
VERES ANDRÁS 

JÁSZI OSZKÁR UTÓPIKUS SZOCIALIZMUSA 

Sokféle utópikus elképzelés létezik, közöttük egyik a szocialista-kommunista esz
mevilág, de ha már ez utóbbiról van szó (s ha egy kötőjellel összekapcsolva a kettő 
egyáltalán közös akolba terelhető), akkor föltétlenül utópiáról van szó. Minek hát a jel
ző? Nem tautológia-e? Vagy nem éppen annak az ismételten hiedelemnek bizonyuló 
állításnak nyelvi rekvizituma, hogy a szocializmusnak egy nem utópisztikus változata 
is lehetséges? 

A kérdés csak bonyolultabb lett attól, hogy napjainkra nemcsak a szocializmus és 
a kommunizmus értéke devalválódott, hanem szinte minden utópikusnak nevezhető 
elképzelésé. Eredetileg Morus Utópiája, az Ész országa volt, az utópikus példázat olyan 
világba kalauzolt, amelyik az elképzelhető legjobbnak tűnt, a Menny laicizált, evilági 
megvalósulásának. Ellenképe, az elképzelhető legrosszabb, a szisztematikusan leírt 
Pokol az ellenutópikus példázatok tárgyaként sokáig jól kivehető és megnyugtató módon 
megkülönböztethető volt az előbbitől. 

Mára mindez a múlté. Lehet, hogy mi már mindent inkább Pokolnak látunk; szá
munkra Morus Utópiája, is meglehetősen riasztó látomás. De a szerzői intenció e te
kintetben tiszta és világos. Ám szó sincs hasonló egyértelműségről a Szép új világ vagy 
az 1984 esetében. Ezekben épp az ésszerű bizonyul abszurdnak, a Menny lepleződik 
le Pokolként. Nem odavetett utazó kíváncsi és furcsálkodó szemével mérjük fel e dia-
bolikus tájakat, hanem belevetett bennszülöttek rettegő és boldogtalan tudatával. E 
regények főszereplői ugyanis az ábrázolt infernális világ polgárai, akik azonban rendha
gyó, deviáns személyiségnek (azaz egyáltalán személyiségnek) bizonyulnak és óhatat
lanul szembekerülnek környezetükkel. Az ő szokatlan felfogásuk és viselkedésük annál 
fontosabb az olvasó bevezetése szempontjából, mert a kontraszt csak így hatásos és 
félelmetes. 

Mármost mint kései olvasója, nehéz szabadulnom attól az érzéstől, hogy Jászi Oszkár 
is valami hasonló szerepre vállalkozott a századelő Magyarországán, mint az említett 
regényalakok. Azzal a különbséggel, hogy az általa minduntalan kimutatot t éssze-
rűtlenség csak növekedett az idők folyamán s a Pokolként leleplezett Mennyről utóbb 
az derült ki, hogy még mindig jobb, mint ami felváltja. Jászi Oszkárról is elmondha
tó, hogy rendhagyó, deviáns személyiségnek bizonyult, aki képtelen volt megbékélni 
mindenkori környezete hitványságával és értetlenségével. Soha nem habozott lándzsát 
törni, ha az igazságról volt szó; de hát nem egy romantikus lovagnak, hanem poziti
vista társadalomtudósnak készült, s ítélőképességének nemcsak előnyére vált, hogy a 
mércét magasra helyezte. 

Úgy lenni benne, hogy kívül vagyunk rajta: ez kétségkívül olyan attitűd, amely 
nem nélkülözi az utópikus elemet. Jóllehet a kanti elmélet effajta meghasonlottsággal 
ruházza fel a modern polgári létezést, valójában elsősorban a modern polgári értel
miség öntudatát jellemző tünetegyüttesről van szó. Jászi Oszkár is elfogadta ennek a 
gondolkodásmódnak számos hagyományozott elemét, s nagyfokú meditativ hajlama és 
minden kritikai késztetése ellenére sem vette komolyabb vizsgálat alá az olyan meg
rögzött sémákat, mint a polgárság merev ketté választása citoyen-re és burzsoára. 0 
kizárólag mint citoyen akart polgár lenni. Mai tudásunkkal már nem nehéz megállapí
tani, hogy ez az egy önkorlátozás is bőven elegendő ahhoz, hogy elkövetőjének szellemi 
beállítottsága utópikus legyen. 
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Jászi Oszkár magától értetődő természetességgel kóstolta végig a filozófiát, a társa
dalomtudományokat és a gyakorlati politikát. S bár filozófiai kérdésekről értekezett, 
szociológiai műveket írt és pártot is alapított, nem volt se filozófus, se szociológus, se 
pártpolitikus. Valójában politikai gondolkodó, mai szóhasználattal élve, politológus volt,1 

aki mindenekelőtt a magyar fejlődés lehetőségeit ku ta t ta és felismeréseivel is éppen ezt 
próbálta elősegíteni. 

Jászi és a századelő magyar reformnemzedéke egyszerre kívánta a polgárosodást és 
a vele járó negatív következmények elkerülését. Olyan csapdahelyzetnek bizonyult ez, 
amelyhez hasonlót élt meg Eötvös József centralista csoportja is (ők sem a nyugati min
t a szolgai követését szorgalmazták, hanem eleve javított kiadást terveztek), s kísérteties 
módon ismétlődött meg ez a népi írók mozgalmának harmadik utas elképzeléseiben is. 
De Eötvös és társai számára a modern polgárság megteremtése még feladat volt, Jászi 
és elvbarátai szemében viszont kiábrándító valóság: úgy vélték, hogy a magyar feuda
lizmus politikai fennsőbbségét elfogadó és annak értékrendjét részben átvevő polgárság 
nem eléggé, nem igazán modern. 

Maga Jászi türelmetlenül s kissé igazságtalanul ostorozta a zsidó nagypolgárságot. 
Nem érzékelte, hogy e réteg jogi emancipációjának, a magyar társadalomba való betago
zódásának és egyáltalán boldogulásának éppen az az ára, hogy megköti kisebb-nagyobb 
kompromisszumait a nemzetet ideologikusan reprezentáló és a politikai életben tényle
gesen vezető szerepet játszó fő- és köznemesi osztállyal. A hivalkodó dzsentri mentali
tást és az ezt majmoló lipótvárosi pozőrséget egyaránt elutasította és megvetette Jászi. 
S ha ítélkezésének nem irányát, hanem arány tévesztését bírálom, egyúttal mentséget is 
találok számára, aki közvetlenül érdekelt volt az akkori fejleményekben. (A hozzá közel 
álló Ady Endre sem volt sokkal megértőbb. Nemzetét ostorozó indulata Széchenyiét 
idézte, a műveletlen magyar Ugar képe a nagy Parlagét — mintha közben megállt 
volna az idő!) 

Ami az említett kompromisszumokat illeti, valójában törékeny egyensúly jött lét
re, amely csak átmenetileg állt volna fenn. A zsidó polgárság gazdasági befolyásának 
s ezen keresztül hatalmi súlyának gyors növekedése nem kis aggodalommal töltötte el 
a másik felet. A később esedékes nyílt konfliktust azonban a háború nemcsak elna
polta, hanem különös módon át is alakította. Mire a törés bekövetkezett, már a felek 
is mások voltak. A háború utáni magyar világ már egy merőben másik világ. A di
adalmaskodó „keresztény" úri kurzus a forradalmakban játszott szerepét felnagyítva 
sikeresen vetette korlátok közé a gyanúsan „nemzetidegen" polgárosodást. 

Annyira sikeresen, hogy a vele szemben fellépő és a nemzet ideologikus képviseletét 
tőle elvitató népi mozgalom egyszerre utasí tot ta el a feudális és a polgári tradíciókat. 
Ha Jásziék túlságosan lassúnak találták a polgárosulás ütemét a századfordulón, a né
piek — néhány évtized távlatából — éppen ellenkezőleg, túl gyorsnak. Abban viszont 
egyetértettek, hogy elsősorban a kapitalizmus árnyoldalát, mohóságát és kíméletlensé
gét hangsúlyozták. A kétségtelenül meglévő párhuzamok megtévesztették Jászit: a népi 
mozgalom fellépését lelkesen üdvözölte, saját nemzedéke reformtörekvéseinek folytató
ját látva benne. Igaz, nem sok időbe telt, mire a meglehetős különbségek fölismerése 
meghozta számára az újabb csalódást. 

* 

1 Részletesen érveltem álláspontom mellett korábbi Jászi-tanulmányomban, vö. VERES And
rás, Jászi Oszkár 1919 előtti munkásságának megítéléséhez. ItK 1975. 623-636. 
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A maga politikai-szellemi pozícióját Jászi Oszkár előbb polgári radikálisnak, utóbb 
liberális szocialistának nevezte. Az 1920-ban írt Magyar Kálvária — Magyar Föltámadás 
című könyvében az általa alapított és vezetett Radikális Polgári Párton belül mint önálló 
irányzatokat, illetve csoportokat állította szembe egymással a tulajdonképpeni polgári 
radikálisokat, a marxista szocialistákat és a szabad szocialistákat. Az utóbbiak — akik 
közé magát is sorolta — abban különböznek a polgári radikálisoktól, hogy nemcsak a 
feudalizmus ellenfelei, hanem a tőkéé is. Ugyanakkor a marxista ortodoxia hibáit és 
tévedéseit is el akarják kerülni, mint Jászi írja: „Világnézetünk a szociáldemokráciával 
szemben részint a szellemi munka alapvető szerepét v i ta t ta a társadalomban, részint a 
földkérdésben látta a kapitalista világrend tulajdonképpeni alapokát, részint a szabad 
kooperációt és decentralizációt hangsúlyozta a marxista etatizmussal szemben, részint 
az osztályharcnak dogmaként hirdetését helytelenítette."2 

Tagadhatat lan, hogy Jászi sohasem volt az i t t adott értelemben polgári radikális. 
Nemcsak a magyar kapitalizálódás felemássága hívta ki kritikáját, nem voltak illúziói 
a lehetséges mintákat illetően sem. Amit Ady úgy fejezett ki, hogy finden, minden 
ideálunk / Másutt megunt ócskaság már", azzal Jászi is tökéletesen tisztában volt. A ha
ladottabb országok árnyoldalait úgy vélte elkerülhetőnek, hogy a magyar gazdaságot 
nem az angol, hanem a holland és a svájci, vagyis nem az intenzív, hanem a mérsé
kelt kapitalizálódás követésére szólította fel. Nemcsak a nyomor és a fényűzés növekvő 
ellentétét, az osztálykülönbségek elmélyülését ír ta a manchesteri kapitalizmus számlá
jára, hanem az eredeti liberális elvek megcsúfolását is. A nagyüzemi fejlődést és ennek 
polarizáló következményeit visszafogó, a kistermelő egzisztenciák fejlesztését szorgal
mazó politika térnyerésétől remélte a társadalmi feszültségek enyhítését, az osztályok 
kibékítését. Tehát Jászi valójában nem a radikális, hanem a mérsékelt polgári fejlő
dés híve volt. (S a svájci példa annál rokonszenvesebbnek tűnhetet t számára, mivel a 
konföderációs eszme adaptálásával látta megvalósíthatónak — még a századelőn — a 
soknemzetiségű Monarchia demokratikus átalakítását.) 

Jóllehet pályája elején elfogadta a természettudományos és gazdasági determiniz
must, később — mindenekelőtt a fizikai világkép válságának, majd az 1914-es háború 
és a forradalmak tapasztalatainak hatására — elvetette azt. Ám abban mit sem válto
zott az álláspontja, hogy a végső soron kizsákmányoláson alapuló kapitalista rendszert 
fel kell váltania egy olyan új szisztémának, amelyik végre a szabadság és az igazságosság 
elvei szerint működik. Ha ez elmarad, az európai civilizációnak el kell pusztulnia, mint 
ahogy korábban az antik világ is összeomlott — „a militarizmus és a rablás folytán 
gazdaságilag és erkölcsileg szétzüllött társadalom belső kríziséből" következően.3 

Űgy vélte: csak a liberalizmus és a szocializmus szintézise mentheti meg az embe
riséget. „Meg kell teremteni a liberális, szövetkezeti, anti-etatisztikus, anti-kapitalista 
szocializmus egy új ideológiáját — írta 1935-ben — . Ha újra kezdhetném életemet, 
azt teljesen ennek szentelném, s igyekeznék megteremteni mondjuk Fourier-Proudhon-
Owen-Dühring-Carey-Oppenheimer (tehát a természetjog) vonalán annak a szocia
lizmusnak a szintézisét, mely nélkül a világ (a német-zsidó szintézist követve) egy szel
lemtelen, rettenetes kaszárnyává fog átalakulni, melyben a régi többletérték egy új és 
még hitványabb arisztokrácia (a vörös hadsereg és a vörös bürokrácia és OGPU) zsebe
be megy."4 Érthető, hogy az 1917-es orosz forradalom és az 1919-es magyar kommün 
tapasztalatai nyomán Jászi Oszkár elsősorban a vetélytársnak tudot t marxizmussal és 
Dolsevizmussal hadakozott, s éppen a liberális szocializmus győzelme érdekében. 

2 JÁSZI Oszkár, Magyar Kálvária — Magyar Föltámadás. A két forradalom értelme, jelentősege és 
anulságai. Szerk. VERES András. Bp. 1989. 38. 

3 JÁSZI Oszkár, A kommunizmus küátástalansága és a szocializmus reformációja. Válogatás politi
kaelméleti írásaiból. Szerk. GYURGYÁK János, KÖVÉR Szilárd. Bp. 1989. 31. 

4 Idézi utószavában GYURGYÁK János, in JÁSZI, A kommunizmus küátástalansága... 336. 
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Nem lehet eléggé hangsúlyozni e tapasztalatok fontosságát Jászi gondolkodásában. 
Korábban csupán elméleti vitát folytatott a szocializmus, illetve kommunizmus mar
xista változatával szemben. Érdemes ebből a szempontból tanulmányozni korai mun
káját, az 1903-ban publikált A történelmi materializmus állambölcselete című írását. I t t 
még elfogulatlanul mérlegelte, mérlegelhette a marxista társadalomelmélet és törté
nelemszemlélet előnyeit, hátrányait. A spenceri liberális individualizmussal szemben 
elismerte a történelmi materializmus igazságát a társadalmi fejlődés kérdésében: ab
ban, hogy a tényleges tendencia a tervszerű kooperáció megvalósulása és elterjedése. 
De éppen ezért v i ta t ta az állam „elhalásának" koncepcióját, hiszen az egyre átfogóbb 
gazdasági integráció aligha teszi azt lehetővé. 

Nem elhanyagolható érve még, hogy bár a kizsákmányolók kisajátítása lehetséges, 
ez nem vezet az állam elhalásához, mert ha az „osztály a l a t t . . . a társadalomnak egy 
olyan köre értendő, mely különleges társadalmi szerepénél fogva különleges érdekkel 
bír", akkor az osztályok léte továbbra is fennáll, ha másért nem, a (megszüntethetetlen) 
munkamegosztásból adódó különleges érdekek következtében. De az állam el fogja 
veszíteni elnyomó szerepét: mint konstitutív intézmény a közérdeket szolgálja majd. 
Jászi szerint nem az osztály nélküliség a megoldás, hanem az osztálybéke, amely „egyenlő 
erős, azaz egyenlően szervezett, müveit és öntudatos társadalmi osztályok" között jöhet 
létre.5 

A történelmi materializmusban talán az ragadta meg leginkább Jászit, hogy a tár
sadalom tudományos magyarázatát kívánja adni. Ám e programot nem képes meg
valósítani „egyoldalú materializmusa" miatt: sem a szellemi kultúrával, sem az egyéni 
akarat tal nem számol, jóllehet ezek is meghatározó történelemalakító tényezők. A libe
rális individualizmus és szabadságkuUusz olyan értékek Jászi szemében, melyek érvényesü
lése nélkül elképzelhetetlen modern európai fejlődés. Voltaképp ezeket kell összhangba 
hozni a szocializmus értékeivel (a munka nélküli jövedelem kiküszöbölésével, a spontán 
kooperáció kiterjedésével megvalósuló társadalmi szolidaritással). Ezért Jászi a törté
nelmi materializmus „kiegészítését" javasolta olyan elméletekkel, mint Pikier Gyula 
„belátásos" koncepciója, amely elismeri az egyéni akarat, az egyéni kalkuláció jelentő
ségét a jövő alakításában.6 

A kooperáció kiterjedése egyben aggasztotta is Jászit, s e tekintetben nemcsak a 
proletárdiktatúra gondolatától berzenkedett, hanem a hozzá közel álló és Pikiert követe 
Somló Bódog etat is ta elképzeléseitől is: a fokozott államhatalommal szemben féltett* 
a gondolatszabadságot.7 Rémlátásai később ugyancsak beigazolódtak; emigrálását az 
1919-es kommün idején részben azzal indokolta, hogy nem bírta elviselni „a gondolat-
és lelkiismereti szabadságnak azt a teljes elkobzását, mely ezt a rendszert jellemezte" 
A példa, mellyel állítását Jászi illusztrálja, valóban találó. Szabó Ervin őt kérte fe' 
írói hagyatékának gondozására, amihez Kun Béla nem járult hozzá, Szabó akaratánál 
teljesítését „burzsoá szentimentalizmusnak" tartva. „Egy rendszer — fűzi hozzá Jász 
— , mely így respektálja annak lelkiismereti szabadságát — méghozzá tudományos 
téren! — , akinek szobrot emel: elképzelhető, hogy hogyan bánik el ellenfeleivel éí 
ellenségeivel szemben!"8 

5 JÁSZI Oszkár, A történelmi materializmus állambölcselete. Bp. 1906.2 81-91. 
6 Lm. 86. 
7 Lm. 107-109. 
8 Magyar Kálvária... 118-119. 
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Az 1918-1919-es magyar forradalmak hozták a legnagyobb fordulatot Jászi Osz
kár életében, sőt sorsában. Erről mindenekelőtt ő maga vallott megrendítő nyíltsággal 
a Magyar Kálvária — Magyar Föltámadás című művében, melyet nem sokkal e forradal
mak bukása után és sietve vetett papírra. Könyvének nemcsak a dokumentumértéke 
nagy, hanem elméleti jelentősége is; túlzás nélkül állítható, hogy a magyar politológi
ai irodalom egyik csúcsteljesítménye — Széchenyi, Eötvös és Bibó legjobb tanulmányai 
mellett a helye. 

Könyvének előszavában Jászi arról ír, hogy az eseményekhez közel s elegendő do
kumentum hiányában sem emlékirat, sem történelmi munka elkészítésére nem vállal
kozhat, „sokkal szerényebb föladatnak" kíván eleget tenni: „valami önleszámolást", 
„valami per-félét" akar folytatni. A kész mű azonban emlékirat is, történelmi mun
ka is — korántsem korlátozódik a szerző indítékainak és cselekedeteinek bemutatására 
és bírálatára. Ugyanakkor maradéktalanul érvényesül a bejelentett szándék is: a Ma
gyar Kálvária szenvedélyes és helyenként egyenesen kegyetlen „önleszámolás", „per-féle" 
is. Az általában aggályosan tárgyilagos, távolságot tartó, kizárólag a logikára apelláló, 
olykor szárazan író Jászi életművében egyedülálló alkotás. Az 1848-1849-es szabad
ságharcot a nagyidai cigányság komikus küzdelmeként megjelenítő Arany Jánoséhoz 
hasonló kétségbeesett irónia kísért a Magyar Kálvária lapjain is. 

Nem krónika, kétségtelen. Az események részletesebb fölidézésére csupán akkor vál
lalkozik, amikor ezek tanújaként széles körben elterjedt hiedelmeket cáfolhat. így pél
dául nemcsak beszámol a Nemzeti Tanács utolsó napjairól az őszirózsás forradalom 
kirobbanása előtt vagy Károlyi Mihály lemondatásának körülményeiről 1919. márci
us 20-án és 21-én. Hanem egyúttal hitelesen érzékelteti is, hogy a Nemzeti Tanács az 
utolsó pillanatig lojális maradt az uralkodóhoz és a hatalom alkotmányos átvételére 
törekedett („A forradalmakat nem csinálják, a forradalmak születnek" — írja Jászi 
szemléletesen9), Károlyi Mihály pedig (akinek nevét a könyv megírása idején meghur
colta a hazai és külföldi reakció) nem adta át a ha ta lmat a tanácskormánynak, hanem 
a kommunistákkal megegyező szociáldemokrata pártvezetők állították őt kész helyzet 
elé. 

Voltaképp nem az események állnak Jászi'gondolatmenetének középpontjában, ha
nem a politikai feladatok és gondok, vonzások és választások, a különböző álláspontok 
és ezek harca egymással. A Magyar Kálvária valójában politológiai szempontú vitairat, 
amely a versengő pártok, irányzatok céljait és módszereit, mindenekelőtt a polgári de
mokratikus és kommunista nézetrendszert szembesíti gyakorlati eredményeikkel. Nem 
csak az elvi tisztázás és okulás szándéka vezette Jászit. Ekkor még úgy tűnt, hogy van 
tétje az önvizsgálatnak. Remélni lehetett, hogy kedvező fordulatot vesz a magyar tör
ténelem; a könyv megírásának időpontjában, 1920 augusztusában még nem fejeződött 
be az új európai s ta tus quo kialakítása. 

Bármilyen mélyen csalódott is Jászi az antanthata lmak háborút követő politikájá
ban, a fehérterror tombolása idején — már csak annak világraszóló botránya miatt is 
— joggal hihette azt, hogy a Horthy-klikk nemzetközileg elszigetelődik és nem képes 
hatalmát tartósan megszilárdítani. Még folyt a Szovjetunió elleni intervenció, a nagy
hatalmi erőviszonyok megváltozása nem látszott lehetetlennek. Jászi azzal számolt, 
hogy a béketárgyalásokon domináló s általa elvetett francia orientációval szemben na
gyobb súlyt kap majd az angol álláspont vagy a Vörös Hadsereg sikerei nyomán a 
szovjet-orosz befolyás növekedése ad lehetőséget az első, illetve a második magyar for
radalom céljainak újrafogalmazására és megvalósítására. 

Természetes, hogy másképp ítéli meg a két forradalom céljait és módszereit. Az 
októberi forradalom Jászi személyes ügye volt, és március 21-e előtt jelentős szerepet 

9 / .m. 33. 
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járszott a politikai vezetésben. A tanácsköztársaság kikiáltása után az általa vezetett 
Radikális Párt föloszlott, Jászi befolyása megszűnt s ő tétlen szemlélője lett az esemé
nyeknek.10 

Az októberi forradalmat és előzményeit tárgyaló fejezeteknek az Idő a legaktívabb 
szereplője. Jászi úgy gondolja, hogy a Károlyi-kormány túl későn vette át a hata lmat , 
s lépéshátrányát nem tud ta behozni. Maga a forradalom készületlenül érte a demokra
tikus erőket, nem voltak kellőképpen megszervezve s az ölükbe pottyant hatalommal 
valójában nem tudtak mit kezdeni. Kérdés, persze, hogy ténylegesen mekkora volt a 
mozgásterük. Lehet, hogy elszalasztották lehetőségeiket, de az is, hogy nemigen volt 
mit elszalasztani. így például a nemzetiségi kérdésben már nem volt alternatívája az 
elszakadási törekvéseknek. A győzelemtől megittasult nagyhatalmakkal és az általuk 
támogatott szomszéd népek nacionalizmusával szemben, egy nemzetközileg el nem is
mert kormány csaknem hatalom nélküli minisztereként, s még ráadásképpen az ország 
és a kormány többségének illúziói közepette: nem lehtett más osztályrésze Jászinak, 
csak a kudarc. 

ö maga korántsem menti föl a felelősség alól sem a kormányt, sem önmagát. Kivált 
a megosztottságot és az erélytelenséget ostorozza, ami a reformok elhúzódását és a 
tömegbefolyás elvesztését eredményezte. Külön szól a szociáldemokraták szerepéről; 
beléjük vetette a legtöbb bizalmát és részükről érte éppen a legnagyobb csalódás. 

A szociáldemokrata párt vezetését meghatározó frakciók pozíciója egymáshoz képest 
állandóan változott, s ez a párt mindenkori politikáját némiképp bizonytalanná tette. 
Meglehetősen kétértelmű volt a szociáldemokraták viszonya a hatalomhoz is: hol a 
kormányból való kiválást, hol pedig a kormánytöbbséget akarták. Jászinak — korábbi 
tapasztalatai alapján is — nem kevés morális és politikai fenntartása volt a szociálde
mokrata vezetőkkel szemben. Mégis bennük kellett látnia legfőbb szövetségeseit. Az 
októberi forradalom győzelmének pillanatában a demokratikus erők között a szociál
demokrata párt volt a legszervezettebb s ő rendelkezett a legszélesebb tömegbázissal. 

De Jászi számára elvi kérdés volt, hogy a demokratikus vezetés lehetőleg minden réte
get képviseljen, társadalmi arányának és súlyának megfelelően. így 1918-ban, a Károlyi-
kormány hatalomra kerülése után, kifejezetten az Jászi elképzelése, hogy legnagyobb 
arányban a Szociáldemokrata Pártnak kell képviseletet kapnia — s ezt éppen a szociál
demokraták utasították el. Később már a túlzottnak ítélt hatalmi ambíciókat bírálta, 
s a Magyar Kálváriá-ba,n is a párt szemére veti: „Át kellett volna látnia, hogy Ma
gyarország mai gazdasági és erkölcsi struktúrája mellett a proletariátus egyedül nem 
kormányozhat, hanem hogy legalábbis éppoly mértékben érvényesülni kell a parasztság 
akaratának is, s hogy az egósz középosztályt máról-holnapra nem lehet sem megsemmi
síteni, sem belekergetni a szociáldemokrata pártba, hanem örílni kell, ha az progresszív 
irányzatú pártokba szerveződik."11 

1 0 Jászi fogalmazta meg a Nemzeti Tanács megalakulását bejelentő kiáltványt, a Károlyi
kormányban a nemzetiségi kérdésekkel megbízott tárca nélküli miniszter, a külpolitika egyik 
irányítója. 1918 novemberében részt vett a belgrádi fegyverszüneti tárgyalásokon, majd a ro
mánokkal tárgyaló aradi küldöttség vezetője volt. A Berinkey-kormányban nem vállalt tárcát . 
1919 januárjában a szociológia tanárává nevezték ki a budapesti egyetemen, februárban pedig az 
egyetem kormánybiztosává. A tanácsköztársaság idején nem vállalt hivatalt, május l-jén Bécsbe 
emigrált. 1919-es naplójának január 21-től november 30-ig írt része olvasható a Kritika 1982/8. 
számában: Jászi Oszkár hagyatékából — Napló, 1919. Közreadja VEZÉR Erzsébet, LlTVÁN György. 
Kritika, 1982/8. 2-8. Jászinak a tanácshatalom alatti viselkedéséről még 1. L U K Á C S György elfo
gult visszaemlékezését: Megélt gondolkodás. Életrajz magnószalagon. Az interjúkat készítette EÖRSI 
István, VEZÉR Erzsébet. Bp. 1989. 139. A két jelentős gondolkodó kölcsönös ellenszenvvel vi
seltetett egymással szemben. 

1 1 Magyar Kálvária... 91. 
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Nyilván nem volt egészen igaza Jászinak, amikor a szociáldemokratáktól (is) a párt
érdeken való felülemelkedést várta el, s mintegy az ő integrációt áhító szemléletét kérte 
számon rajtuk. Más kérdés, hogy a polgári demokratikus kormánynak csak használt 
volna, ha a benne részt vevő pártok erre képesek lettek volna. Az pedig egyértelmű, 
hogy Jászi (és Károlyi) számára a szociáldemokrata vezetők március 21-i döntése nem
csak váratlan és a korrekt politikai gyakorlatban megengedhetetlen lépés volt, hanem 
a korábbi, közösen vállalt elvek elárulása is, mivel az új, erősen központosított hatalom 
a társadalom meglehetősen széles rétegeit zárta ki a politikai képviseletből. 

* 

A demokratikus erők gyöngesége — megfelelő nagyhatalmi támogatás nélkül — 
szükségképpen vezetett a szélsőséges politikai mozgalmak térnyeréséhez. A két rossz, a 
fehér és a vörös diktatúra közül kisebb rossznak tartotta Jászi az utóbbit. A tanácskor
mány intézkedéseit, mondhatni, tudományos érdeklődéssel figyelte; a vállalkozást (mint 
azt 1919-ben írt naplója is tanúsítja) „gigászi experimentum"-nak nevezte, melynek vi
lágtörténelmi jelentősége lehet: „Ha a kísérlet sikerül, annál jobb: akkor nyitva áll az út 
a fejlettebb világrend felé. De ha nem sikerül — bár szörnyű áldozatok árán —[ . . . ] 
fölszabadíthatja az emberiséget... a tan zsarnoksága alól".12 

Jászi nem kis érdeme, hogy az elsők között nézett szembe a bolsevista mozgalom 
sikereinek okaival, mindenekelőtt a kedvező tömeglélektani körülményekkel. Fölismer
te a paradox helyzetet, hogy a gazdasági föltételeket hangsúlyozó marxista jövendölést 
épp egy gazdaságon kívüli tényező", a világháború látszott igazolni, „hatalmas gyakorlati 
és szemléltető oktatást adva a bolsevizmus tudományából". Hiszen a tömegek szemé
ben a háború ideológiailag minden erkölcsi törvény relativitását sugallta, gazdaságilag 
pedig azt, hogy a kényszer szülte redisztributív rendszer (a fronton a „fogyasztási kom
munizmus" , a hátországban a központosított készletgazdálkodás) nagyobb biztonságot 
ad. „Midőn tehát Leninek kiadták a jelszót — írja Jászi — , hogy nem a háborút kell 
megszüntetni, hanem csupán a frontot megfordítani, s azt a külellenség helyett a belső 
ellenség ellen irányítani: az éveken át vérző, a produktív munkától elszokott, a gyűlölet 
és az erőszak pszichózisába mesterségesen belehajszolt tömegek ezt a logikát természe
tesnek . . . érezték."13 

1919. május l-jén Bécsbe emigrált Jászi. Az ország elhagyását — a diktatórikus 
intézkedések elutasítása mellett — a közelinek hitt fehérterrortól való félelem motiválta. 
Úgy gondolta, korántsem alaptalanul, hogy az ellenforradalomnak ő és Károlyi Mihály 
lennének a legelső áldozatai.14 De Bécsből is aggódó figyelemmel követte az itthoni 
fejleményeket. A „kísérlet" sikereit, elsősorban a magyar vörös hadsereg diadalmas 
előrenyomulását épp olyan lelkesen méltatja könyvében (naplója szerint június elején 
már haza készült), mint amilyen könyörtelenül bírálja hibáit és bűneit. 

Élesszeműen vette észre a központosítással járó új bürokrácia kialakulását, az ipa
ri szocializálás túlhajtását és a talán legnagyobb mulasztást, az agrárkérdés doktriner 
kezelését. A földosztás elmaradása miatt Leninre hivatkozva marasztalta el a magyar 
vezetést. Pontosan látta, hogy a tanácshatalom tömegbázisa hogyan szűkül le, s ebben 
mekkora szerepet játszik a politikai irányítás belterjessé válása. A kölcsönös bizalmat
lanság légköre kikezdte a vezetés egységét is, ugyanakkor a rettegett árulást nem tudta 
kiküszöbölni. 

12 Lm. 120. Vö. Jászi naplójában a március 31-i és április 13-i bejegyzésével. 
13 Lm. 82. 
u I m . 118-119. Vö. Jászi naplójában az április 20-i és 26-30-i bejegyzésével. 
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Az árucsere adminisztratív korlátozása tovább rontot ta a katasztrofális élelmezési 
helyzetet, a pénz — kellő fedezet hiányában — teljesen értéktelenné vált, s a terme
lékenység végképp visszaesett a munkafegyelem meglazulásával. Súlyos, elméletileg is 
jelentős problémát fogalmaz meg Jászi, amikor ezt írja: „Egy központi adminisztráció 
csak nagyon tökéletlen módon állapíthat meg bérskálát, s a munkásság bürokratikus 
besorozása az egyes fokozatokba a legdurvább visszaélésekre vezet."16 Hogy mennyi
re így van, azt kirívó — mondhatni, komikumba hajló — módon bizonyította az írók 
kataszterbe sorolása és fokozatok szerinti jövedelmezése a tanácsköztársaság idején. 

De a proletárdiktatúrával szembeni fenntartásai és indulatai meg sem közelítik azt 
a hőfokot, mint amikor az ellenforradalomról ír. A „keresztény nemzetihez címzett be
tyáruralom" jellemzésére Jászinak Vörösmarty és Ady átkozodásaihoz hasonló szavai 
vannak. (Később a Magyar Kálvária német és angol kiadása számára további fejezetek
kel egészítette ki a Horthy-rezsimről adott jellemzést, s ezekben tárgyszerűen mutat ja 
be az országot félelemben tartó fehérterror kegyetlenkedéseit, a revánsot hirdető és 
a zsidóellenes jelszavak körüli manipulációkat, a beígért földosztás elsikkasztását s a 
demokratikus elveket megcsúfoló nemzetgyűlési választásokat.) Tulajdonképpen a pro
letárdiktatúra legnagyobb bűnét, történelmi felelősségét is éppen abban jelölte meg 
Jászi, hogy u ta t nyitott a kiábránduláshoz, a részben közösnek érzett szocialista esz
mék hitelvesztéséhez s ezzel a fehérterror térnyeréséhez. 

A Magyar Kálvária több mint számvetés, súlyos figyelmeztetés a jövő számára, hogy 
miképp nem lehet elkerülni a „szélsőségek történelmét" Magyarországon. Meggyőző 
logikával állítja elénk azt a folyamatot, melynek során a polgári demokratikus kor
mányzat hibái a proletárdiktatúrához vezettek, ennek torz intézkedései pedig az ellen
forradalomhoz. Mindkét forradalom bukásának egyik fő okát éppen abban látja, hogy a 
vezetésnek egyik esetben sem volt elég rátermett embere, s a gátlástalan törtetők levá
lasztásához kevés volt az idő. A demokratizálódásnak pedig aligha nagy az esélye, ha 
elementáris válsághelyzet kell ahhoz, hogy egyáltalán sor kerüljön rá, s nem rendelkezik 
megfelelő nemzetközi háttérrel. 

* 

Az 1918-19-es tapasztalatokat nem csupán a Magyar Kálvária rögzítette. Jászi ha
gyatékában került elő az a kéziratban maradt munka, melyet naplójában és Károlyi 
Mihályhoz írt levelében „Anti-Marx könyvé"-nek nevez, s melynek ezt a címet szán
t a (a Magyar Kálvária egyik lábjegyzete szerint): A kommunizmus kilátástalansága és a 
szocializmus reformációja.16 Nagyszabású elméleti alapvetésről van szó, amely ugyan
csak egyedülálló Jászi életművében. Tulajdonképpen az 1935-ben programként (?!) ki
tűzött szintézisteremtés korai (és folytatás nélkül maradó) kísérletének tekinthetjük. 
Hiszen nemcsak a szocializmus, illetve kommunizmus marxista változatával szem
ben megfogalmazott fenntartásait összegezi benne Jászi, hanem egyúttal fölvázolja 
azt a liberális szocialista nézetrendszert is („Fourrier-Proudhon-Owen-Dühring-Carey-
Oppenheimer vonalán"), melyet a szocializmus életképes alternatívájának gondolt. 

1919 szeptemberében kezdte el írni elméleti művét, két hónap alat t elkészült vele, 
azután 1920 elején alaposan átdolgozta. Nem tudjuk, hogy miért nem publikálta Jászi 
sem ekkor, sem később. Annyi bizonyos, hogy az emigrációban játszott politikai szerepe 
1920 későtavaszától meglehetősen lekötötte őt. Augusztusban már a Magyar Kálváriá-n 
dolgozott, amely novemberben meg is jelent. Lehet, hogy a konkrét politikai elemzés 

1 5 Lm. 137. 
1 6I.m. 82. A könyv keletkezésének körülményeiről 1. GYURGYÁK János utószavát, in JÁSZI, A 

kommunizmus kilátástalansága ... 338-339. 
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sürgetőbb és — főként — hasznosabb feladatnak tűnt, mint az elméleti analízis. Az 
is elképzelhető, hogy „Anti-Marx könyvé"-vel Jászi nem volt elégedett; az esetlegesség 
kockázatát is kevésbé vállalhatta itt, mint egy személyes emlékeken alapuló politikai 
vitairat esetében. ! 

Ugyanakkor a két mű szoros összetartozása nyilvánvaló. A Magyar Kálvária nem ke
veset köszönhet A kommunizmus kilátástalanságá-nak. Az eseményeket átlátható rendbe 
állító logikájának feszes íve, a dolgok színét és fonákját egyaránt érzékeltető megjelení
tésének fölényes biztonsága s egyáltalán érvelésének szuggesztív ereje aligha jött volna 
létre az előzetes elméleti alapvetés nélkül. Az utóbbi viszont éppen azokat a valóságos 
tapasztalatokat próbálta meg elméletileg általánosítani, amelyeket a Magyar Kálváriá
ból ismerhetünk meg részletesen. (Ezért is látszik célszerűnek a későbbi művel kezdeni 
az elemzést.) Műfaji szempontból is közel állnak egymáshoz: A kommunizmus kilátás-
talansága is politológiai vitairat, de sokkal tisztábban az, hiszen it t csupán az érvelés 
játszik szerepet. 

E könyvében csaknem minden célpontjává válik kritikájának: a marxizmus, a bolse
vizmus, a szociáldemokrácia és a polgári pártpolitika, illetve tudomány egyaránt elma
rasztalásban részesül. Az utóbbival szemben az a fő kifogása, hogy képtelen megújulni: 
a polgári közgazdaságtan iránytalan, eklektikus és gerinctelen (súlyos engedményeket 
tesz a marxizmusnak). Ám mindezt Jászi végső soron szükségszerű fejleménynek tartja, 
mivel a polgári világrend védelmének klasszikus feladata immár megoldhatatlan szerin
te. „Mert nem lehet kétséges — olvashatjuk a könyvben — , hogy az ellenforradalmak 
múló felülkerekedései dacára a proletariátus győzelme elkerülhetetlen, mégpedig éppen 
abban a mértékben, melyben a gazdasági és politikai reakció fokozza a széles töme
gek nyomorát, elégedetlenségét, testi-lelki kétségbeesését." Az igazi gondot az ókor a 
Jászinak, hogy „ez idő szerint a proletariátus felülkerekedése egyet jelent a bolsevista 
módszer alkalmazásával"17, amit ő mindenáron szeretne elkerülni. 

A szociáldemokráciával éppen az a baja, hogy nem él azzal a lehetőséggel, amit ka
pott : „nem mer győzni, nem meri kezébe venni a politikai hata lmat , kétségbeesetten 
köt kompromisszumokat reakciós pártokkal". Holott mint a szerelmeket, a forradalma
kat sem lehet eltenni jobb időkre, „s mikor a német proletariátus lassú a proletariátus 
diktatúrájának lehetőségét valóra váltani, napról napra inkább átadja a teret az el
lenforradalmi erőknek."18 A marxista szociáldemokrácia képtelen kivezető programot 
adni, fél a hatalomtól, fél a diktatúrától, csak a szocializálás varázsigéjét mormogja, 
nem lát harmadik u ta t a polgári rend és a leninizmus között. Pedig lehetséges, lennie 
kell — mondja Jászi. 

Természetesen kritikájának éle a marxizmus, illetve bolsevizmus ellen irányul. A ket
tő között nem lát számottevő különbséget. Lenint „következetes és fanatikus marxistá"-
nak nevezi, aki bezzeg mert élni a lehetőséggel.19 A kommunizmus kilátástalansága még 
nem ismeri a sztálinizmus fogalmát (Sztálin személyéről sem tud) s így mentes a ké
sőbbi kifinomult és merőben haszontalannak bizonyuló különbségtevésektől. S éppen 
ezért talán az a legmeghökkentőbb élmény mai olvasója számára, hogy magában a marxi 
tanban milyen könyörtelen logikával mutatta ki Jászi a bolsevista gyakorlat elméleti premisszáit. 
Példaképpen az ármegszabás problémájának elemzését említeném. 

A piac, azaz a kereslet és a kínálat által megszabott áralakulás kiiktatásával meg
oldhatatlanná válik az ármegszabás — érvel Jászi. „Nagyon naiv elmélet azt gondolni, 
hogy a központi hatalom egyszerűen átlag munkaidőben fogja kiszámítani minden ter
meivény árát. Az átlag munkaidő egyáltalán nem lehet mérték egy fejlettebb társada-

1 7 Lm. 77. 
18 Lm. 72. 
19 Lm. 68. 
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lomban [... ] legkivált a szellemi munkaerő árát teljes lehetetlenség a szabadverseny 
kiküszöbölésével megállapítani. Az úttörő tehetségeket bürokratizálni akarni nyilván 
annyit jelent, mint az alkotás lendületét megfojtani. Pedig a kommunista társadalom
nak nincs más választása. Ha az átlag testi munka bére államilag szabályoztatik: akkor 
elkerülhetetlen, hogy a minősített munkát és a szellemi munkát is kategorizáljuk, mert 
mindig a tenger dönti el a vízszínvonal átlagos magasságát és sosem a belvizek mes
terséges szintje. Ezért az orosz és magyar bolsevizmus nem volt naiv vagy gyerekes 
akkor — miként sokan állítják — , amikor a szellemi munka minden nemét egy hiva
talos falanszterbe sorozta be, hanem kénytelen-kelletlen levonta egy naiv és gyerekes 
közgazdasági elgondolás utolsó következményeit."20 

Hasonló nehézséget jelent az új rendszer számára a munkafegyelem bizosítása. Mint
ha Jászi a Szabadgondolat című lap 1918. decemberi „bolsevizmus"-számának gondolat
menetét folytatná tovább, mindenekelőtt Varga Jenő kérdésfeltevését: „Lehet, hogy az 
orosz kísérlet kudarcot vall. [... ] Minden ilyen forradalom boldogulásának alapkér
dése: tud-e az eddigi, osztályfegyelemmel kapcsolatos termelőfegyelem helyébe valami 
újfajta, nem kényszeren alapuló, önkéntes termelőfegyelmet létesíteni?"21 Jászi már 
tud ta a választ: az új rendszer az utóbbira nem képes. Sőt a marxi tan szellemében 
úgy próbálja megoldani a kérdést, hogy általános munkakényszert alkalmaz, a szabad 
gazdaságot elnyeü a kényszergazdaság. Immár Spencerre hivatkozik a marxizmussal 
szemben, aki több mint félévszázaddal korábban „bizonyította be a militarista és a 
kommunista típusnak lényegbe vágó azonosságát" ,22 

Hiszen nemcsak arról van szó, hogy „azt a félelmetesen nagy hatalmat , mely a ter
melést és a szétosztást egyedül irányíthatja — a történelem még sosem látott ehhez 
fogható diktatúrát! — ki, mi, és hogyan fogja korlátozni, ellenőrizni és sakkban tar
tani, hogy ne csapjon át a legféktelenebb abszolutizmusba!?". Hanem arról is, hogy 
maga a marxi tanítás szólít fel a polgári közgazdasági törvények „meghaladására". S 
„hasonló radikális módon végzett a marxizmus az erkölcsi skrupulusokkal is. A szabad
ság, az igazságosság, az emberszeretet puszta burzsoá ideológia, melyet nem szabad 
komolyan venni. A proletariátusnak semmi köze nincs a »polgári« bölcseletnek ezek
hez az örök kategóriáihoz... A módszer lényegében csak az erőszak módszere l ehe t . . . A 
proletariátus egyszerűen folytassa a régi osztályuralmak módszereit, sőt még nagyobb 
tekintetnélküliséggel, mert hisz ő — hála a marxi történetbölcseletnek — felszabadult 
az eszmék zsarnoksága a ló l . . . ő jól tudja, hogy a polgári világrend egyedüli értelme 
a tőkés osztály érdekeinek kiszolgálása volt, s minden jogi és erkölcsi szavalat csak a 
munkásosztály félrevezetésére szolgált. Most tehát, amikor a proletariátus világtörté
nelmi órája üt, a legnagyobb tekintetnélküliséggel járjon el, úgy, mintha egyedül volna az 
államban, h i s z . . . úgy bánhat el az egész társadalommal, ahogy neki te tsz ik . . . " 2 3 

* 

2 0 Lm. 19-21. 
2 1 E számban jelent meg többek között JÁSZI Oszkár Proletárdiktatúra, VARGA Jenő A bolsevi-

ki uralom jövő* kilátásai, LUKÁCS György A bolsevizmus mint erkölcsi probléma 4s POLÁNYI Károly 
A szocializmus próbája címff írása. E négy szöveg újraközlését 1. in LUKÁCS György, Forrada
lomban. Cikkek, tanulmányok 1918-1919. Szerk. MESTERHÁZI Miklós. Bp. 1987. Varga Jenő itt 
idézett megállapítása a 384-385. lapon található. A Vörös Újság 1918. december 14-én így em
lékezett meg a Szabadgondolat bolsevizmus-számának szerzőiről: „A többi kispolgárral, aki a 
Szabadgondolathan Jászi háta mögött bújik meg, foglalkozni sem érdemes." I.h. 382. 

2 2 A kommunizmus küátástolansága... 17. L. még 67. 
2 3 Lm. 44-45. 
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Jászi mindenekelőtt a következőkben lát ta a marxista történetbölcselet alapvető 
fogyatkozásait: 

önellentmondásokat tartalmazó, dualista elmélet. Egyfelől az emberi praxis törté
nelemformáló erejét hirdeti, másfelől egy mechanikus-fatalista fejlődésképet. Volunta
rizmus és determinizmus egymást kizáró végletei szépen megférnek itt egymással. 

Ezzel részben összefügg, hogy szkeptikus relativizmussal szemléli a polgári közgaz
daságtan és a polgári etika állításait. A polgári gazdaság és erkölcs törvényei nem örök 
érvényűek, mondja Marx, részben joggal. De a viszonylagosság eltúlzása oda vezet, 
hogy kétségbe vonja a gazdaság törvényeit és az erkölcsi világban alig lát egyebet, mint 
valami nyárspolgár ideológiáját. 

Ezért hajlamos a jogot a hatalommal azonosítani, s nem ismer egyéb iránytűt, mint 
az érdeket és a sikert. Holott az élet nem csupán gazdasági és politikai összecsapások 
arénája. Marx mérhetetlenül túlértékeli az osztályharcot és lebecsüli az osztályokon 
túlmutató társadalmi szolidaritást. A Kommunista Kiáltvány valójában a francia for
radalom és a polgári világrend kialakulásának tapasztalatait emeli átfogó történelmi 
tanítássá. Könnyelmű általánosítás ez; az antik világ konfliktusai és összeomlása nem 
írható le az osztályellentétek alapján. Sőt a burzsoá-feudális küzdelmekre sem egészen 
helytálló a marxi/leírás. 

Ugyanakkpriaz érdekeltség és a siker megkülönböztetett akceptálása nem kevéssé já
rult hozzá a tan gyors terjedéséhez, a marxista államegyház kiépüléséhez. Átlátszó és 
gátlástalan propagandája — az ellenfél lekicsinylése, motívumainak meggyanúsítása, 
illetve a proletariátus kritikátlan felmagasztosítása — méltán tet te népszerűvé az érin
tettek körében. A vallásellenes Marx tanítása vallásos próféciává változott az utódok 
kezében. 

De a tan is ludas benne. A proletariátus inkább értékfogalom Marx értelmezésében, 
mint szociológiai kategória: Isten kiválasztott osztálya, melyet hatalomhoz ju t t a tn i oly 
nemes cél, hogy — az ismert jezsuita elvnek megfelelve — a legnemtelenebb eszköz 
is megengedett. De kinek van, kinek lehet morális fedezete a kizsákmányoltak, meg
nyomorítottak ellenében? Semmilyen ár nem drága; maga Marx nem győzte kivárni, 
hogy az elnyomorodás oly mértékű legyen, amit már csak az áhított proletárdiktatúra 
képes orvosolni. Jövendölését ő is — távolról sem először a próféciák történetében — 
a bekövetkező világkatasztrófára építette. A régi világ majdani kiirtásával nem különö
sebben törődött. Az új világrend tisztázásával sem bajmolódott sokat; végül is ő nem 
utópikus, hanem tudományos szocializmust kívánt művelni. 

A marxi jövőkép szándékos tisztázatlansága legalább annyira bőszítette Jászit, mint 
az erkölcsi és egyéb skrupulusoktól való megszabadulás hirdetése. Mindkettőt súlyos 
felelőtlenségnek tekintette, mintegy az alapító atyát hibáztatva azért, hogy az utódok 
— a marxista államegyház élén — oly mértékben szabad kezet kaptak. Nem mintha 
figyelmen kívül hagyta volna az eltérő pozíciókat és indítékokat. Sőt igen határozott 
különbséget te t t még a generációk között is: az osztályelfogult „erkölcsi atmoszféra — 
olvashatjuk egy helyütt — annál veszélyesebbé s nyomasztóbbá vált a szocializmusban, 
minél inkább váltotta fel a nagy, heroikus nemzedék elméletileg ugyan bizonytalan, de 
gyakorlatilag tiszta erkölcsi praxisát az államegyházak arrivistáinak24 gyakorlata, akik 
minduntalan összetévesztették a párt, a szakszervezet s nem egyszer a saját maguk 
társadalmi érvényesülésének érdekeit a proletariátus érdekeivel" .25 

Jászi figyelmét nem kerülte el a vezető és vezetettek fokozódó elkülönülése, az új bü
rokrácia kialakulása s ennek hivalkodása és paranoiája sem. Neki valóban „nem volt 
szüksége a kitelepítések, a moszkvai perek, a lágerek és a szovjet külpolitika nagy-

2 4 Törtetőinek, karrieristáinak. 
2 5 Lm. 24. 
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hatalmi lépéseinek tapasztalataira, ő már 1919-ben is világosan lát ta a bolsevizmus 
ideológiájának veszélyeit".26 Illetve annyiban pontosítanám ezt a megállapítást, hogy 
a marxizmusét is, melynek agresszív, de következetes örökösét látta a bolsevizmusban. 

Igaz, komolyabb érvként vette számba azt, hogy az orosz és a magyar kísérlet tor
zulásainak, illetve kudarcának oka lehet az a marxi jövendöléssel ellentétes fejlemény, 
miszerint a bolsevista fordulat az ipari fejlődés, a nagyüzemi koncentráció alacsonyabb 
fokán álló országokban következett be. De Jászi válasza erre az: a gazdasági és egy
általán az emberi élet ilyen fokú centralizációja, a piac és a verseny kiiktatása éppen 
azért nem lehetséges Nyugaton, mert fejlettebb. Mint írja, „a burzsoázia hatalmi és 
gazdasági súlya sokkal nagyobb; a magántulajdonban érdekelt közép- és kisegziszten
ciák rétege sokkal szélesebb; maga a munkásság elitje és vezető rétege egyre tisztábban 
látja a különbséget a munkatulajdon és az erőszaktulajdon között; a gazdasági élet sok
kal finomabb és differenciáltabb, minden durva beavatkozást sokkal kevésbé elbíró; az 
egyéni iniciatíva és a minőségi munka sokkal nagyobb szerepet visz itt, mint keleten; 
a lélek függetlensége, a szabadságjogok megbecsülése, az igazságosság érzése i t t sokkal 
fontosabb társadalmi tényező, mint a tradicionális és a naturál-gazdasági elemektől 
még sokkal á t i ta tot tabb keleti társadalmakban" .27 

Tehát Jászi éppen e rendhagyónak vélt fejleményt t a r to t t a természetesnek, s ezt an
nál inkább tehette, mert a marxi forradalmi próféciát az ő szemében nem a gazdasági
civilizációs fejlődés, hanem éppen egy gazdaságon kívüli tényező, a világháború által 
teremtett helyzet látszott igazolni. 

* 

Többször is kitér könyvében a zsidóságnak Kelet- és Közép-Európa szellemi életé
ben s kivált a szocialista mozgalomban játszott túlméretezett szerepére. Álláspontját 
így foglalja össze: „A zsidóság, mely alig néhány százalékot tesz ki ezen országok népes
ségében, a vezető szociáldemokrata pozíciókat szinte kizárólagos monopóliumába vette 
úgy, hogy a szocialista uralom a mind elégedetlenebb tömegek előtt hova-tovább mint 
zsidó uralom jelentkezik. Úgy faji, mint történelmi, környezeti okok magyarázzák a zsi
dóságnak ezt a szerfelett nagy terpeszkedését, ami nemcsak azért veszedelmes, mert 
az ellenforradalom számára egy gyűlöletes, ősi tömegszenvedélyek hevétől fűtött szim
bólumot ad, de azért is, mivel a zsidóság túlsúlya a szocializmusban egy olyan szellemi 
légkört teremt, mely a marxi tan eredeti fogyatkozásait még jobban kiélezi és defor
málja. [... ] most, hogy a politikai konjunktúra őket a homloktérbe állította, túlzó 
racionalizmusukkal, merev dogmatizmusukkal és abszolút gyökértelenségükkel a régi 
kultúrában nem látnak egyebet, mint osztály uralmat, elmaradottságot, bornírtságot, 
s úgy gerálják magukat, mintha az illető ország népe kilencvenkilenc százalékig csupa 
szabadgondolkodókból, ateistákból, marxistákból és freudistákból állana."28 

E némiképp pamfletszerű beállítást személyes élmények is táplálták a magyar tanács
köztársaság it thon eltöltött napjaiból, de ennél jóval súlyosabb probléma Jászi számára. 
A zsidókérdés őt már korábban is foglalkoztatta. A háború idején egyik kezdeményezője 
volt a Huszadik Század' c. folyóirat ezzel kapcsolatos körkérdése fölvetésének és közre
adásának. A Magyar Kálváriá-ban is megpróbál szembenézni vele; annál inkább, mert 
választ kellett találnia a Horthy-féle ellenforradalom antiszemita jelszavai és diszkri
mináló intézkedései sikerének okaira. 

2 6GYURGYÁK János megállapítása. Lh. 339. 
27 Lm. 28. 
28/.m. 75-76. L. még. 15. 

172 



Tagadhatat lan, hogy amennyire érthető a zsidóság vonzódása a nemzetköziséget 
hirdető szocialista mozgalomhoz, annyira a Jászi által ecsetelt veszélyek fölidézője is 
lett e térségben. Mint ahogy a zsidókérdés ekkor, a századelő Magyarországán valóban 
létező probléma, s ennek elismerése önmagában még távolról sem antiszemita kiindulás. 
De azt sem lehet tagadni, hogy Jászi — mint arra már u ta l tam — részben igazságta
lanul ítélte meg a magyar zsidóság történelmi lehetőségeit és szerepét, amikor mind a 
kapitalizálódásban, mind pedig a szocialista mozgalomban való részvételének arányta
lanságait kifogásolja. Holott tökéletesen tisztában volt vele, hogy elsősorban a magyar 
társadalom konzervativizmusán, a polgárosulás belső feltételeinek hiányán múlott ez. 

„A zsidókérdés lényegében abban áll — olvashatjuk a Magyar Kálvária-bán — , hogy 
a magyar nép óriási kulturális elmaradottsága, teljes gazdasági és politikai szervezetlen
sége folytán egyetlen téren sem érvényesül oly mértékben, mint az a benne szunnyadó 
hatalmas szellemi és erkölcsi erőknek megfelelne. Azt a morális erőtartalékot, melyet 
más nemzetek számára a népnek a földből és a természetből kisarjadzó ősereje nyújt: 
az örökké megújuló vért és lelki energiákat nálunk fölőrli és tönkreteszi a latifundium, 
az uzsora és a felekezeti népbutítás ördögi háromsága. Valahogyan nálunk megszűnt a 
vérbeli kontaktus a legmagasabb szellemi értékek és a legmélyebb néphumusz között. 
A magyar lélek egyre meddőbbnek bizonyult, és a kultúra hadseregének ritkuló sorait 
mindinkább idegenek és elsősorban zsidók töltötték be."2 9 

A zsidókérdés voltaképpen a felemás magyar polgárosulás kérdése Jászi megközelíté
sében. Idézett gondolatmenetét így folytatja: „Mégpedig nagyrészt olyan zsidók, akik
ben a legtöbb alkalmazkodási képesség volt ahhoz a kizsákmányoló szervezethez, melyet 
magyar államnak neveztek. Ekként a leglármásabb, legtekintetnélkülibb, legskrupulus-
talanabb, legeljunkeresedettebb zsidók érvényesültek, és létrejött a világ legundorítóbb 
lelki szintézise, mint a budapesti vezető szellemiség keresztmetszete: a nyegle, urizá-
ló, felszínes, dologtalan dzsentriszellemnek a vegyülete a Lipótváros amoralizmusával, 
cinizmusával és élvező nihilizmusával. A basáskodó szolgabíróléleknek s a zsákmányra 
éhes kapitalista léleknek, a feudalizmusnak és az uzsorának, a turáni nemtörődömség
nek és a bócheres relativizmusnak nagyon fölbőszítő keveréke." 

Kétségtelen, az az ellenszenv, amivel Jászi en bloc viseltetett a magyar uralkodó 
osztályok iránt, nem mindig válik előnyére az elemzés során. Sokszor a kívánatosnál 
kevesebb megértést muta t a tőle távol eső nézőpontok iránt. Joggal lehet szemére vet
ni, hogy aligha jár el helyesen, ha például hibáztatja a tőkést azért, hogy a profitot 
hajszolja; a „zsidó szellem"-nek az az értelmezése pedig, hogy — kapitalistaként is, 
szocialistaként is — túlzásokra, szélsőségekre hajló, ugyancsak túlzó, szélsőséges álta
lánosítás.30 Ugyanakkor Jászi álláspontjának meghamisító félreértése az (s olykor még 
a szakirodalomban is fel-felbukkan31), ha a zsidókérdés általa adott interpretációját a 
népi írókéhoz hasonlónak ítéljük. A meglévő párhuzamok ellenére fényévek választják el 
a kettőt. Érdemes fölidézni szavait a Horthy-féle ellenforradalom antiszemitizmusának 
őszinteségéről: 

„ . . . A Horthy-rendszer egyik legnagyobb hazugsága itt van — írja Jászi — : ő vál
tozatlanul fönn akarja tar tani a feudalizmusnak és a kapitalizmusnak, az erőszaknak 

2 9 Magyar Kálvária... 160. 
3 0 Vö. ERÉNYI Tibor, Jászi Oszkár 1918-1919-ben. Világosság, 1989. 807-808. Egyetértek abban 

is a szerzővel, hogy Jászinak a zsidókérdéssel kapcsolatos megállapításait a későbbi történelmi 
fejlemények miat t érezhetjük egyoldalúnak. „Nem lá tha t t a előre a nácizmus, a holocaust világát; 
nem tudhat ta , hogy a »józan munkás és művelt zsidó polgárságot, értelmiséget« az elvadult, 
racionális elemeket is felhasználó, de a maga egészében irracionális antiszemitizmus ugyanoda 
ju t t a t t a , mint azoknak többségét, akiket a könyv szerzője társadalmi-politikai szerepük miat t 
elmarasztalt." 

3 1 Például SALAMON Konrád, Mozzanatok a népi-urbánus vita történetéből. Életünk, 1988. 935. 
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és az uzsorának azt a rendszerét, melyen elsősorban alapszik népünk elnyomorodása 
és a zsidó parazitizmus virulása. Legfeljebb néhány szúnyogot üt le a demagógia élesz
tősére: ellenben megőrizni és kiterjeszteni akarja azokat a latifundiális és bankos mo
csarakat, ahonnan a maláriaterjesztő szúnyogoknak újabb és újabb csapatai rajzanak 
ki. A Horthy-antiszemitizmus nem a zsidóság egy része káros funkcióinak kiküszöbölé
séből áll, hanem csak egyes zsidók kiszorításából, hogy parazitér üzleteiket keresztény 
naplopók és kalandorok vegyék át. Sít a lánckereskedők, árdrágítók és gründolók elleni 
dühüknél sokkal komolyabb és őszintébb az a bestializmusuk, mellyel épp a zsidóság 
ama legkomolyabb és legértékesebb része ellen fordulnak, mely valóban úttörő" munkát 
végzett Magyarországon, akiknek részvétele nélkül a magyar kultúra ázsiai színvonalra 
süllyedne, mint ahogy tényleg a fehérterror országában minden európai jellegű szelle
mi élet megsemmisült."32 Jászi utolsó mondatához hsonlót hiába keresnénk a népi írók 
munkáiban. 

* 

Mármost mit tudot t ő a bolsevizmus alternatívájaként javasolni? A liberális szocia
lizmus alapelvei — a marxista szocializmus ellenében — Jászi szerint a következők: 

A társadalom organikus felfogásán alapul. Ami az állati organizmusban az anyag
csere, az a társadalmi organizmusban a közgazdaság. A piac és a verseny nélküli, 
államilag központosított és szétosztott közgazdaság lélektani, sőt biológiai abszurdum. 
„A kereslet és a kínálat törvénye nem egy puszta kapitalista esetlegesség, hanem min
den szabad cserének örök lélektani kategóriája, melynek minden bizonnyal alapvető 
biológiai ekvivalenciák felelnek meg."33 

Jászi elképzelése egy optimista antropológiára s egy funkcionálisan és harmoniku
san működő társadalom eszményére épül. Ügy véli, hogy a közgazdasági törvények 
„tiszta" és ezért spontán érvényesülése végül is lehetővé teszi a folyamatos haladást, a 
fokozódó harmóniát. Pozitivista evolucionizmusa egy tőről fakad alapvetően liberális 
beállítottságával. Hiszen akkor nincs szükség vakmerő állami beavatkozásra; az optimá
lis beavatkozás lehetőségei korlátozottak, az állam csak egy szükséges rossz, „nem egy 
mindenható közösségi hatalom, hanem szabad egyének szabad kooperációja a legfel
sőbb politikai célkitűzés" .34 A liberális szocializmus a marxizmussal szemben nem hisz 
sem a katasztrófa-, sem a megváltási elméletekben. A forradalom elkerülendő rossz, a 
cél egy új egyensúlyállapot kialakítása mélyreható reformok útján. 

Az osztályharc fontos, de nem mindenható tényezője a történelemnek. Nem a pro
letártömegek elnyomorodása a kibontakozás útja, hanem a gazdaságilag erősbödő és 
függetlenedő egzisztenciák egyre növekvő száma és súlya. A marxi értékelmélet mecha
nikus és uniformizáló, mindent az átlag munkaidőre visszavezető doktrínájával szemben 
a liberális szocializmus a szellemi munka nagyobb produktivitását hangsúlyozza „és azt 
a törvényt, hogy minden értékrelációban a munka kvalitásának és intenzitásának dön
tő mértékben kell érvényesülnie, valamint azt, hogy a szellemi munka vezető, célkitflző, 
szervező ereje nélkül nincs társadalmi haladás".3 6 

A militarizmussal kacérkodó marxizmussal ellentétben a liberális szocializmus an
timilitarista és pacifista. A „free trade" elve számára „nem az angol kapitalista érde
keltség ideológiai függvénye, hanem egy természetjogi kategória, melynek megvalósítása 
nélkül sem az emberi gazdaság nem fejlesztheti ki a benne szunnyadó összes erőket, 

3 2 Magyar Kálvária... 160-161. 
3 3 A kommunizmus kilátástalansaga... 55-. 
3 4 / .m. 56. 
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sem az erkölcs nem haladhatja túl az ököljog barbarizmusát."36 Jászinak égető szüksége 
van a gazdasági törvényeket és a morális parancsokat garantáló általános antropoló
giai keretekre, ezért hangsúlyozza annyira a „természetjogi viszonylatok" egyetemes 
érvényességét. 

Voltaképp ezeket sértette meg a kapitalizmus is, amely igazságtalan és egyre inkább 
célszerűtlenné váló berendezés. A kapitalizmus mindenekelőtt a nagy földbirtokrend-
szer következménye. A liberális szocializmus kifejezetten geocentrikus: a társadalom 
legalapvetőbb tényét nem az ipari működésben látja, miként a marxizmus, hanem az 
embernek „minden érték s tőke forrásához", a földhöz való viszonyában. Ennélfogva 
tiltakozik „a föld és a tőke alaptermészetének és uralma következményeinek tudomány
talan összekeverése" ellen. Minden történelmi korszak alaptermészetét — szögezi le 
Jászi — elsősorban a népességnek a földhöz való viszonya, nem pedig a (bár ugyancsak 
fontos, de felszínesebb) technológia határozza meg. Henry George nyomán a földmo
nopólium megtörésében, a föld felszabadításában látta a kapitalizmus meghaladásának 
legfőbb feltételét. 

Nem kétséges, hogy —jóllehet Jászi Oszkár szándéka szerint a realitásokra és észér
vekre hivatkozott — ma az ő álláspontja is utópikusnak, sőt naivnak bizonyul. Nem 
mintha maga Jászi tiltakozott volna e minősítés ellen: ő eleve racionális utópiát terve
zett, aminek akkor még nem volt a maihoz hasonló negatív csengése. Amikor köny
vében bevezeti a természetjog fogalmát, a következőképpen érvel: „ . . . a természetjog 
nem puszta fantazma vagy álmodozás, hanem az emberi léleknek alkotó tevékenysége. 
Egész kétségtelenül léteznek az emberek között olyan viszonylatok, melyeknek igazsá
gát vagy igazságtalanságát minden nem korrumpált s elegendően kifejlett emberi lélek 
olyan világosan felismeri, mint Euklidesnek akármelyik tételét. Sőt, tovább lehetne 
menni és azt mondani, hogy a világtörténelem semmi egyéb, mint meg-megújuló tö
rekvés ennek az ősi lélekvalóságnak a megvalósítására. Az utópiáknak egy része nem 
azért rossz, mintha a célkitűzés helytelen vagy esztelen volna, hanem csak azért, mert 
a ma rendelkezésre álló erők még nem elegendők a feladat megvalósítására. A rossz 
értelemben vett utópia csak ott kezdődik, mikor a konstruktőr nem számít az embe
ri természet ősi és változatlan motívumaival, s nem látja az emberi társadalomnak 
dinamikus és organikus természetét."37 

Nyilvánvaló, hogy az az intuitív képesség, mellyel állítólag „minden nem korrumpált 
s elegendően kifejlett emberi lélek" rendelkezik és melyre Jászi hivatkozik, távolról sem 
magától értetődő adottság. Amikor megveti és elveti a marxizmuséhoz hasonló érdék
és siker központúságot, egyszersmind saját pozíciójának gyakorlati esélyeit rontja. Pe
dig Jászi többet akar: azt szeretné, ha a liberális szocializmus mögé is tömegmozgalom 
kerekedne — hiszen csak így válhatna igazi alternatívává a marxizmussal szemben, 
„tömegmozgalmat csak tömegmozgalommal lehet ellensúlyozni" .38 Ám éppen ő állapít
ja meg a hozzá közel álló gondolkodókról, hogy nem voltak képesek széles körű hatást 
kiváltani (az egy Henry George kivételével, s talán éppen ez játszott közre Jászinál 
George túlértékelésében). 

Egyfelől hatástalanságuk okát látja abban, hogy nincs lezárt és befejezett rendsze
rük, másfelől neki magának is kétségei vannak, hogy a liberális és a szocialista elvek 
összeegyeztetésével ilyen rendszer egyáltalán megteremthető-e. Hatékony szervezetet 
szeretne létrehozni, nem egyházat — holott ha valaki, hát Jászi tisztában van vele, 
hogy a marxizmus gyors sikerében mekkora szerepe volt a tömegek vallásos igényeire 
való rájátszásnak, s maga Marx ismeretlen számukra, könyve „szent könyv", mítosszá 

Z6Uo. 
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üresedett. Jászi pedig tudományos programmal akar hatásos versenytárssá válni; aligha 
több ez, mint tipikus értelmiségi illúzió, teljes összhangban a 18-19. századi utópikus 
szocialisták és tágabban a felvilágosodás meggyőződésével. 

S mint tudományos koncepció is kidolgozatlan és vitatható Jászi elképzelése. Nem 
a kapitalizmus működésképtelenségének feltételezését vethetjük szemére — ez törté
netietlen volna. (S paradox voltát mi sem mutatja jobban, mint az, hogy néhány 
évtizede még a bolsevizmus működőképtelenségéről mondott szavait kérdőjelezhettük 
meg hasonló logikával.39) Jászi Oszkár 1919-ben, 1920-ban nem láthat ta előre, hogy a 
bolsevizmus sikeres vetélytársaként jobboldali tömegmozgalmak fognak támadni Eu
rópában, s az ezek által képviselt kihívás és az újabb világégés tapasztalata nyomán a 
polgári rend alapokig ható reformokra szánja el magát. Mint ahogy azt sem lá that ta 
előre, hogy félévszázados hullámvölgy után a szociáldemokrácia gyökeres megújulásra 
képes: integrálódik a polgári társadalomba és marxista munkáspártból demokratikus 
néppárttá válik. 

Illetve mintha egyet-mást megsejtett volna. A társadalmi szolidaritás ma legalább 
olyan eleven hatóerő, mint az osztályharc. A kölcsönös fenyegetettség kikényszeríti a 
különböző, sőt egymást kizáró értékrendek együttélésének és közös szabályozásának tu
domásulvételét. Nemcsak a szociáldemokrácia, hanem minden demokratikus tényező a 
liberális és a szocialista elvek valamifajta egyeztetésére törekszik. S éppen napjainkban 
lehetünk tanúi a bolsevista rendszer átfogó kudarcának. 

Ám mindez nem feledtetheti Jászi tévedéseit. Nemcsak az elproletarializálódás pers
pektívája és a „geocentrikus" nézőpont fölött járt el az idő. A harmonikus-funkcionális 
társadalom-modell helyett a konfliktusos-érdekegyeztető modell valósult meg. S a nye
részkedés motívuma éppúgy nem hagyható figyelmen kívül, mint a többi érdek sem a 
társadalom életében és megértésében. Bár Jászi is érzékelte a nehézségeket az általa 
megálmodott, nem a nyerészkedésen alapuló gazdaság indítékait illetően, a kielégítő 
válassszal végül adós maradt.4 0 Lehet, hogy van harmadik út a kapitalizmus és a 
bolsevizmus között; mindenesetre ő nem talált rá erre. 

* 

S néhány évvel később Jászi nem habozott a maga számára levonni a konzekven
ciákat. Amikor fölismerte, hogy az új európai s ta tus quo kialakulása immár lezárult 
s a magyar emigrációnak Károlyi Mihály és Jászi vezette szárnyát támogató utódál
lamok beletörődtek a Horthy-rendszer stabilizálódásába, beszüntette aktív politikusi 
tevékenységét és egy kis amerikai egyetemre, Oberlinbe száműzte magát. Arról, hogy 
milyen légüres térbe került, megrendítő képet ad naplójának itt következő, 1924. au
gusztus 5-én Prágában írt részlete: 

„irtózatos kép ez az utódállamokbeli új áthelyezkedés. — Milliárdnyi lopások és egy 
új arisztokrácia kialakulása. — A szegény elnyomott kis tót ügyvédekből milliomosok 
és miniszterek lettek. — Ruszinszkó épp oly barbár és kizsákmányolt, mint valaha. 
[... ] A feudalizmus helyett jön a kapitalizmus iskolája. 

S mi kik elvi célokért érdek nélkül cselekedtünk s a Duna-medencében a legmaga
sabb demokráciát s internacionalizmust képviseljük, koldusbottal kóborlunk a világon 
s még annyi anyagi bázisunk sincs, hogy a legszerényebb tudományos életet folytassuk. 

3 9 Én is ezt te t tem idézett tanulmányomban. 
4 0 Vö. GYURGYÁK János, i.h. 337. 
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Az ember, aki nem hisz szupranaturális rendelésekben és feladatokban, kétségbe
esetten eshet össze élete romjai felett."41 

S tegyük hozzá: nemcsak Jászi jelene, de utókora sem volt hajlandó megfelelően 
akceptálni törekvéseit. Meg kellett érnie a szovjet bolsevizmus diadalát, majd világmé
retű kiterjedését; hazájába többé nem térhetett vissza; ma pedig, a Jászi által megjósolt 
térvesztése idején nemcsak a bolsevizmus vagy a marxizmus érvényét kezdte ki a törté
nelem, hanem a szocializmus valamennyi változatáét. Mégis számos tanulsággal szolgál 
ez az életmű. Míg a kortársak szemében Jászi legfőbb erénye átlátó képessége s az egész
ről alkotott képe volt, addig kései utódai a részletekben rejlő zseniális felismeréseket 
csodálhatják. ínséges időkben ez sem csekélység. 

András Veres 

OSZKÁR JÁSZI'S UTÓPIÁN SOCIALISM 

O. Jászi characterized his political and intellectual position first as a bourgeois radical, 
and later as a liberal Socialist one. In fact, his work was guided by morál values rather 
than political considerations. Accepting the strict division of the bourgeoisie, where the 
citoyen is distinguished from the bourgeois, what he desired to be was exclusively a 
citoyen. Thus, he was necessarily confronted not only with the apologists of capitalism 
but also with all the Marxist varieties of Socialism, including social democracy as well as 
Bolshevism. As opposed to them, he tried both to establish theoretically and to propagate 
the liberal version of the Socialist thought. 

It seems that these ambitions have not been acknowledged neither by the contem-
poraries nor by the posterity. Jászi had to live to see the victory of Bolshevism, then 
its worldwide diffusum; and today, when Bolshevism decays as Jászi has foreseen it, his-
tory eats away not only the validity of Bolshevism and Marxism, but of all versions of 
Socialism. Jászi's intention was to apply to reality and reason, but nowadays his own 
standpoint proves to be Utópián, moreover, naive. 

Still, this oeuvre has several lessons to draw. While for his contemporaries the principal 
virtue of Jászi was his capacity of surveying, giving a perspective and overall picture, 
what his laté students may value the best is the geniality of his detailed observations. 
The present study (or rather essay) attempts at giving account of these corner-stones 
of his thought, taking as its primary basis the analyses of his two great works of 1919-
1921, Magyar Kálvária — Magyar Föltámadás (title of the English language ed.: Revolution 
and Counter-Revolution in Hungary) and his „Counter-Marx book", A kommunizmus 
küátástalansága és a szocializmus reformációja (The Hopelessness of Communism and the 
Reformation of Socialism). 

4 1 Idézi VERES András, Gábor Andor: igen, Jászi Oszkár: nem? (Megjegyzések Tasi József cikkéhez) 
Itk 1981. 646. 
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