
A harmadik szociográfus találkozó Kecskeméten 

Ezt a találkozást Erdei Fe-
renc emlékének szánták az 
ország szociográfusai, de a 
témára való tekintettel ez eset-
benne. Olyanok, akiket a nagy 
ben mások is részt vettek 
gondolkodó iránti tisztelet ho-
zott el a hirös városba. 

Az ülésszakon négy főrefe-
rá tum hangzott el: dr. Gajdó-
csi István, a Bács-Kiskun me-
gyei Tanács elnöke Erdei Fe-
rencről, a gyakorló mezőgaz-
zésügyi miniszter a tudós köz-
Pál, mezőgazdasági és élelme-
dászról beszélt; dr. Romány 
gazdász és agrárpolitikus esz-
mei fejlődését szakaszolta és 
elemezte; Czine Mihály egye-
temi tanár az író Erdei Fe-
rencről tett fontos megállapí-
tásokat; Huszár Tibor tan-
székvezető egyetemi tanár pe-
dig a forradalmár, politikus, 

a tudós, a cselekvő Erdei Ferenc életútját, emberi és világnézeti fejlődését foglalta 
egésabe. 

Tekintve e beszámoló lehetséges terjedelmét, valamint azt, hogy az utóbbi refe-
rá tum közelítette a legtöbb oldalról a témát, ezt az előadást ismertetem. 

Huszár Tibor mondandójának két magva volt: Az egyik az életmű elemzése, a 
másik pedig Erdei Ferenc emberi-gondolkodói fejlődésének értékelése. 

Fejtegetése első részében az előadó azokról a kicsinyítésekről és ellenhangokról 
beszélt, amelyek Erdei Ferenccel szemben megvannak. Némely tudós számára politi-
kus volt, míg vannak politikusok, akik szeretik tudóssá minősíteni; viszont akik mind-
kettőt túlzásnak tar t ják, azok írót, szociográfust emlegetnek, vagy esetleg csak „Rá-
kosi Mátyás miniszterét". Mindez a vitatott személyiség nagyságát bizonyítja, mert 
azt mutat ja , hogy tovább él, hagy nem lehet elhallgatni, hát térbe tolni. A Valóság 
című folyóirat 1976. áprilisi és májusi számában jelent meg egy félbemaradt műve. 
A negyvenes évek első felében írta, a két háború közötti Magyarország állapotáról. 
Ebben olyan átfogó és mély elemzését adja a kornak, mint senki más. Huszár Tibor 
egyetértett Czine Mihállyal abban, hogy Erdei Ferenc teremtette meg a magyar szo-
ciológia szép, erőteljes, kifejező, és közérthető nyelvét, és megtoldta azzal, hogy ugyanő 
lépett fel a magyar nyelvű szociológiai gondolkodás mindeddig legmagasabb csúcsai-
ra. Kezdte az első éltető közeg, a paraszttársadalom újat adó elemzésével, s folytatta 
a nagyobb, a teljesebb közösség állapotának, tennivalóinak taglalásával. Ha így lát-
juk Erdei Ferenc út ját , tetteit, s még hozzászámoljuk, hogy ez az ember az újkori ma-
gyar történelem talán legsúlyosabb öt évtizedével nézett szembe, akkor nem kisebb-
nek, csak nagyobbnak fogjuk őt látni; egyre nagyobbnak a múló időben. 

Huszár Tibor így szakaszolta az életutat: 
1931—1937. Harmincegyben jelenik meg a királyhegyesi monográfia, első tanul-

mánya, s utána gyors ütemben a többi dolgozat és könyv. Ebben az időben alakul ki a 
világképe, mégpedig elsősorban nem elméleti ismeretanyagból, hanem a tapasztalás 
út ján. Makói ismereteiből, s az ezekre később módszeresen „ráépített" egyéb tapasz-
talataiból bontja ki a paraszti tipológiát, de gazdaságtudományi, szociológiai meg-
állapításait is. Ebben az időszakban úgy látja, hogy a magyarországi kibontakozás fő 
ereje a parasztság polgárosodása. Ekkor még nem marxista, öccsének írott leveléből 
kitűnik, hogy a tulajdonos és termelő kategóriákat nem tudja egyeztetni a kizsákmá-
nyoló—kizsákmányoltak alaptétellel, de töpreng raj ta . Egyelőre azonban nem szűn-
nek fentartásai a marxizmussal, pontosabban a marxista közgazdaságtannal szem-
ben. A Magyarságtudomány c. folyóiratban jelent meg egy cikke 1935-ben, ahol a 
többi között ezt í r j a : „Nem tudta korrigálni azonban a szocialista tudomány a gaz-
daságtalan iszonyát a kon' rétumcKk f igyelembevételétől . . . Alapos gyanú támasztható 
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abban az irányban, hogy éppen a konkrét helyzetek injorálása, és a munkásság abszt-
rakt sorsközösségének a túlbecsülése akadályozta meg a szocialista mozgalmat és tu-
dományt abban, hogy több helyen győzedelmeskedjék, és viszont a konkrét helyzet 
ösztönös felfogása révén jut tat ta uralomra Lenin zsenije az orosz szocia l izmust . . . A 
lenini gazdaságtan jobban ismeri a konkrétumok erejét, mint a marxi, azonban, mint 
lényegében szocialista gazdaságtan, a polgári illúziók antitézise-képpen gyakorta épít 
a proletár illúziókra a tényezők könyörtelen felderítése helyett." 

1937—1943. Erre az időszakra esik a haladó tömegmozgalmak fellendülő ívének 
törése szerte Európában, s ezzel egyidőben a Márciusi Front mozgalmának visszaesése 
nálunk. Ezek a mozzanatok Erdei Ferencet ú j töprengésekre késztetik. Ebben az idő-
ben találkozik kommunista fiatalokkal — debreceniekkel, szegediekkel, pestiekkel —, 
akik a Komintern VII. Kongresszusa után sok mindent újraértékeltek. Ebben az idő-
ben válik marxistává, de nem úgy, hogy korábbi nézeteit elhagyja, hanem sajá t kon-
cepcióinak megoldatlan pontjai t tisztázza a marxizmus—leninizmus segítségével! 

Ebben a korrekcióban nagy segítségére van az a vonzalom, amit Lenin iránt min-
dig is érzett. Fejlődésének előző szakaszában a Válasz körétől és a részben abból ki-
növő Máricusi Fronttól várta a haladást. S amikor kiderült, hogy nem tudnak „ha-
tározatképes" tömegeket megmozgatni, kereste a hanyatlás okait. A Kelet Népében 
írja, 1941 augusztusában: „Ha abban az időben van soraink között legalább egy olyan 
politikus, aki ösztönnel és ítélőképességgel ismeri a politikai cselekvés e l e m e i t . . . ak-
kor a fölgerjesztett politikai hangulat mozgalom lehetett volna . . . " Nem volt. De ak-
kor legalább: „Ha lett volna olyan módszerrel látó és olyan rendszerben gondolkodó 
elme, aki egységben és értéssel tudta volna felfogni mindazt, amit felfedeztünk, akkor 
egy nagyszerű társadalmi szemlélet, szociológiai irány született volna meg, ami hosz-
szú időre megkönnyítette volna társadalmunk ismeretét, és elősegítette volna a kí-
vánatos politikai eszme és mozgalom születését. Ilyen sem volt." 

Huszár Tibor sem tehette, és ebben az ismertetésben nekem sem áll módomban, 
hogy közöljem Erdei Ferenc töprengéseinek minden mozzanatát. Annyi azonban vilá-
gos: ebben az időben Magyarországon Erdei Ferenc volt az, aki a legnagyobb érzé-
kenységgel, a legátfogóbban, s a legérvényesebben értékelte a harmincas évek magyar 
progressziójának helyzetét, ö az, aki itthon olyan élességgel és mélységgel lát, hogy 
még az erővonalakat is kiméri, a taktikát is felvázolja. Lát ja például, hogy a háború 
utáni magyarországi átalakulás csakis polgári demokratikus lehet, s csak ha ez a 
mélyreható és viszonylag hosszú folyamat lezajlik, akkor csaphat át szocialista forra-

dalomba, mégpedig nem szubjektív elhatározásokból, hanem a történelem logikája 
szerint! 

1943—1949. Erdei Ferenc soha, egyetlen „történelmi pótvizsgára" sem „jelentke-
zett" addig, amíg az ú j helyzetet a valóság ú j elemein le nem mérte. így történt ez a 
második világháború vége felé is. Huszár Tibor kiemeli: Erdei megnyilatkazásaiból jól 
látszik, hogy ez az ember felmérte: a magyarság következő korszaka abban a szerke-
zetben zajlik majd, amit a háború végére kialakuló világpolitikai realitások szabnak 
ki. Aki ezen kívülre megy, az megőrizhet talán valamilyen erkölcsi integritást, de -kí-
vül marad a történelmen — s voltaképpen cserbenhagyja népét, nemzetét, amelyik 
viszont nem vonulhat félre, semerre, mert helyben kell maradnia! 

1949—1958. Ugyanakkor Erdei Ferenc sohasem adta föl azt a reményét, hogy a 
munkásmozgalomban elkövetkezik egy olyan belső fordulat, amelyik a magyarországi 
paraszttársadalom, a falu, a mezőgazdaság területén lehetővé teszi a lenini szövetségi 
és szövetkezeti politika jobb érvényesülését, ö tvenhétben hosszú ideig jár ta a Futó-
homok vidékét, a Három Várost. Tanulmányozott, tanult, okult. Készült. 

Az ötvenes évek végétől lehet számítani Erdei Ferenc új , és sajnos, utolsó, ugyan-
akkor azonban leggazdagabb alkotói szakaszát. 

Huszár Tibor végül arról beszélt, hogy mind e pillanatig fennáll a veszély: Erdei 
Ferencet ugyanúgy „készítjük ki", mint annyi más nagyságunkat. Magasra emeljük, 
néhány mondatát kedvvel idézgetjük, de ismeretlenségben hagyjuk életművét, s nem 
vonjuk le annak tanulságait. 

Kunszabó Ferenc 
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