a mód és 
lehetőség, előbb vagy utóbb, [de] elkerülhetetlenül meg 
fog szűnni” , hiszen például Lloyd Georg már 1913-ban 
megpendítette a parlamentben az angol nagybirtok meg
váltás nélküli, egyszerű elkobzását, hiszen a megváltás, 
szerinte, több mint száz évet venne igénybe. „Hivatko
zom továbbá — folytatja —  (.. .) a demokrata Jugoszlá
via birtokreformjára [is] (. .. ) A nagybirtok-parcellá
zásnak hullámai már Magyarország határát osapdos- 
sák (. ..), a társadalmi erjedés sem fog megszűnni (. . .), 
míg a tökéletes kierjedés be nem következett.” Hiába a 
szembekötősdi (.. .) „Az erjedés meg fog történni . . .  
megakadályozhatatlan.” Ma még llehet, de elöbb-utóbb 
késő lesz. A fiú fog bűnhődni az apa bűnéért.11



Igen érdekes fejtegetés ez. Mint egykor, de már 25 
évvel ezelőtt Jeszemsky Ignácé is, aki már akkor (1897) 
tisztán látta a közelgő forradalmat és — annak elébe 
kívánva vágni —  ajánlotta a hasonlo, felülről jövő és 
megelőző, leszerelő szociális intézkedéseket, egyidejűleg 
Jaša Tomictyal s másokkal (1897) s Farahóval is (első, 
előttem ismeretlen, könyvéről tételezem ezt fel. L. P.). 
Most, 25 év múltán, a forradalmas időben, Farahó újra 
felmelegítá a régi elméletet és tanácsot, szinte utoljára 
figyelmeztetve a birtok és tőke urait. A jugoszláv pél
dára való hivatkozás kétszeresen is felkeltheti érdek
lődésünket: 1) Alátámasztja azt a hipotézist, hogy Fa
rahó valóban jugoszláviai magyar, valószínűleg szabad
kai vagy Szabadka környéki, 2) alátámasztja hiedelme
met arról, hogy polgári utópista, aki naiv módon hiszi 
(vagy nem hiszi?), hogy megnyerheti a -birtokost arra, 
hogy önként mondjon le birtokáról és hatalmáról, te
kintve hogy ő volt akkoriban az egyedüli, aki hitt Alek- 
sandar király agrárreformjának komolyságában, szoci
ális voltában. Persze az Agrárreform sírja fölött és a 
Nad grobom agrarne reforme csupán négy év múlva je
lent meg, 1926-ban, éppen Szabadkán.12

De felkelti érdeklődésűinket ez a tőketranszformációs 
elmélet azért is, mert valami valóban rendkívülit és 
újat ajánl. Eddig ugyanis főleg az agrárszegény és az 
agrárproletariátus vándorolt ki Amerikába, míg Farahó 
most azt ajánlja, vándoroljon ki helyette a birtokos és 
tőkés, az úr, de —  juttassa előbb földhöz a falusi nincs
telent, a földnélkülit, azaz, más szóval, egyesítse azt a 
munkát és birtokot földvásárlás útján külföldön s az úr 
javára (tőkésnek nevezi), míg a proletárt segítse idehaza 
hozzá, hogy a birtok juttatás útján ő is egyesíthesse mun
káját most már saját birtokával. Magyarországon egé
szen 1945-ig nem igaz juttatásról, de földvásárlásról, vé
telről és bérvételről volt szó, de az igaz proletárnak 
persze sem földre, sem felszerelésre nem futotta a ki
csiny éhbérből. Ezt Farahó — aki igen jószemű ember
— bizonyára maga is látta; így itt felmerült az a kérdés 
is, nem üzletre, busás hasznot hozó parcellázásra és föld
eladásra gondolt-e ő maga i«s, ami 1) lehetséges és reális, 
habár nem új ötlet, de 2) egyáltalán nem oldja meg a 
társadalmi kérdést. Ily -módon az itt felajánlott, felkí
nált osztálybéke továbbra is megvalósíthatatlan utópia



marad. Hiába igyekszik meggyőzni közönségét annak 
szükségessége felől, hogy menjen ki-ki oda, ahol a mun
kát megbecsülik, ahol saját földjét művelheti meg, mert
— habár lassanként Magyarországon is már megválto
zik a világnézet, a mentalitás, úgyhogy egyesek már itt
hon is dolgozhatnak — alapjában véve itt még ma is 
megvetik a munkát.13 Farahó tulajdonképpen és szá
munkra egyre világosabban a polgári világnézet és men
talitás mellett vall színt a már rég nem létező feudális 
világ ellen véve fel a harcot.

Ugyanilyen irányban világosít fel bennünket ön
maga felől a következő (3.) fejezetben .is, ahol előttünk 
eddig ismeretlen múltjáról fed fel egy-két fátylat,14 
így folytatva fejtegetését: „1897jben, megnyerve célom
nak Balázs Árpád gazdasági akadémiai igazgatót és 
Forster Gézát, az Országos Magyar Gazdasági Egyesü
letnek (azaz az OMGE-nek, a nagybirtokosok egyletének) 
igazgatóját, megalakítottam az első ad hoc kivándorlási 
bizottságot és öt egymás után következő kivándorlási 
kongresszust szerveztem.” Ez az adat persze sokat mond 
számunkra, hiszen Bánáttal e téren is behatóbban foglal
kozva, De Potere Brúnó, vagy Marton Andor, Poroszkay 
Béla személye és a bánáti (Torontáli Gazdasági Egyesü
let, Temesi GE s említett emberei, közöttük természe
tesen elsősorban gróf Csekonics Endre stb.) OMGE és 
TGE körül foglalatoskodó emberek és ezek cselekedetei 
eléggé ismertek már előttünk. Egyes könyvek is foglal
koztak e kérdéssel, jómagam is írtam erről több izben 
is.15 Széli Kádmán kormánya idején — folytatja Farahó
— ígérkezett megoldáis már e kérdésben,16 de ez sajnos 
faittyúhajtássá fajult s a Cunard Line-nial kötött „ember- 
szállítási kereskedelmi szerződéssé süllyedt alá” .17 Széli 
idején egy-egy év aiaM 18 000 000 dollárt, azaz 90 000 000 
akkori koronát küldtek a kivándorlók az USÁ-ból, de 
hiszen a mai „fehér” kormány is elvárja a dollárokat 
Amberikából, így Hegedűs Lóránd, az 1920— 1921-es 
pénzügyminiszter is, — viszont nem tett ennek érdeké
ben ez a kormány egy lépést sem, sőt hozzá nem értően 
lehazaáruilózza aizit, aki tenne valamint, vagy aki kény
telen kivándorolni, az 1 koronás napszám és általában 
a haizaii szörnyű élet elől külföldre menekülőket, míg 
ellenkezőleg örömmel üdvözlik azt, aki ebbe a Magyar- 
országba bevándorol — ha maga Haynau lenne is az — ,



s mindezt azért, mert féltik jövedelmük megcsappanását 
a kivándorlóktól-kivándorlástól, suttól, hogy idestova 
„nem lesz senki, aki nekik ( . . .)  éhbórért dolgozzék a 
jövőben” . Pedig vannak közöttük a Balkánról (Csekonics, 
Keglovich, Pejacsevich, Festetich, Draskovich, Somssich 
grófok stb.) s máshonnan bevándoroltak is (Bánátban 
példáiul Haynau, gróf Latour stb.). Ezek számukra 
viszont nem „árulók” , hanem „honalapítók” . De a ki
vándorlók java része kint is marad, mert a magyaror
szági viszonyok igazán nem vonzzák őket vissza. Elvégre, 
valójában ma már az egész földgömb egyetlen nagy 
ország — /mondja a teljesen polgári és kozmopolita (de 
nem egyúttal nemzetközi) mentalitású Farahó, akiről 
itt világoosan kitűnik, hogy csak Szabadkán adhatta ki 
könyvét, mert Magyarországon a „fehér” kormányzat, 
amelyet itt már egyenesen -s élesen támad, hazaárulónak 
tartja: a revizionista, ébredő mentalitás állami meg
szervezése idején vallóban nem adhatta tai könyvét — 
mondjuk — Pesten, már mint kozmopolita sem, aki 
szerint, a sovinizmus =  egoizmus18. Sajnos, s ennek 
éppen ezek az urak az okozói, 1849— 1918 között négy
millió ember vándorolt ki az országból — folytatja. 
Ha megoldódott volna a földkérdés valamilyen föld
reform útján, nem lennének már Magyarországon osz- 
tályhaircok — mondja a polgári elfogultságú Farahó, 
aiki nem kíván ja észrevenni a finánotőke okozta bajokat, 
a finánctőke által kihívott <s ennek már puszta léte által 
meghatározott osztályharcokat —  és a külföldön ma 
már több országban is lenne egy-egy „Magyarország” 
magyar lapokkail, iskolákkal, úgy, ahogyan azt jarvasoüta 
is ma már 24 éve. (Az írás idejére céloz; viszont 1922 
a kiadás éve s azt már 25 év választja el 1897-től. L. P.) 
Mindezek a külföldi „Magyarországok” segítségére lehet
tek volna Magyarországnak, de az ország „basái”  ezt 1897- 
ben nem tették lehetővé, ahogyan ma sem teszik lehető
vé az ily kapcsolatokat a darutollas, vdtézkötéses egyen
ruhások, azaz a „keresztény kurzus” ellenforradalma, 
fehériterrorja, amely ellen külföldről veszi fel Faarahó a 
küzdelmet. Pedig „ká szelet vet —  vihart arat” — jósol
ja meg ellenükben, a fehérterror ellenében az újabb 
forradalmat.19 Olcsó robotolókra van szükségük a daru
itól asokmak, hogy általuk, segítségükkel fenntartsák 
osetályiuralmukait (ne feledjük: Fairahó feudális osztály



uralomra gondol itt!) a népmilliók rovására, hogy munka 
nélküli életüket, uralmukat fenntarhassák. (A feudális 
osztállyal szögezve szembe a maga dolgozó polgári 
mentalitását.) De „meddig lesz lehetséges ezen az úton 
tovább haladni a teljes megsemmisülés felé?” Az 1918-as 
októberi forradalom óta kialakulóban levő s eljövendő 
új Magyarországon nem maradhat ennyiben, így ez a 
kérdés. Az nem lehet, hogy az ország színe-javát hagy
juk kivándorolni — tájékozatlanul.20 S itt az egyetlen 
„tájékozatlanul” szóval nagy esés következett be Farahó 
fejtegetésében. Eddig úgy éreztük: a polgári Farahó, az 
1918-as október talapzatán állva, komoly földosztással 
akarja megdöntemii a feudális nagybirtokosok számára 
egyetlen osztályuralmat, s ezel egyúttal szükségtelenné 
tenni, megszüntetni a kivándorlást. Már-már hittük, azt 
hittük, Farahó igaz polgár, de éppen mdnt ilyen a 
fehéreik ellenében visszaállítaná az októberi őszirózsás 
forradalom tisztára polgári vívmányait, polgári föld
reformmal édesgetve vissza a kivándorlókat, ami az 
ellenforradalma fehértenror darutollas uralmával szem
ben valóban hatalmas lépést jelentett volna előre. Ez az 
egy szó — „tájékozatlanul” — hirtelen kijózanított ben
nünket. Vajon ezt jelenti ez a szó: hadd vándoroljanak 
ki —  osak ne tájékozatlanul, vaktában?!

Mégis így folytatja, s ezzel nemileg bizonytalanság
ban hagy újfent önmaga felől, afelől, hogy vajon mi is 
tulajdonképpeni célja. De kövessük egyelőre további 
gondolatmenetét: A legtökéletesebb biirtakreform is csak 
ideiglenes megoldás lenne, olajöntés a háborgó tenger 
hullámaira, mert a földet csak egyszer 'lehet felosztani, 
pedig elég kevés van belőle, nem minden földigénylő 
családra jutna elegendő. A jövőben már nem lenne 
parcellázásra való föld! S ez az egykerendszeríiez vezet
ne továbbra ns. Rendezni kell tehát egyúttal a kivándor
lást is és külföldön kell szerezni földet az arra —  a 
földbirtokreform végrehajtása után iis — rászoruló szá
mára. Hogy 1918— 1919-ben forradalom tört ki, annak 
a régi hatalom az oka, amely kihívta, szükségessé tette 
e forradalmaikat. Most sem lehet erőszakkal visszatarta
ni a kivándorlót —  egzisztencianyújtás nélkül. Gyarma
tokra, háborús úton, nem tehetünk szert, de földet, 
birtokot szerezhetünk külföldön. Rengeteg itt a kereset 
nélküli ember, a munka nélküli fizikai és szellemi nuun-



kás, rengetegen pedig az utódállamokból mentek áx 
Magyarországra (céloz iitt Farahó azokra a tisztviselőkre, 
akik leginkább a régi Magyarországhoz szítottak, s 
ezért megtagadták az utódállamokban az eskü letevését, 
amelyet viszont ezek az államok megköveteltek tisztvi
selőiktől). Földet kell hát juttatná szociális alapon, és 
munkát is állami gyárak létesítése útján — mondja 
szerzőnk, és itt ezzel egy olyan újabb lépést tesz előre, 
amely — az igaz birtokreformimal együtt — valóban 
enyhíthette volna a helyzetet, (ideiglenesen megoldva, 
ha persze nem is a társadalmi kérdést, az osztályharc 
kérdését, de legalább az akut munkanélküliség kérdését, 
s elérte volna az osztályharcos proletariátus ideiglenes 
leszerelését, mert a leveirt forradalom után következő 
fehérteror ezt nem tudta leszerelni, elérni. Akit pedig 
így sem tudtak, tudnának odahaza földhöz és munkához 
juttatni, azok számára — folytatja szerzőnk — tegyék 
szabaddá a kivándorlásit, így segítve rajtuk. Mert a 
föidéihségen mindenképpen segíteni kell21. „Nem feudális, 
ellenlkezőleg: csakis szociális, éspedig radikálisan szoci
ális alapon lehet a jövőt megoldani Magyaroirszágon . . . ” 
De aiz urak ehelyett érzelegnek és isznak „a hazáért” 
„a 'társadalmi és poiláítákad svihákok eme hazájában” .22 
1918 egy vigasztaló vívmányt véglegesített: megszaba
dított a Habsburgoktól. De most szükség van egy állami 
kivándorlási iroda létesítésére, amely kiválasztaná, ki
szemelné a (tekintetbe jövő-jöhető országokat, amelyek 
felé irányíthaiünák az új kivándorlást, a kivándorlóknak 
pedág megadnák az ottani körülmények helyzetrajzát, 
tárgyalva egyúttal ezekkel az országokkal is, megteremt
ve a kivándorlók ottani életének kedvező feltételeit,23 
megvédve egyúttal ezek érdekeit is az idegenben. Ren
geteg ember- és pénzáldozatot követelt a világháború, a 
hadsereg, a különítmények (a Horthy-féle darutollas 
tiszti különítményekre gondol), csupán annak az egy 
célnak elérése ás, hogy a különítmények vezére osztály- 
zsarnoka lehessen aiz országnak. Persze jutott e pénzek
ből elegendő magának a vezérnek, Horthynak ás: 
64 000 000 korona egy évre! De ha minderre joiított pénz 
elegendő, úgy legyen pénz, jusson pénz a társadalmi 
bajok enyhítésére is. A deficit 1919 laoigusizitusától 1922 
júliusáig 60 millió koronát tett ki,24 az államadósság is 
egyre nő. Háromszázezer egyén, azaz százezer család



kitelepítése viszont nem kerülne többe, mint amennyit 
az államháztartás egyévi deficitje tesz ki. 1920-ban 
Anglia tett egy ajánlatot az országnak: engedje át neki 
Horthy az ország üldözött zsidóit — vagy önöstül! Nem 
fogadták el: féltették a banktőkét, a kereskedelmet, jaj, 
mi lesz belőlük zsidók nélküli Nos, a nyomorgó földnél
küliek, munkanélküliek kivándorlásával, átengedésével 
nem dőlne meg .sem a kereskedelem, sem a hitelrend
szer, de megteremtenék ezáltal a társadalmi nyugalmat. 
1885-ben Amerikában a vonatoknál igen sok magyar 
dolgozott; ezek közül egyesek -kint maradtak, ikaptaik 
pedig ezek fejenként 160 acres ingyenföldet, hozzá 
felszerelést és faházat.25 Ma már persze több ott is az 
ember, kevésbé kell őket már odaédesgetni, s így 
kedvezőtlenebbek a feltételek, de akad még azért szabad 
föld sízámiuikra, ne tiltsák hát meg a kivándorlást, a 
szabad költözködést a maii „állami jobbágyinak” . Ezek 
adnák a kivándorlók első csoportját. A második csoport
ban azok vándorolnának ki — persze szintén együttesen, 
szervezetten, tájékozofctan — , akik nem tudják beleélni 
magukat a megváltozott magyarországi viszonyokba.28 
Ezek számára létesítenének odaát magyar iskolát, ma
gyar kultúrát. Meg kell változtatni a fennálló Országos 
Kivándorlási Tanácsot, ne legyen az a „fehér kormány 
hazugságrendszerének” iskolapéldája, amely tövises drót
kerítéssel körülzárt fogolytáborba internálja, sőt legyil
kolja a más véleményen levőket. Ajánlatomat a parcellá
zásról, birtokmaximálásról odaát persze el fogják ítélni 
és könyvemmel együtt jómagaimat is elítélnek majd, 
legalábbis utópiának fogják keresztelni tervemet. Talán 
ki is végeznének, osaik hogy elnémítsanak. Nem ez volna 
ott az első ilyen eset.27 De a maga idejére megérik 
mégis ez a  terv. A  sok millió ember végül is legyőzi a 
néhány ezer családot. Megmosolyognak majd odaát fö
lényes önhittséggel —  a javíthatatlan magyar romanti
kusok is — , pedig jó volna, ha megszívlelnék szavaimat, 
mert megmentenék magukat sok csalódástól, sok kese
rűségtől.28

Ezekkel a szavakal fejezi be kis munkáját Farahó, 
aki sajnos, valóban utópista volt, de feltétlenül méltá
nyolandó évtizedes miunkát végzett 1897— 1922 között, 
mint igaz jó polgár, aki akárhogy is, de küzdött 1) a 
polgári demokráciáért, 2) a földbirtokreformért, föld



juttatásért és nem utolsósorban 3) a fehér tiszti külö
nítmények ellenforradalmi terrorja ellem, leleplezve a 
Horthy-rendszert — egyebek között a jugoszlávda ma
gyarság előtt is.

JEGYZETEK

1. Farahó János: Földet és ken yeret a magyar népnek. Subotica, 
1922. (A könyv nem jelöli meg a kiadás helyét, viszont m eg
jelöli Rajcsics Etelka szabadkai könyvnyom dáját Suboticán, hoz
zátéve: Copyright o£ the United States of Am erica. Copyright 
of the United kingdom of Great Britain and her Colonies, ami 
szintén kanadai tartózkodására mutat.

2. Erről 1. pl. Hajdú Tibor könyvét a Magyar Tanácsköztársaságról, 
am ely az 1969-es 50. évforduló alkalmából jelent meg, de talán 
Kun Béla pompás bevezető írását is Szam uely Riadójához stb.

3. Mind a jugoszláv, mind a m agyar földreform -kísérleteket, mind  
a földéhes szegényparasztság forradalmának leszerelésére tett 
kísérleteket — egészen 1914— 1944-ig — feldolgoztam A  magyar 
fasiszta megszálló bácska— baranyai földreform kis érlet e (1941— 
1944) c. terjedelm es kéziratos tanulmányom bevezető fejezeté
ben, m íg a könyv maga az 1941— 1944-es, főleg bácskai próbál
kozásokat kíséri végig.

4. Farahó: I. m. 5—6.
5. Uo. 7— 17.
6. Uo. 17—33.
7. Uo. 19. M eg kell itt jegyezni, hogy az egykori magyar kategó

riák szerint a törpebirtok 0— 5 holdig terjedt, a kisbirtok 5— 100, 
a középbirtok 100— 1000, a nagybirtok pedig 1000 holdon felüli 
birtok volt (latifundium az 5000, esetleg a 10 000 holdon felüli 
birtok). Így hát mai fogalm ak szerint a középbirtokos is tulaj
donképpen nagybirtokos, s ha már az 50— 100 holdos kisbirtokost 
nem is számítjuk a nagybirtokosok közé, a középbirtokost fel
tétlenül oda kell sorolnunk. Változást szenved tehát Farahó táb
lázata, éspedig így : 18 351 nagybirtokos család 18 772 302 holddal, 
egy család átlagos birtoka 3 493 230 holdat tesz ki, ha a két 
átlagkategória összegét kettővel osztjuk; vagy 1028,5 hold, ha a 
nagybirtok holdjainak számát a nagybirtokos családok számával 
osztjuk, ami persze egyedül helyes módszer.

8. Uo. 19.
9. Uo. 20—25.

10. Uo. 26.
11. Uo. 27—30.
12. 1926.-ban jelent m eg a JKP megbízásából s az akkori pártkong

resszus határozata alapján Nad grobom  agrarne reform e  címen, 
Tom in pártnévvel jelölve, az akkor Szabadkán élő Vasa B og- 
danov röpirata, m ajd szintén a JKP megbízásából annak m a
gyar nyelvű szövege is: A z agrárreform sírja fölött címen (1926,



Szabadkán a Szervezett Munkás kiadványaképpen, Láng, azaz 
Lobi Árpádnak a fordításában.

13. Uo. 30—32.
14. III. fejezet, 33—57.
15. V. ö. Lőrinc Péter: Bánát magyar nyelvű  polgári társadalom- 

tudománya a századforduló idején  — (1880— 1918.) Ü jvidék, 1973. 
Itt feldolgoztam De Pottere müveit, tevékenységét is, egyebek  
között könyvét a temesvári 1902-es kivándorlási kongresszusról 
is, am elyet De Pottere az OMGE és TGE TorGE nevében szer
vezett. Itt található a vonatkozó irodalom is. Lásd egyúttal: 
Arpad L ebl: O KH  i Vojvodina. GodiSnjak Filozofskog fakulteta 
u Novom  Sadu (1970) s más helyeken is.

16. Széli Kálm án (mint Tisza István stb. is) egyesítette magában a 
nagybirtokosok és a finánctőke képviseletét; mindkettő nagy
bank éléről került a miniszterelnöki székbe.

17. A könyv 33. lapján.
18. Uo. 34—36. Érdekes, hogy az említett szerbhorvát (esetleg a ro- 

mán-cincár) származású grófokat balkániaknak nevezi, holott, 
ha egyik-m ásik onnan származott is el egykoron a X V II. szá
zadban, már évszázadok óta élt Vajdaságban, Horvátországban, 
Magyarországon.

19. Uo. 37—38.
20. UO. 39—41.
21. Uo. 41—44.
22. UO. 46—47.
23. UO. 49.
24. UO. 50.
25. Uo. 51.
26. UO. 52—53.
27. Uo. 54—55.
28. UO. 56—57.



STEUER GYÖRGY, A NAIV FASISZTA

Tulajdonképpen nem sok vizet zavart Bácskában, 
sőt a jugoszláv Baranyában sem. Mégis itt veszem elő 
írásait Bácska— Baranya írói között tárgyalva, elemezve 
azokat, mert akárhogy is — Vajdaság írója, naiv, jóindu
latú harcosa volt, s ha mindig felülről nézett is le a 
kisemberre, mégis annak érdekében emelt szót, ragadott 
tollat. Miikor először találkoztam nevével, a nép azt 
követeiLte a hatalomtól, hogy helyezzék vissza főispáni 
székébe, amelyből a nép ellenségei kibuiktatták. Ez per
sze Bánátban, Becskereken történt a bácskai szrmázású 
poitotikuissal, a viharos 1918-es esztendőben.

Azután, hogy Magyarországon telepedett meg, s 
már minit olyan nyugalmazott államtitkárral talátoozunk 
vele, aki Pécsett adja ki könyveit, legjobb meggyőző
dése szerint, a nép érdekében, bízva abban, hogy a 
fasiszta hatalom — például Gömibös — eleget tesz 
kívánságainak, meg lévén győződve, hogy a fasizmus 
valójában a nép javát kívánja.

Végül a megszállás keserű éveiben a bácskai—ba
ranyai nép nevében nyújtja be panaszát a fasiszta ha
tóságokhoz, tekintve hogy a fasiszta megszálló agrár- 
politikája — szerinte — nem felel meg sem a nép érde
keinek, sem pedig a fasnsztia jelszavaknak, amelyekben 
váLti<g hisz, amelyekről hiszi és feltételezi, hogy mind a 
magyar helyi földnélküMeíknek, mand a szerb nincste
leneknek érdekeit is egyaránt szem előtt tartja.

Fasiszta volt és hitte a szép fasiszta „legényfogó” 
szavakat, de öregségében is ikiállt és nekigyűrkőzött a 
harcnak, odavágta igazát a fasiszta hatalom hordozóinak, 
ha úgy látta, hogy az lanteszociális tettek, cselekedeteik 
nem féléinek meg a szociális jelszavaknak, nem fedik 
azokat.

Naiv fasiszta létére megmaradt a nép emberének, 
mint talán egyetlen oly néptribun, aki hitt a fasizmus
ban. Még a második világháború idején is!



Egyelőre csupán könyveinek ismertetésére szorít
kozom, éppen ezért nem is fogtam, foghattam még 
hozzá életének feltárásához, felkutatva a levéltárak, hír
lapok ainyiagát mondjuk Toront álban, ahol, 1918 előtt 
főispánkodott, de (ha távol is esák Vajdaságtól) Buda
pesten is, ahol rövid ideig államtitkárkodott (innen is 
hamar félreállították), vagy Pécsett, ahol könyveit adta 
ki, mint a Munkás Vállalkozó Szövetség országos szerve
zője és ideológusa, teoretikusa.

Ez az oka annak, hogy csak két esetben említem 
nevét olyankor, »amikor az nem könyv címlapján jelenít 
meg: 1) amikor a nép szólalt fel az ő (és saját maga, 
talán jól felfogott) érdekében Bánátban (1918) és 2) 
amikor 1941-ben ő szólalt fed a nép érdekében Bácská
ban, Baranyában. E két esetben talákoztam is első 
ízben Steuer György nevével egyes 1918nas és 1941-es 
okmányokban, amelyek a becskereká —  megyei vagy 
magánlevéltárakban — s a karlócai vajdasági leváltár- 
ban vannak.

A nagybeoskerekd Magyar Nemzeti Tanács már -ala
kuló ülésén, 1918. movember 3-án, a .tisztikar megvá
lasztása után, felveti Steuer György kérdését, a jegy
zőkönyv szerint ily szavakkal:1 „Kardos Samu dr. utal
ván a népgyűlés ama jelentésére, amely szerint a válsá
gos nehéz időben magáira hagyott nép Botka Béla 
főispánnak felmentését és a volit főiispánnak, dr. Steuer 
Györgynek sürgős visszahelyezését egyhangú határozat
tal követelte, utalván az ugyanott kifejezésre juttatott 
elementáris erejű köztársasági néphangulatra; és végül 
a néptanácsnak a köztársasághoz való viszonyát tisz
tázandó a következő indítványokat terjeszti elő: a) for
duljon a nemzeti tanács sürgönyáleg a belügyminiszter 
úrhoz az (iránt, hogy Botka Béla főispánt, aki e válságos 
időkben a népet teljesen magára hagyta, mentse föl és 
helyette dr. Steuer György volt főispánt, akrnt nem
csak a város közönsége, hanem egész Tonontál vármegye 
lakossága teljes bizalommal és szeretettel vett körül, 
helyezze vissza.” Majd Kardos továbbítja a nép követe
lését a kormányhoz, ily szavakkal: ,,b) táviratilag üdvö
zölje a népkarmányt abból aiz alkalomból, hogy a köz
társasága államformát programjába vette.” Azután: „Az 
indítvány egyhangúlag elfogadván, ia határozat végre
hajtásával elnök (dr. Várady Imre. L. P.) bízatott meg.”



Egy későbbi tanácsülésen megjelent a Pestről kül
detésben leutazó, de becskereki Végh Lajos is a gyű
lésre, s itt a központi országos tanács és saját pártja 
véleményét Ls hangoz tartva, a (királyság érdekében emelt 
szót, azzal, hogy terjesszek az államforma kérdését 
újaibb népgyűlés edé. A  helyi, a beoskereká tanács azon
ban erélyesen elítélte ezt a követelést és hivatkozva a 
mépgyűlés határozatára, határozottan a köztársaság 
mellett foglalt állást (dr. Nagy Deaső, dr. Kardos Samu 
és Maczeüka József felszólalása után). Ugyanezen ülésen 
az elnök bejelentette, hogy habár a kormány Botka Bé
láit felmentette állásából s már tárgyalt is dr. Steuer 
Györgyről, „megbíz/a/táisa mind ez lidáig még nem történt 
meg” , sőt sürgetéseire választ isem (kapott a kormánytól. 
Énre a tanács a munkásság (Maczelka József), az ipa
rosság (Unterreiner János) és a fölművesség (Wálhelm 
Jákob) képviselőit küldöttségbe meneszti a -kormányhoz, 
hogy ott jelentsék ki, hogy „Torontál vármegyénék 
nemzetiségi, józan, demokratikus és a jelen viszonyok
nak megfelelő politikai érdekei, mindezek mellett fő
képp a belrend és nyugalom megóvásának igen fontos 
szempontjai a legsürgősebben követelik, hogy dr. Steuer 
György, ki egyedül bírja Toranitál vármegyében az 
összlakosság és a Nemzeti Tanács bizailmát, főispán! ál
lásába azonnal viisszahelyeztessék” . S minthogy a ta
nács értesült arról, hogy Steuer ellen a belügyminiszter 
előtt áskálódtak, ezért kijelenti, hogy magát az áskáló- 
dással nem azonosítja, sőt eljárásuk ellen tiltakozik és 
új fent kéri Steuer György azonnali kinevezését.2

Első, előttünk ismeretes könyvét már mint nyugal
mazott államtáítkár jelai.3 Ebben felhívja a miniszterel
nök figyelmét a mezei munkások és kubikos földmun
kások súlyos helyzetére, anyagi, sőt erkölcsi pusztulásá
ra. Ennek oka persze szerzőnk szerint is az ország csonk a - 
sága, az, hogy 250 000 „kereső” munkással nőtt meg e 
népréteg száma az egykori Magyarországhoz képest 
(Steuer itt persze „csonka” és Nagy-Magyarországot 
említ). Nincs e néprétegnek kereseti lehetősége, főleg 
a régi Vihansarokban, a munkanélküli segély pedig 
egyszerűen megalázó alamizsna. E helyett mainkát, 
munkaalkalmat kell számukra teremteni. E célra elő 
kell venni a régi terveket, hozzá kell fogni a víziszabá- 
lyozási és vízrendészeti munkálatokhoz — persze gépi



erők nélkül — , utakat építeni, a szikes földeket meg
ingatás útján megjavítani stb., egyúttal komoly szociá
lis védelmet nyújtva a népnek, >s megvédve őt az 
uzsora ellen is. Pesten munkásszállókat kell létesíteni. 
Ily módon —  helyzete javítása által — „be lehet őt” 
kapcsolná a nemzeti közösségbe. . . „Bármely áldozat 
árán is gondoskodnunk kell” a népről. Megépíteni 
végre-vall ah ára például a Duna— Tisza-csatomát is.4 A 
munkaalkailom-teremtés mellett más úton-módon is kell 
gondoskodnunk a nincstelenekről.

Elsősorban is telepítések, a szövetkezetek és kis 
haszonbérlet nyújtása útján, földbérlő szövetkezetek 
létesítésével és bérletközvetítéssel. Be kell a tengő-len- 
gő, sehova sem tartozó népet szervezni az ily szövet
kezetekbe, míg az uradalma népet (cselédséget) lássa el 
munkával, munkasházzal maga az uradalom. „Sürgősen” 
hozott törvény útján rendezni kell a telepítést — a 
tulajdonjog meghagyása mellett. A  szövetkezeteknek 
nyújtsanak hitelt, mert ez lenne az öntözéses, intezív, 
belterjes mezőgazdaság nevelőiskolája, ahol mint nevelő 
a munka nélküli értelmiség is munkához jutna.5 Ren
dezni kell a földmunkás társadalmi helyzetét, hiszen 
egyáltalán nincs társadalmi biztosítása, s különösen azó
ta van magára hagyva, mióta megszűnt a népjóléti, 
munkaügyi minisztérium és nincs többé biztosítva az 
egyöntetű politika e téren. Ki kell azt újra építeni a 
miniszterelnökség megfelelő osztálya révén, éspedig oly 
módon, hogy ezeknek megyei és járási előadója is le
gyen. Ha minderről nem gondoskodunk, a munkások for
radalmasodnak és a forradalmi munkásszervezetekbe lép- 
nek be.6 Fennáll a MSZDP, a Magyarországi Földmunká
sok Országos Szövetsége és a keresztényszocialista párt, 
de nem tudják a társadalmi kérdést megoldani, amint 
nem tudják azt a kamarák sem, sőt a nép ezeket a bir
tokosokat érdekképviseletének tartja. (Bizonyára nem 
ok nélkül. L. P.) Az Országos Központi Hitelszövetkezet 
(OKH) Földmunkás Vállalkozó Szövetségének (FVSZ) 
7000 tagja van, de „mezőgazdasági és földmunkás (kubi
kus) népünket csak úgy tudjuk keresztény nemzeti 
irányban beszervezni és a nemzeti közösségbe bekap
csolná, ha az őket kizárólag magúikénak tekintő Föld
munkás Vállalkozó Szövetkezetek (FVSZ) és a meg
alakítandó Munkásföldbérlő Szövetkezet (MFSZ) útján



munkához és ezzel mindennapi ikenyérhez juttatjuik” .7 
A „corporazio” mintájára kell dolgoznunk — ajánlja 
Steuer Gömbösnek már 1932-ben aiz olaisz fasizmus 
„vívmányait” . Ezért meg kell engedni a munkásság ily 
szervezkedését.8 Ez által a miuinkást egyként védhetjük 
meg mind a munkaadó, mimd pedig aiz öt sztrájkra 
kényszerítő munkástársa ellenében és kiragadhatjuk 
a forradalmasító munkásiszervezet (befolyása alól, hogy 
a nemzeti (itt: fasiszta L. P.) közösségbe kapcsolhassuk, 
ahol azután nem távokxüik-távolodhat el a nemzeti-ke
resztény eszmétől.9 Sajtót iís kell adini a munkás kezébe, 
éspedig felülről (oilyajt, minit egykor az lingyen is minden 
nyelven 'osztogatott Néplap volt —  L. P.), nehogy a 
szélsőbal lapjait kényszerüljön —  más híján —  olvasni. 
E célra be 'lehet vezetni valamilyen szükségadót, de az 
egyes szervezeteik újs nyújthatnak bizonyos összegeket.10 
Városi munkaalkalom teremtése céljából pedig hozzá
foghatnánk —  írja — a városi csatornázás és vízveze
téki munkálatokhoz.11

A Földmunkás Szövetkezet Könyvtárában jelent 
meg dr. Steuer György újabb, még hozzáférhető könyve 
áis,12 amelyhez mottót elődjétől, gróf Károlyi Sándortól 
választott, éis amelyben önmagáról iis nyújt újra néhány 
adatot. Innen tudjuk meg hát, hiogy már a régmúlt idők
ben (bizonyára 1918-ig) tanulmányozta Bánátban a ma
gyar—német— szerb telepítés kérdését, már csak azért is, 
mert ő maga is ily (német) telepes utódja. Mercy telepítette 
ősét Bácskába Mária-Terézia idején,13 éspedig Elzászból, 
későbbb azonban a „Délvidékre” került a család, amely 
elnevezés alatt bizonyára Bánátot érti, habár az egy
kori Dél-Magyarországba néha Bácskát is beleszámítot
ták. A  magyar közélet előharcosa lett a nemzetiségi vá
déken egészen 1918-ig, de megismerkedett a német te
lepekkel Bácskában és a Dunántúlon (Baranyában vagy 
Tolnában is?), sőt a szerb telepesekkel, a magyar csángó 
telepesekkel (Dél-Bánátbam — L. P.) és az egyház tele
peseivel meg a dohánykertész-községekkel is (Észak- 
Bánátban —  L. P.). Mont Bemát István tanítványa s 
így a Magyar Gazdaszövetség híve részt vett a Bauern- 
verein szervezésében és munkájában is.14

Később minisztériumi (földművelésügyi minisztérium
— L. P.) tisztviselő lett, majd Torontáli főispán, végül 
kisebbségi államtitkár és kormánybiztos.15



Mint kisebbségi politikusnak is a magyar fajvédelem 
volt a célja, hiszen ha apja -német volt is, anyja neve jó 
magyar név (Csanády Éva). így került már 12 évvel eze
lőtt16 az OKH^ba (Országos Központi Hitelszövetkezet)17 
mikit a Földmunkás Vállalkozók Szövetségének szervező
je, ahol mindmáig szántén a magyar faj védelmet szolgál
ja.18 Ezuitán egyes, már ismert adatokkal szolgál újra 
például a 252 134 kereső fölösleges voltáról „Csomika- 
Maigyairországoai” . Míg azelőtt 14 millió hektárra 
1 842 000 munkás és így egy hektárra kb. 13 munkás 
(12,94) jutott, mosit 5,5 millió hektárra 947 000, azaz 
egy hektárra 1746 miunkás juit. A  megmaradt birtokok 
kevésbé termékenyek, mint aiz elveszített Vajdaság, a 
megművelés viszont még egyre extenzív, s így a mum- 
kás-tamtalékhadsereget nem tudják foglalkoztatni. Ennek 
ellensúlyozására ipari növényeiket kellene termeezteni, 
kerti gazdálkodást folytatni, földbérlő szövetkezeteket 
létesíteni, hiszen a kubikos ás nyomorog.19 A  termények
nek nincs elegendő piacuk, ezért az országban nincs 
elegendő pénz, ha van is raktáron áliló gabonafölösleg. 
Ezért azt ajánlja, hogy térjenek át a gabona-valutára,20 
hiszen ,, . . .  a nyomornak enyhítése és lehető (megszün
tetése magyar létérdek, a (gyakorlati »magyar faj védelem 
legelső parancsa” . Munkaalkalmat kell teremteni, föld
bérletet nyújtani a föld nélküli munkanélkülieknek — 
ismétli meg önmagát, a már ismert Emlékiratok tételeit 
újra felmelegítve, nem rejtegetve, sőt hivatkozva ré
gebbi hasonló tárgyú írásaira: 1929-ben, mondja, kértük 
már mindezt egy emlékiratban, az OHK-hoiz, az Orszá
gos Földbirtokrendező Bírósághoz, a Magyar Gazdaszö
vetséghez, s a Falu Országos Földművesszövetséghez 
fordulva, majd 1932^ben a miniszterelnököt (ME) és 
földművelésügyi minisztert (FM) kérte erre újabb Em
lékiratébán.21 Szabadka városa, teszi hozzá, maga is 
bérbe adta 25 évre földjeit és meg is állította ezzel a 
kivándorlást.22 Felkértük e várost is e munka újra- 
f el vételére —  folytatja eddigi munkájának ismertetését 
— , a kubikosok letelepítésére, ezzel megmentésére a 
magyarság számára, mert ez a fajvédelem egyik fontos 
eszköze.23 Mások is sürgetőik és egyre inkább, hogy ne 
kuhikoljon a kubikos, hanem térjen át a földművelésre, 
hiszen nem emelnek már új töltéseket stb. az országban, 
ezért a kubikosmsunka is szűnőben van. Feleslegessé



teszi ezt a mimikát a gép megjelenése különben is ezen a 
téren is. Űjabban vita indult a kérdésről: kinek is 
adják a földeit bérbe: kisgazdáknak-e, kubikosoknak-e? 
Eckhardt például a kubikosokat ajánlja, mások inkább 
a kisgazdákat, úgy tartva, hogy a kisgazda földművelő, 
s így a kubikosnál jobbam szereti a földet. Viszont tudni 
való, hogy szereti a földet a kubikos is, vissza iis kíván
kozik ő már rég a mezőgazdaságba,24 csak legyem hova. 
Én írtam már erről a kérdésről 1910-ben is, írja újabb 
életrajzi adatot nyújtva, mint hadügyminiszter! segéd
titkár, éspedig a Hadsereg június 2lni számában az altisz
tek letelepítéséről, és a Magyar Gazdák Szemléjében is 
(1910). Enélkül a forradalmi elemek hatása alá kerül 
munkásunk.25 Csak addig ura Magyarországnak a ma
gyar, míg vám benme földje. Pedig az elveszített föld
területeket vissza kell szerezni — evez át szerzőnk 
ismét a reviizionista vizekre! Bánátba számos magyart 
telep tettek egykoron az 1894/V. elfogadása utáni időben, 
később meghozták az 1920/XXXVI. tc.-et, majd az 
1924/VII. tc.-et is a rászorulók telepítéséről.26 Nemcsak 
a latifundium urának, de failusi szegénységnek, a törpe- 
birtokosnak is szüksége viam birtokra. Ezt már Vadnai 
Andor könyve is tanácsolta azzal, hogy ott a helyszínen 
adjanak földet, kmek-kmek ott, ahol éppen él,27 vagy 
pedig a határ mentén, ahogy azt teszi Jugoszlávia is. 
Űj magyar határőrvidéket kell teremteni. 1920-ban egy 
felszólalásomban azt javasoltam: A jugoszláv Szabadka 
határából kaptunk 20 ezer holdat: telepítsük ide a kubi
kosokat. Sajnos, a BM (belügyminisztérium) inkább 
állami mánta/birtokot létesített itt, armi most nagy teher 
az állam vállán, holott ott legalább 500 kubikoscsalád 
élhetne. Nem, senki sem foglalkozott komolyam egy 
telepesszövetkezet alakításának kérdésével28 sem, pedig 
ez tartaná fenn a nemzeti erőt, ez erősítené a magyarsá
got.29 Így elhelyezkedhetne a fölösleges munkaerő és 
kevesebb ember éhezne az országban. Ez az állam 
feladata lenme, amit együtt oldanának meg persze az 
OKH-val és az altruista bankkal. Mindezt természetesen 
a magántulajdon tiszteletben tanyásával kell megoldani 
s csak végső szükség esetén kisajátítás útján is. De 
hiszen sok birtok eladó most ás eladósodás miatt — 
ezeket tehát könnyűszerrel, olcsó pénzen megvásárol
hatná aiz állam a telepítés céljaira.30 E földeket haszon



bérlő szövetkezetek útján adnák bérbe a telepeseknek, 
akik — ha jól dolgoznak és megvagyonosodnak— utólag 
meg is vásárolhatják a bérelt földet. Lehetőleg ne ala
pítsanak új községeket, hanem rendezzék ezt az ügyeit 
,,hozzátelepítés’’ útján* Szükségesek mind a kisbirtokos 
mdnd a munkástelepesek ájs —  ajánlja a kisbirtok keze 
ügyében levő olcsó munkaerő „hozz át elépítését” is egy
úttal, hiszen —  folytatja egész nyíltan — az uradalom 
Is igényel munkaerőt s a telepes ezt biztosíthatja: ezért 
cserébe otthonra tenne szert és két-három hold földecs- 
kére is, s hozzákeresné a szükségest az űri földön 
meg a kis- és középbirtokos földjén, mert ilyeneket 
telepítenének közéjük. Az ilyen telepesnek legyen 
legalább három-négy gyermeke és némi vagyona is, 
mert a vagyontalan, gyermektelen nem állja meg a 
helyét. (Tekintve hogy földbérlésről és a felszerelés 
megvásárlásáról van szó, a nincstelenek itt nem boldo
gulhatnak. L. P.)31 Legyenek a telepesek egynyelvűek, 
egyvaillásúak egy-egy telepen belül, és kapjanak kész 
házat, közlegelőt, gazdakört, művelődési otthont is. A  
rendbontó elem, hia akad ilyen közöttük, eltávolítandó. 
Aki kétévi törlesztéssel hátralékban marad, szintén 
elmozdítandó vagy napszámossá fokozandó le. Ebben 
az ügyben a FM és ennek földbirtok-politikai és telepí
tési osztálya legyen az illetékes. Persze nem lehet azért 
máról holnapra Kánaánt teremteni e földön, amint 
Bánát sem lett az még Mercy (idején, de egy új Mercyre 
lenne újra szükség82 — ajánlja fel Steuer György a 
Mercy-féle hivatástudatot Gömbösnek.

Következő műve vaskosabb könyv lett, habár szin
tén ebben a termékeny esztendejében írta, azzal a 
célzattal, hogy újra összefoglalja egész addigi tevékeny
ségét, s teljes programmal szolgáljon egyúttal a Göm- 
bös-féle fasiszta kormányzatnak az igae fajvédelem, az 
elesett nép érdekében.ss Ezt a könyvét is önéletrajzi 
adatok közlésével indítja. Az OKH kötelékében meg
alakult Földmunkások Vállalkozó Szövetkezetének irá
nyítását, írja, még 1922-ben vette át azzal a céllal, hogy 
munkát és jogvédelmet nyújtva a proletárnak —  mező- 
gazdasága munkásnak és kubikosnak — 'krisztusi szere
tettel és hazaszeretettel a „magunk” körébe gyűjtse, 
csoportosítsa ezt a legelesettebb dolgozófajtát, kiragadva 
őt a nyomorból; de kiragadva egyúttal a szélsőséges



baloldali társadalmi irányzatok hatása alól is, megnyerje 
ezt -a réteget, mielőtt még teljesen elszakadna a polgári 
társadalomtól.34 Célja 'tehát az emberbaráti szeretet 
terjesztése útján a „fajvédelem” .

A  cél kitűzése, ismertetése után, a célt elérni kívánó 
embert ismerteti, aikoit mi már — alkár célját is — meg
lehetősen ismerünk: „Magyar vagyok és sváb vagyok, 
tekintve hogy német apától és magyar anyától szárma
zom.” Bácskában születtem — írj a is ezzel teljesen el jegy
zi magát előttünk is Bácskával, s újra megindokolja 
előzetes elhatározásunkat, hogy ide, a bácskai írók .közé 
soroljuk. Palonán (Plavna), Báos-Bodriog vármégyében, 
miniszteri tsegédfogalmazó korában —  folytatja életrajzi 
adatait, itt-ott tehát újat ás nyújtva —  az apatini erdő- 
hivatalnál, majd mint miniszteri fogalmazó a Délvidéki 
Földművelők Gazdasági Egyesületében, a bánáti Baiuern- 
vereimben dolgozott mint áléinak. Miikor miniszteri 
segédititkárrá emelkedett, tagja lett a Bácamegyei Tör
vényhatósági Bizottságnak, de mint ilyen is rajta volt, 
hogy megvédje a magyar, német és horvát proletariátus 
érdekeit. Hamarosan a hadügymámásztéiium gazdasági 
oiszitályának /titkára, majd Toromtál megye főispánja, 
végül — már az 1918 utáni Magyarországon — kisebb
ségi államtitkári rangra emelkedett s mint ilyen egyúttal 
a német községek kormánybiztosaiként is működött — 
továbbra is és mindvégig harcolva a mumkásérdekekért
— állásában, valamint a sajtóban is. Részt vett — Ber- 
náth István oldalán — a Magyar Gazdaszövetség munká
jában már minit torontáli főispán is, amely megyében, 
aiz OKH keretei között, 139 hitelszövetkezet létesült, 
együttműködve a vármegye főügyészével, Poroszkay 
Bélával35 Az ő tervei szerint és irányítása alatt indult 
és működött Bácskában, a bácsi érseki birtokon, vala
mint a palomaá (plavnai) kincstári réti földön a kisgaz
dák és földmunkások szervezett szövetkezeti földbérlete, 
valamint a kishalászok és halászmunkások szervezett 
dunai halászterületének bérlete is. Ennek az akciónak a 
megindítására is az késztette, hogy szembenézve a baj
jal, orvosolja is azt, nehogy elfajuljon azáltal is, hogy 
a proletár, a szélsőséges politikai pártok hatása alá 
jutva, oda sodródjék a szélsőbal kommunista irányzatá
hoz. E célból, hiszi, minden osztályt, a földmunkást is 
ki kell elégíteni, meg kell nyerni. Ez isteni, ez kereszté



nyi parancs, amit azt XIII. Leó iís a Rerum Novarurriban 
és XI. Pius pápa is a Quadragesima anno (Kezdeti 
emciklikákban) bizonyítják. Prohászka püspök szintén 
e vonalon haladt, tudva azt, hogy a munkás és a immka- 
adó munkatársak, nem pedig osztályellenségek.36 Ez 
azonban nemcsak egyházi, de egyetemes nemzeti érdek 
is. A töke maga is mimika,87 mondja, s most gróf Káro
lyi Sándorra hivatkozik, valamiint (a már szintén emlí
tett) Vadnay Andor könyvére, amely -még 1900-ben 
jelent meg a Tiszamellékről címen az 1897— 98-as föld- 
muirikáshairook hatása alatt íródva. Hivatkozóik az Orszá
gos Széchenyi Szövetség munkájára is (amely Bánátban 
is jelentős szerepet játszott, főleg Temesvárott), :s ezen 
belül gróf Mailáth szerepére,88 valamint a hitelszövet
kezeti könyvekre (1898/XXIL ós 1920/XXX. te.), vagy 
Schandi képviselő javaslataira ezen a síkon. Így alakul
tak azután meg ilyen szövetkezetek a Viharsarokban, 
Budapesten, Baranyában és Somogybán — már 1918 
után —  Nagyatádi-Szabó és Mayer miniszterek (FM), 
Schandi, Marcshall államtitkárok, de a kereskedelmi, 
pénzügyi és belügyminiszterek (Keresztes-Fischer), a 
püspökök és főispánok, képviselők meg az OKH tá
mogatásával,39 tudván mindannyian azt, hogy munká
saink megérdemlik a róluk való gondoskodást, hiszen 
haizaszeretőek ós vallásosak. A Magyar Revíziós Liga 
is felhívta a lakosságot a csatlakozásra, írja, persze a 
szociáldemokrata párt válasza elutasító volt, de a föld- 
miunkásszövétség üdvözölte a mozgalmat.40

Hiába írtaik a kubikusokról Vadnay, Tömörkény 
vagy Ecseri is, támadtak minket —  folytatja —  jobbol
dalról is: a bennünk konkurrenst látó magánvállalkozók, 
tőkések, holott az állam még kedvezményt sem nyújt 
nekünk, ha 1926-ban kértünk és kaptunk is a kormány
tól (pénzügymimsztériiumtól) üzleti forgótőkét kamat
mentes kölcsön formájában egymillió aranykorona ősz- 
szegben,41 amiért újabb támadásban részesültünk a tőkés 
vállalatok, kartellek részéről, pedig ők sokkal nagyobb 
támogatásban részesülnek. 1930-ban felszólaltam a 
Házban ás ellenük, a kormánytól erkölcsi-anyagi támoga
tást követelve szövetkezetünk számára, egyúttal a 
bankok uzsoraüzletei edlen is kérve a kormány segít
ségét.



Támogattam a Magyar Mérnökök Munkavállaló 
Szövetkezetének megalakulását is s ennek ‘keretei között 
együttműködtünk út- és vasútépítés, csatorna- és véd- 
töltési munkálatokat, szennyvízlevezető csatornák ásását 
iíis vállalva így együttesen, munkások, kubikosok és 
mérnökök.42 Vállaltunk kubikosainkkal ármentesítési 
munkálatokat is, hiszen a kubikosok munkaalkalma 
1918— 1919 óta egyre ősökként. A kongresszusokon jó 
munkáról számolhattunk be (1928, 1929). Tanyai utakat, 
de váróéi, budapesti munkák végzését is vállaltuk. A 
tanyai utóikra különösen nagy szükség volt, hiszen télvíz 
idején teljesen elszigetelődik a tanyasi.43 Nehogy a 
magán/kőbányák megnehezítsék anyagbeszerzésünket, sa
ját kőbányaiszerzést javasoltam, hogy kankurrálhassunk 
a magánvállalatokkal, hiszen a nagy nyomor miatt a 
munkanélküliek sürgetőik a közmunkákat; így szorgal
maztuk a szikes földek termékennyé tételét, valamint a 
Duna—Tasza-csatorna megépítését ás. Sajnos, azt újból 
(ikd tudja hányadszor?) levették a napirendről. Vállaltuk 
halastavak létesítését is.44

A magyar kubikos azelőtt dolgozott külföldön is 
(USA, Panama, Ausztria, Dalmácia és Horvátország), 
sajnos 1914 óta ez lehetetlenné vált, habár 1927-ben 
újra megkísérelték, így például 1923-ban Jugoszláviába 
kívánt menni, téglagyári munkákat vállalva. Ellenke
zőleg külföldi munkások ajánlották fel munkaerejüket 
monálunk a nagy munkanélküliség ellenére.45 Ez ellen 
ás fel kell venni a harcot, és részt kell venni a lakás
építések körüli mimikában, például a földreform során 
házhelyhez juttatott kubikosok lakásépítése körül, mert 
munkásaink nem bírják el a lalkbér óriási terhét.46 
Feladataink közé kell sorolnunk a jó munkások meg ju
talmazását, a béremelés szorgaihnazását, a harcot a 
hitéi- és gaibonauzsora ellen, ugyanúgy, mint a munka- 
közvetítést, harcolva egyúttal a iminkástoborzás, azaz 
„emberhús-kereskedelem” ellen. Ku'bdikosszállót óis kell 
építeni Pesten, a munkaeszközöket ás szövetkezeti úton 
szerezve be munkásaink számára stb.47

Munkánk, könyveink nem maradtak homályban. 
Irt rólunk nem csupán Keresztes-Pischer (BM), de 
Szabó Sabovljević Dušan bácsfkai alispán ás, vagy Glatt- 
felder Csanádi ás Virág pécsi püspök is.46 Kuturális té
ren is működünk, rajta lévén, hogy olcsóbbá tegyük az



iskolát, a tankönyveket, hogy könyvtárat létesítsünk 
munkavállalóink számára, amiben segítségünkre vannak 
a Szent István Társulat, a Szociális Misszió Társulat 
stb. Igyekszünk (saját sajtót is teremteni, lapokat indí
taná, nehogy a munkás a Népszavát kényszerüljön olvas
ni. Oldalunkon állnak e téren gróf Károlyi Sándor, gróf 
Maáláth, Bemáth István, Vadnay, Ecsari, Prohászka, 
Csávossy, Giessweiin stb.49

Szabályozni kell a munkafeltételeket is, megállapí
tani a szükséges bérminimumot és a maximális munka
időt, hiszen az 1898/11. te. értelmében napkeltétől nap
nyugtáig dolgozik földmunkásunk, mezed munkásunk, 
és 1930-ban hiába kérték a nyolcórás munkanapot, eluta
sították őket kérelmükkel. Kértük — a munkanélküli
ség ellenében — munkaalkalom teremtését, a termény
ben való fizetést, a gépi munka mellőzését, a földmun
kás-telepítést, míg elleneztük a munkanélkülisegély- 
rendiszert, munkát kérve a munkanélküliek számára. 
Ellene vagyunk az ínségmuinka-akciónak is, mert ellus- 
títja a munkást már csak az alacsony munkabérekkel is. 
Ha másképpen nem lehet téli munkaalkalmat teremteni, 
át kell képezni a mezei munkást ács- és kőművesmun
kára és háziipart kell létesíteni, kosárfonásra, ciroksöp- 
rü-készítésre kiképezni a földmunkást, halászatot szor
galmazni (amely kísérlet egyezer már megbukott), 
selyemhernyó- meg baromfitenyésztést kell kezdemé
nyezni.50

Legfontosabbnak e könyvében is a földbérlő szövet
kezetek létesítését minősíti Steuer, oly földek bérlését, 
melyedet a bérlők később, ha megtollasodtak, meg is 
vásárolhatnának. Ezt — gondolja — az egyházak, a 
Katolikus Népszövetség, a Kálvin Szövetség is felkarol
hatnák, támogathatnák, egyúttal felvilágosítást, segítséget 
kis nyújtva a munkásnak harcában,61 a szocializmus éllen, 
és védelmet egyúttal a konkurrens tőke támadásai, 
bojkottja ellen.52

így harcolt Steuer mond a szocializmus, mrind pedig 
az osEtályharcot szintén szító tőke ellen is —  az osztály
béke érdekében, végeredményben a tőkés rendszer érde
kében, elméleti és gyakorlati szociálpolitikai segélyt és 
tanácsokat szolgáltatva a fasizmusnak általában, Göm
bös Gyulának különösképpen.



Bizonyos azonban, hogy Steuer hitt mozgalmában, 
hitt abban, hogy tetteivel, működéseivel, műveivel való
ban a kisember, a prolétár oldalán áll. Jóhiszemű és 
jóindulatú és jóindulatában hiiszi, hogy Gömbösék is, 
az egyház 'is, az OKH ás ugyanolyan jóakarói a prole
tariátusnak, miint jómaga .. . Steuer fasiszta, de meg van 
győződve róla, hagy a fasiszták ugyanolyan komolyan 
vetsziik jelszavaikat, mint teszd ezt jómaga, hogy a fa
sizmus valóban mind a proletariátus, mind a magyar 
nép érdekében emel szót és folytat politikát, politikai 
harcot.

így következtek el azután a 40-es évek s velük az 
1941— 44-es évek fasiszta magyar agrárpolitikája a 
megszállt Bácskában, Baranyában: Jugoszláviában. Nem 
lehet e helyen feladatom, hogy akár röviden is megis
mételjem mindazt, amiit sok száz oldalon át fejtettem 
ki nagy kéziratos munkámban e témáról. Annyi bizo
nyos, hogy a tőkés rendszer védelmét célzó fasizmus úri 
politikai gyakorlata még a fasiszta jelszavaiktól is messze 
lemaradt. Maga Horthy is, emberei is rajta voltak, hogy 
lehetőleg a háború utánra halasszák el a felemás föld
reform végrehajtását is, addig inkább csak ígérgetve, 
vagy hű embereiket jutalmazva meg egy-egy parcellával, 
kis számú vitéznek, csángó telepesnek s csak itt-ott 
másoknak is juttatva, de »bérbe vagy törlesztéses vétel 
fejében a földet, annak jó részét az egykori magyar 
birtokosoknak adva vissza, vagy egy, e célra teremtett 
n a g y b a n k n a k  engedve azt át. A kevés „elintézett” ügy
nek is az volt a célja, hogy alátámassza az ígéreteket s 
megkönnyítse a magyar nép háborús bevetését, n#ntegy 
a jövőre halasztott zsold ígéretével.

Ebből kifolyólag csaknem ugyanannyi volt a panasz 
is, márat maga az igénylés. Egyéni panaszok voltak ezek 
leginkább, hol a szegénység, hol az urak részéről.

Annál inkább meglepi az okmányok tanulmányozó
ját, ha egy-egy szinte véletlen kollektív panasz akad 
a kezébe. E panaszok felterjesztője, ailáírója persze 
leginkább dr. Steuer György, nyugalmazott államtitkár, 
aki néha-néha, ha nem bírja már tovább, felsóhajt, sőt 
felhördül, hogy:

—  Anyám, én nem ilyen lovat akartam!58
A panaszok tárgya általában is az, hogy a hatóság 

intézkedéseivel csak kihívja maga ellen a falusi sze



génységet — nem csupán a szerb, de a magyar szegény
séget 'is, akár a karhatalom igénybevételével iis — , és 
ezzel a jugoszláv népek szabadságharcos tüzét szítja. Az 
egyéni panaszok mellett itt-ott egyesek, főleg Steuer, 
a fenyegetett tőkés rendszer védelmére kelnek, azt igye
keznek következetesebb módszerekkel megmenteni, mert 
a felárnál intézkedéseket erre képtelennek minősítik.

Steuer szerint az egész földbirtokrendezéai politika 
antiszociális. A  panaszok jogosaik. Sürgős beavatkozásra 
van szükség. Az agrárföldeket a (magyarok és a „Szent 
István-i népek” között kell felosztani, hacsak magyarok
nak érzik magukat. Ilyen eset ritkán fordul elő. Plavnán 
(születése helyén) például sokszor olyanok tartották 
meg a földet, akik azt még a jugoszláv hatóságoktól 
kapták, mert persze nagybirtokosok. Ezeket a földeket 
bankok vásárolták meg az egykori dobrovoljacoktól,54 
hogy magyar, esetleg szerb nagybirtokosoknak, nagygaz
dáknak adják. A  magyar falusi szegénység pedig nyo
morog tovább is.55 Akad közöttük olyan, akinek meg 
volt hozzá a módja a régi Jugoszláviában, hogy 1— 2—3 
hold dobrovoljac földet vásároljon, most, ahelyett, hogy 
juttatásban részesülne, aizt is elveszik tőle, amit a jugo
szláv időben keserves kínniail szerzett: kénytelen a vité
zeknek, csángó telepeseknek átengedni a megvett földe
keit, holott azok nem áis művelik meg a kapott szántót. A 
földesúri birtokokait gazdag polgárok veszik béribe. Vajsz- 
kán 600 magyarnak összesen 90 hold jutott, míg Torna 
Skenderović huszárkapitány 300 holdat bérel, a kereskedő 
Pa/tačdć meg 1500 holdat. Ez lázadásra vezethet, egyelőre 
legalábbis döbbenetet kelt. De hogyan lehetne ez más
ként, aimikor a tanács tagjai maguk is kijátsszák a 
törvényt, s a magyar elvész a nemzetiségi tengerben, 
akár a szerb uralom idején is. Számtalan esetben egyet
len tehenet sem tairthatnak, mert a 'legelőket a székelyek 
(csángók) kapták. A  jugoszláv időbeni legalább az erdőket 
használhatták e célra, most az is itilos. Egyre nő az 
elkeseredés és vele terjed az agitáció is. Ez pedig Top
pant veszélyt rejt magában. (E iszavakkal Steuer már 
1941-ben gondol a fellángoló partizánharcokra. L. P.) 
Steuer György a bunyevác horvátok érdekében is fel
szólal, s azit azzal indokolja, hogy őket is bevetették a 
harcba a csatamezőn. Mindamellett sokszor saját földjü
ket is elveszítőik. Ez bizony nem annak a módja — teszi



hozzá — , hogy helyreállítsuk a belső bókét. Ilyen mó
don nem nyerhetjük meg a nem magyar népeket a 
magyar állameszme számára, hiszen telepítési módsze
reink éppen a megnyerendő helybelieket zárják ki a 
juttatásiból. Helyettük Plavnán a jugoszláv ügyvéd, Vuko 
Pejovié 90, a jegyző Jovanovic 92, a gajdobraá német— 
magyar lelkész. Léh Mátyás 180 holdját megtarthatta, 
holott szinte ingyen vásárolták e földeket a dobrovolja- 
coktól, akáik kénytelenek voltak azt elkótyavetyélni. 
Ahogy egykor a dobrovoljacok kényszerültek rá, hogy 
túladjanak a kapott földön, most a vitézek cselekszik 
ezt, hiszen nem értenek a földműveléshez. A kisember 
elveszti azt is, amije volt, a tisztek, a tőkések pedig 
uradalmi földeket bérelnek . ..

Így lép fel Steuer több ízben is a helyi (főleg) 
magyar, de horvát, szlovák falusi szegények érdekében 
is, leginkább bácskai (plavuxa— palonai, vaíjszkaá, szabad
kai) esetekre hivatkozva. Steuer a maga eredeti és 
Gömbösnek is felajánlott módszerét, rendszerét, elgon
dolását védi 1941— 1942-ben. Ez a koncepció fis lényegé
ben a fasizmust, a tőkés rendszert és a magyar úri 
uralom fenntartását célozta, és e fasiszta elgondolást 
éppen a fasiszta hatalommal szemben kényszerült most 
megvédeni. Azután elhallgatott. Ennek okát egyelőre 
nem ismerjük. Megrendszatoályozták azok, akiknek fela- 
jánükozott? Meglehet. Annyi bizonyos, hogy Steuer a 
fasiszta poidtikát népi politikaiként kezelte, annak kép
zelte, hitt benne, míg a fasiszta hatalom gyakorlata 
hamarosan ki nem ábrándította. De hogy ez a gyakorlat 
s maga a fasiszta rendszer és „birtokpolitikája” a sza
badságharc és szocialista forradalom malmára hajtotta a 
vizet, az bdzonyoi, és éppen ez ellen küzdött Steuer 
György a 'rendszer megmentése érdekében. A  népért 
küzdött, de éppen ezzel fogta volna tói a szelet a forra
dalom vitorlájából. Mégis szíve, naiv szíve a népért 
dobogott. Szubjektív népi férfi volt, objektív, a valóság
ban a fasizm/us malmára hajtotta volna a vizet Hiába, 
nem lehet egyszerre mind népi, mind fasiszta, úri politi
kát is folytatná!



1. Dr. Lobi Árpód: A  nagybecskereki Magyar N em zeti Tanács 
jegyzők ön yvei. Godišnjak Filozofskog fakulteta u Novom  Sadu, 
Növi Sad, 1967, 419— 445. Eredeti magyar nyelven közli e jegy
zőkönyveket, bevezetővel és jegyzetekkel ellátva. Eredetijét 
lásd Zrenjaninban, dr. Várady Józsefnél, az egykori tanácsel
nök, dr. Várady Imre fiánál, akinek itt is köszönetét mondok  
e közlés lehetővétételéért. Lásd az 1918. X I. 3-án megtartott 
alakuló ülés 1. sz. jegyzőkönyvének 4. pontját (422. lap). Az 
első, alakuló tanácsülést népgyfilés előzte meg, am ely válasz
totta a tanácstagokat is, egyebek között azt a feladatot bízva a 
tanácsra, hogy követelje a nép nevében a köztársaság kikiáltását.

2. Uo. 1918. X I. 12-i, 9. sz. jegyzőkönyv 45. számú pontja a 434— 435. 
lapokon. Másnap már a szerb csapatok közeledéséről és érke
zéséről van szó: 1918. X I . 13-i, 10. sz. jegyzőkönyv, 48—50. pontok 
a 436. lapon. Még itt is van szó Steuer Györgyről, persze ez 
az ügy akkor már elvesztette ily módon aktualitását. A  kor
mány különben Farkas Geizát szemelte és nevezte ki torontáli 
főispánnak, aki természetesen szintén nem foglalhatta el helyét 
s bizonyára le sem utazott már Pestről. Mindenesetre kikutatan
dó m ég: 1) miért volt Steuer ennyire népszerű a megyében és 
2) milyen volt a viszony Steuer G yörgy s a kormány legreak- 
ciósabb tagja, gróf Batthyány Tivadar belügyminiszter között, 
akitől a kért kinevezés függött. Ettől eltekintve bizonyos, hogy  
Farkas Geizában az egyik leghaladóbb torontáli polgár került 
volna a főlspáni székbe, aki persze — földbirtokos létére — 
inkább tudományos kutatással, mint közigazgatással foglalkozott. 
Érdekes, hogy Batthyány Tivadar Farkast részesíti előnyben, 
hiába kívánja a nép Steuer Györgyöt (Farkas persze 48-as füg
getlenségi volt, mint a belügyminiszter is, de baloldali, míg 
Batthyány Tivadar a jobb szám y híve —  L. P .)t viszont Steuer 
később, tehát a Horthy-időkben állam titkár lesz, míg mint 
olyant is hamarosan nem nyugdíjazzák. Mindez további kutatást 
igényel.

3. Dr. Steuer G yörgy Emlékirata vitéz jákfai Gömbös Gyula  m i
niszterei nők úrhoz, Pécs, 1932. Földmunkás Szövetkezetek K önyv
tára, 5. sz.

4. Uo. 3—7.
5. Uo. 8.
0. Uo. 9— 10. Gróf Bethlen István (1921— 1931) a Bethlen—Payer 

paktummal és Nagyatádi kisgazdapártja felszívásával lehetet
lenné tette a szociáldemokrata párt falusi agltációját és szer
vezkedését.

7. Uo. 11.
8. Uo. 12. Ezeket Gömbösnek nemigen sikerült politikájának sark

kövévé tenni a munkásság sikeres ellenállása következtében.
9. Uo. 13.

10. Uo. 14— 15.
11. Uo. 16—17.
12. Dr. Steuer G yörgy: A  m unkáskérdés és a telepítés. Pécs, 1935. 

A z említett könyvtár 7. számaként jelent meg szerzőnk szer
kesztésében. Az előző, 6. szám között Steuernek négy könyvecs-



kéje jelent meg. Ez a 7. számú könyv tehát Steuer ötödik fü 
zete. Az előző füzetek cím e: 1) A  Földmunkások, Vállalkozási 
S zövetkezetei, 2) A  m unkáskérdésről a gyakorlati élet tapaszta
latai alapján, 3) Szabados M .: A z olasz gyakorlatról, 4) G yakor
lati szociális politikát, 5) A  már ismertetett Em lékirat, 6) Sza
bados füzete az olasz gyakorlatról, 7) A most itt tárgyalt füzet. 
Kár, hogy az l ., 2. és 4. számú füzet nem  található az Orszá
gos Széchenyi Könyvtárban. Annyit azonban a cím ekből is m eg
tudunk, hogy mind Steuer, mind Szabados a munkáskérdés 
fasiszta „m egoldásáról” ír végig e sorozatban.

13. Itt talán téved Steuer G yörgy. M ercy — tudomásunk szerint —
Bánátban telepített ném eteket és még III. K ároly uralkodása
alatt, a požarevaci békekötés utáni időben (1720-as évek). B á
nát felszabadulása után, M ária-Terézia idején és Bácskában
Cothmann telepített ném eteket (1763), akinek élvezetes jelentését
Iványi István közölte m agyar nyelven. Egy későbbi bácskai 
német telepítésről pedig Eimann kis német könyvecskéje értesít 
bennünket a X IX . század elejéről. Tekintve, hogy Steuer bács
kai telepesek utódja, így valószínűleg a cothmanni telepesek  
közül való volt, lehetett ősapja. Ez az adat is oka annak, hogy  
Steuer könyveit ebben a bácskai (baranyai) sorozatban ism er
tetem.

14. A  Beuernverein öt m egye ném etjét szervezte, de főleg Bánát
ban működött, ahol a bánáti három várm egyét, Torontált, Te- 
mest és K rassó-Szörényt ölelte fe l; de ide tartozott persze 
Bácska is. Leginkább ném et szervezői (Blaskovich, Bessenyei 
stb.) között ott volt a m agyar 48-as hírlapíró és képviselő dr. 
Várady Imre is, aki m agyar 48-as lapjai mellett éppen a Bauern- 
verein ném etjei számára szerkesztette a szintén 48-as Unser 
Blattot. Az egyletnek kb. 16 000 tagja volt, jó  gazdák elsősorban, 
m agyar elnevezése Délvidéki Földm űvelők Gazdasági Egyesü
lete volt. Bővebben v. ö. Arpad Lebl: Banatska gradanska le-  
vica. Istorija X X  véka. Zbornik radova br. 10 és uő: Gradanske 
stranke u V ojvodini  cím ű terjedelm es, egyelőre kéziratban levő 
m onográfiájának 48-as és németbarát fejezetei.

15. Itt fel kell tennem  legalábbis a kérdés*, ha egyelőre nem is 
találok rá választ: N em  azért fordult-e Steuer a Horthy-rendszer 
felé —  am ely ím e állam titkárrá és kormánybiztossá nevezte ki 
— , m ert 1918-ban Batthyány Tivadarék, Károlyi Mihály ék nem  
hallgattak a nép szavára s nem állították újra Torontál élére? 
Allhat ugyan ez az ügy éppen ellenkező módon is, úgy, hogy  
m ár élőbbről m int K árolyi Sándor és a Bauernverein em berét 
ism erték Pesten, s hogy az egyletben nem  is m int 48-as m ű
ködött (V árady-szám y), hanem m int Baros Jánosék, Blaskovitsék  
híve, akik a liberális, m ajd a munkáspárt képviselői voltak. 
Mindennek megállapítása szintén a későbbi kutatásokra váró 
feladat.

16. Tehát m ár 1923-ban nyugalmazta a Bethlen-korm ányzat!
17. A z Országos Központi Hitelszövetkezetről (OKH) többször is 

m egem lékeztem  m ár, főtanulm ányom  a O K H -ról szerb nyelven  
jelent m eg az újvidéki Bölcsészettudományi K ar évkönyvében  
(Godišnjak Filozofskog fakulteta u Novom  Sadu, 1968): Zem aljs-  
ka centrálna kreditna zadruga (OKH) i Vojvodina  cím en dr. 
Arpad Lebl név alatt. Az O K H  úri politikát folytatott a kis



emberek élén s az egyik legnagyobb pesti bank (Hazai) érde
keit képviselte.

18. Idézett könyv 3— 4.
19. Uo. 5—6.
20. Nagy tanulm ányom  írása közben (A bácskai m agyar fasiszta 

megszálló agrárpolitikája — kéziratban) sokszor kerültek a ke
zembe olyan levéltári iratok, am elyek a béreket, árakat búzá
ban számították. Ez hát bizonyára Steuer ajánlatának (s talán 
másokénak is) elfogadását jelentette.

21. Uo. 7. A z 1932-es em lékiratot ism erjük, az 1929-eset nem. Jellem 
ző, hogy mindezeket az emlékiratokat az urak képviselőihez, 
az úri nagybirtokhoz, bankokhoz s a fasiszta korm ányhoz inté
zi, akiknek fasiszta jelszavait kom olyan veszi, akiknek fasiszta 
politikáját jóhiszem űen maga is alátám asztja. N em  fordul a 
néphez, holott a nép, pl. Bánátban szerette és harcolt érte.

22. Lehet, hogy ez is egyik oka annak, hogy Farahó János Sza
badkán adja ki 1922-es könyvét ugyanerről a kérdésről.

23. Uo. 7—8.
24. Uo. 9— 10.
25. Uo. 12— 13.
26. Uo. 14—15. E törvényekről lásd említett tanulm ányom  (Lőrinc 

P éter: A  bácskai m agyar fasiszta megszálló agrárpolitikája) be
vezető fejezetében.

27. Uo. Vadnay könyve, A  Tiszamellékről, szintén a leszerelő en
gedm ényes politika egyik első term éke. Írtam  már róla egyik  
könyvem ben, A  nagy póri pörben . . .

28. Uo. 17— 18.
29. Uo. 19—20.
30. Uo. 21. Ez a kérdés „m egoldódott” 1941-ben: egyrészt a zsidó- 

törvények m eghozatalával és a zsidóbirtok elkobzása folytán, 
másrészt és főleg a Bácska—Baranya—Muravidék megszállása 
útján jutott —  Jugoszlávia lerohanása után —  új ,,betelepíthető*’ 
területekhez a m agyar fasiszta megszálló, miután a régi 
jugoszláv agrárföldigény löket kitelepítették, internálták, letar
tóztatták, m egölték, száműzték. Természetesen a régi nagybir
tokosok, bankok stb., valam int m agyarországi ,,érdemdús egyé
nek” (katonák, kém ek, kom m unistafalók stb.), azaz a vitézek, 
erősen veszélyeztették a földnélküliek érdekeit. Erről v. ő. em 
lített tanulm ányom  (A bácskai magyar fasiszta megszálló agrár- 
politikája) vonatkozó fejezeteit.

31. Uo. 22—24.
32. Uo. 25—27.
33. Dr. Steuer G yörgy: 12 év  a munkásság szolgálatában — 1922— 1934. 

Pécs, 1935. 1— 279. A  Földm unkás Szövetség Könyvtára, 8. szám. 
Felelős kiadó dr. Steuer G yörgy.

34. Uo. 5—6.
35. Uo. 7—8. Poroszkayról 1. m ár em lített tanulm ányom at: Bánát 

m agyar n yelvű  polgári társadalomtudománya a századforduló 
idején 1880—1918. Hungarológiai Intézet, Ü jvidék, 1973. Ezenkívül 
a már szintén em lített szerb nyelvű értekezést [Zemaljska cent-  
ralna kreditna zadruga (OKH) i Vojvodina] az újvidéki Bölcsé
szettudom ányi K ar GodiSnjakjában (1968). Poroszkay az O KH  
pesti központi vezetőségének tagja s a m egyei K H  élén álló 
szem ély volt.



36. Uo. 11., 13— 15.
37. Uo. 16. A  tőke valóban nem munka, de más m unkájának ered

ménye.
38. Uo. 17.
39. Uo. 19., 21., 23., 26—28.
40. Uo. 38., 40.
41. Uo. 46., 50.
42. Uo. 52— 53., 58.
43. Uo. 60—61., 72., 91., 104— 105., 108— 110.
44. UO. 112— 114.
45- Uo. 120—125.
46. Uo. 132— 135. A  „földreform ” során a legtöbb igénylő csupán

házhelyet kapott — ké«őbb is, Bácskában is. Lásd már idézett 
kéziratos tanulm ányom  (A bácskai m agyar fasiszta megszálló 
agrárpolitikája 1941— 2944) vonatkozó fejezetét.

47. Uo. 137., 141— 142., 146—148., 152— 154.
48. Uo. 163— 165.
49 Uo. 170., 174— 176., 185— 186., m ajd az egyes szövetkezetek m un

kájáról 197—212.
50. UO. 213—227., 230—238.
51. UO. 241—248.
52. UO. 278—279.
53. V. ö. kéziratos tanulm ányom  IV. fejezetét s a szöveghez csatolt 

lábjegyzeteket, am elyek a karlócai Vajdasági Levéltár gazdag 
anyagot szolgáltató okmányai mellett az újvidéki Muzej revo 
lucije levéltári anyagában található okm ányokra hivatkoznak. 
Ezek az okm ányok 7618, 7619, 7620, 7621, 7622 sz. alatt találhatók 
és 1941 júliusából és októberéből, valamint 1942 februárjából, ok
tóberéből és novem beréből származnak. Dr. Kosta Hadžić ügy
véd (Üjvidék) szerint Nagy Iván, a bácskai fasiszta képviselő, 
aki egyúttal a Földbirtokpolitikai Kirendeltség mellett működő 
tanács tagja is volt, maga is igényelt földet. Ez az ügyirat ügy
védi irodájában volt található.

54. Dobrovoljac =  jugoszláv hadiönkéntes, aki 1914— 18-ban átszökött 
a szerb hadseregbe, hogy Vajdaság és Horvátország felazabff- 
dításáért küzdjön a magyar úri elnyomás alól, egyúttal a jugo
szláv népek és területek egyesüléséért is. Sok dobrovoljac túl
adott földjén. Zöm ét a m agyar megszálló sereg vetette ki bir
tokából, házából, lakásából, száműzve vagy internálva, esetleg 
m egölve őt, hogy földjét, lakását az idetelepftett csángóknak  
vagy vitézeknek adják át — a kész beért terméssel egyetem ben.

55. A z 1918 utáni jugoszláv földosztás a magyarságnak nem jutta
tott földet, amint a szerbeknek viszont nem juttatott a m agyar 
fasiszta ,,földbirtokrendezés” . A z első nemzetközi földosztásra 
az 1945— 1946-os földreform  nyomán nyílt alkalom , amikor hely
beli szerbek és magyarok is juthattak földhöz. Viszont a helyi 
(ez esetben bácskai—baranyai—muraközi) m agyar szegénység 
1941-ben sem „kapott” földet, pénz híján persze nem is vásárol
hatott, nem is bérelhetett.
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