a politikának Magyarországon nem lenne tömegbázisa. Ilyen programmal a demokrácia az 1920-as években Magyarországon nem lehetett népszerű, s ez így is
van rendjén, mert a nemzeti kérdést nem lehet kivonni a demokratizmus alapelvei köréből. Valószínű, hogy Jászit a pillanatnyi helyzetértékelés vitte ebbe az
irányba. A könyv függelékében közölt 1921. februári Utószó szerint összeroskadóban látta a Horthy-rendszert. Nem mérte fel, hogy az adott pillanatban külpolitikailag valóban irreális revíziós igények fenntartása milyen belső bázist biztosít a konszolidációra is képes ellenforradalomnak.
A politizáló magyar társadalom külpolitikai tájékozatlansága gyakran
felemlítésre kerül Jászi könyvében. Valóban, a Habsburg-birodalomban, egy
nagyhatalom belsejében eltöltött, a változást csak a Balkán-félszigeten elképzelni tudó magyar közgondolkodásnak hagyományosan gyenge pontja volt
a külpolitikai tájékozódás. A kései olvasó már azt is érzi, hogy Jászi is korának gyermeke volt. Mivel nem élt sem önálló nemzetállamban, sem demokratikus társadalomban, nem érzékeli, hogy a demokratikus nemzetek politikai
önzése, külpolitikai mozgásiránya bizonyos értelemben nagyobb feszültségeket hozhat magával, mint a klasszikus hatalmi diplomácia 18. századi politizálása. Hiszen a külpolitika a hatalmi érdekek mellett most már a tömegnyomásnak is engedni kénytelen!
Érthető, ha Jászi a jövőt illetően nagyon bizonytalan. Hite azonban töretlen: lesz magyar föltámadás, s ezt konkretizálja is könyvében, amikor a
fejlődés lehetséges módozatait felvázolja. A francia út a kíméletlen nagykapitalista érdekérvényesítésé, az orosz út a bolsevizmusé (Jászi szerint hívei
csak gyarapodnak a Horthy-rendszer visszásságai folytán, amiben alighanem
téved), és végül az általa vágyott angol út, amely „a demokrácia, az önkormányzat és a szocializmus útja". (Ma inkább svéd modellt mondanánk.) Jászi
itt nem tud szociológiai-politikai érveket felhozni, nem tud hazai erőteljes
ilyen irányú mozgalmakra hivatkozni. Érvelése inkább csak azon alapul, hogy
ez az út lenne a legjobb Magyarország számára. Ebben valóban igaza van.
Hogy hogyan jut el oda az ország? — Jászi nem is ígéri, hogy megmutatja,
ö csak jelzi optimizmusát, amely hiten alapul: lesz a magyar kálvária után
magyar föltámadás. Ügy legyen (görögül: amen). (Pallas Lap- és Könyvkiadó,
Magyar Hírlap könyvek.)
GERGELY ANDRÁS
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