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A múlt század utolsó harmadában, 1879-ben született Kolozsvárott, 
olyan családból, amely mindkét ágán görcsösen ragaszkodik a hajdani 
nemesi múlt dicsfényéhez, de életét a proletár.iátus és értelmiség határán 
élte. Fiatalsága a negyvennyolcas emlékek, a fájdalmas nacionalizmus és 
a romantika csillogása jegyében telt: ezt adja neki anyja meséivel s a 
kolozsvári református kollégium egész nevelésével, gondolatvilágával. 
Családját mindkét ágon a súlyos alkoholizmus jegyezte el: ennek követ-
keztében a terheltség számos testvérén jelentkezett. Ettől az örökségtől 
való rettegése, és nehéz természetű apjával való összekülönbözése követ-
keztében kamaszkorában szakított családjával, melyet ezentúl csak nagy 
időközönként, rövid időre látogatott. 

A középiskolából kikerülve, rövid házitanítóskodás és jogászkodás 
után az Eötvös Collegium tagja lesz. A magyar és francia szakot végzi 
igen jó eredménnyel. Nyelvésznek indul, diplomája megszerzése után 
egy éves párizsi ösztöndíjat kap: az Eötvös-kollégiumi benyomások után 
ez az esztendő jegyzi el végleg a francia szellemmel és kultúrával. 
Hazatérve szakít nyelvész-kezdeteivel és vidékre megy tanárnak. Székes-

is* 



954 A Társaság munkájából 95.' 

fehérváron hamarosan a klerikális szélső reakció lapjába írt antiszemita 
cikksorozattal vált ki botrányt. Ekkor kezdődik vidéki reáliskolai 
vándorlása, mely mindaddig tart, míg csak ott nem hagyja a tanári 
pályát. 

Ha 1907/8-ban az ősi református Szabó-család fia katolikus klerikális 
és antiszemita Székesfehérvárott, 1910/1 l-ben Székelyudvarhelyen már 
Ady leglelkesebb és legtehetségesebb propagátora és a tanári sérelmek és 
követelések legradikálisabb megfogalmazója. A tanári mozgalomban 
betöltött szerepe hívja fel rá a Nyugat szerkesztőinek figyelmét, egy 
Tisza Istvánnal merészen, radikális hangon polemizáló cikke nyitja meg 
előtte a Nyugat - s hamarosan a Huszadik Század — hasábjait. Ezekben 
közli újhangú esszéit a magyar és francia irodalom egyes alakjairól és 
jelenségeiről, meg néhány általános esztétikai dolgozatát. Egy társada-
lomközpontú, aktivista esztétika és határozottan individualizmus- és 
kapitalizmus-ellenes ideológia körvonalai bontakoznak itt ki, mely 
egyéni színt képvisel, de nem áll szöges ellentétben az akkori polgári 
radikalizmus gondolatvilágával és esztétikai felfogásával. Ugyanezeknek 
a gondolatoknak a hordozói erős érzelmi töltésű, nagy verbális fantáziá-
ról tanúskodó elbeszélései, melyeket szintén túlnyomórészt a Nyugat 
közöl. Ezekben egyfelől a francia naturalizmus hazai tanítványának és 
továbbfejlesztőjének mutatkozik (Az örült kunyhó, Passió, A fül), 
másfelől pedig egy expresszionistán túlfűtött nyelvezetű allegorikus 
novellatípus megteremtője, amely mintegy a hidat jelenti az Adyval és 
nyomában nálunk meghonosodott szimbolizmus, és a Kassák Lajos és 
köre által kialakítandó expresszonista aktivizmus között (Don Kisott 
penitencián, Gulliver tovább utazik, A lélek-mocsár). 

Ideológiai álláspontjának szinte tételes lefektetése Az individua-
lizmus csődje című tanulmánya, melyben - akkor ugyan még egy 
közelebbről nem körvonalazott, eléggé ködösen elképzelt szocializmus 
érdekében - a totalitarizmus szélsőséges elméletét és gyakorlatát hir-
dette meg, a faji gondolat kiteljesítése érdekében. E tanulmánya körüli 
vitája miatt szakít a Huszadik Századdal, majd nem sokkal később a 
Nyugattal is. 

Egész gondolatvilága, ideológiája a század első tizedében alakul ki -
döntően külföldi példák és befolyások nyomán —, s ezen az ideológián 
lényegében nem változtat a következő évtizedek során sem, legfeljebb 
módosítja-alkalmazza, illetve az aktuális igények szerint egyik vagy 
másik elemét tolja jobban előtérbe. Ez az ideológia elutasítja magától a 
történelmi materializmust és a társadalom osztályszempontú szemlé-
letét, s a társadalom fő mozgató erejét a fajok egymás közötti harcában 
látja: ugyanakkor krisztiánus részvéttel hajol az elnyomott osztályok 
felé és tiltakozik a nyomor, kizsákmányolás ellen. Az emberről mecha-
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nisztikus elképzelései vannak, tetteiket mint a múlt, az ősök által 
meghatározott, kikerülhetetlen mozzanatokat tekinti: valamennyien ,,a 
holtak rángatottjai" vagyunk - mondja. Ebből természetesen követ-
kezik az ős-kultusz, a temető-kultusz, mely Szabó Dezső egész élet-
művét áthatja: az ember nem más, mint a temetőben elásott holt 
akaratok megvalósítója. Nemzeti értelemben a magyarság számára a 
legfőbb veszély a zsidóság, hirdeti, mely két főfegyverrel támad rá, hogy 
az országot magának szerezze meg: kapitalizmussal és szocializmussal. A 
magyarság a szabad versenyre fajilag képtelen, alkalmatlan, abban csak 
alul maradhat: a szocializmusban pedig szintén faji meghatározottságú 
„baleksége" teszi az idegen faj hódító szándékainak könnyű prédájává, 
Szabó Dezső hite szerint. 

Ezek a gondolatok és meggyőződések még inkább csak lappangva 
jelennek meg korai elbeszéléseiben, akárcsak első - különösebb feltűnés 
nélkül megjelent, eléggé gyöngén sikerült - regényében, a Nincs menek-
vésben (1917). 

A forradalom kitörésekor Pestre kerül állásba, a Károlyi-forradalom 
vezéralakjainak közbenjárására. A polgári forradalomnak, majd a prole-
tárdiktatúrának kezdetben lelkes, sőt túlbuzgó híve; de előbb az egyik-
kel fordul szembe - mert nem találja elég radikálisnak, tehát balról 
támadja, - majd a másikkal — jobbról, mert nem az ő igénye szerinti 
„faji forradalmat" valósítja meg. Ekkori meggyőződéseinek, álláspont-
jának, egész világnézetének és a magyarságra kivetített messianisztikus 
hitének legteljesebb összefoglalása és legérettebb megformálása a túl-
nyomórészt még a háború alatt Lőcsén írt, s a forradalom alatt Buda-
pesten befejezett Az elsodort falu, mely először 1919 májusában jelent 
meg, szinte észrevétlenül. Sikert, népszerűséget, országos visszhangot 
augusztus után, az ellenforradalom uralomra jutásával kapott, melynek 
úgyszólván szépirodalmi bibliájává lett. 

A rendkívül szétágazó cselekményű, rengeteg alakot mozgató regény 
három fókusza: Farkas Miklós, a Farcády-család és Böjthe János alakja. 
Farkas Miklós az egyetlen és legnagyobb magyar regényíró, a végzettől 
eljegyzett tragikus zseni, a magyar faj túlérett, hulló virága, aki prófé-
tikusan előre látja a közelgő világháborút s benne a magyar faj halálát. 
Az alak külső jegyeit nagyrészt Adytól kölcsönözte Szabó Dezső, s a 
saját gondolataival — fajelméletével, antiszemitizmusával, demokrácia-
ellenességével - töltötte meg. Ennek az alaknak a megalkotásával jelen-
tősen hozzájárult a háború utáni Ady-kultuszhoz - de még sokkal 
inkább Ady képének az ellenforradalom igényeihez igazításához-torzí-
tásához. A Farcády-család a magyar vidéki értelmiség parlagiságának, 
élet-fáradtságának megkapó, sok részletigazságot tartalmazó s ugyan-
akkor eltorzított rajza. Legfőbb nőalakja, Farcády Judit nőiségében a 
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hullásnak ugyanolyan embertelenre felnagyított és a lélektani hitelesség-
gel mit sem törődő képe, mint Farkas Miklós író-zseni voltában. Velük 
szemben az ellenpólust Böjthe János képviseli, ősi nemes és úri birtokos 
család fia, aki rendkívül széles horizontú műveltségre tett szert: az 
intellektuelek világától megcsömörölve és elhivatottságára hallgatva 
„visszamerül a népbe" s a falu felemelésén munkálkodik, dacolva a 
szembeszegülő erőkkel, hatalommal. 

A regény legfőbb mondanivalója az, hogy a magyar nép (amit 
teljesen és kizárólagosan a magyar parasztsággal azonosít) elpusztítására 
szövetkeztek urai, a németek és a zsidók, s e pusztítás legfőbb eszköze a 
kapitalizmus és a háború: az első kiemeli a falut „örök" feudális 
rendjéből, szétoldja a kereteket, míg a második a faj tömeges pusztu-
lását idézi elő, mert a magyart örökölt faji sajátságai is űzik a nemzet-
halál felé. Ezzel veszi fel a harcot Böjthe János, ha lehet csellel, ha kell 
erőszakkal védve a feudális falut, mint a nép természettől rendelt - s a 
néptől természetesként elfogadott - vezetője. Az ő útja idegen a 
forradalométól is, mert a forradalom ugyanazoknak az erőknek a műve 
s ugyanazokért a célokért, ugyannak az összeesküvésnek a jegyében, 
mint a kapitalizálódás és a háború. 

Már korábbi írásaiban is fel-felbukkan, de Az elsodort faluban teljes 
szélességében kibontakozik az a romantikus paraszt-mitológia, melynek 
e regény (s a később következő Szabó Dezső regények) faluja, parasztjai 
a legjobb illusztrációi (és kritikája): a falu „a faj bölcsője", minden 
morális és etikai jó melegágya a romlott és romlásba vivő várossal 
szemben; a parasztban testesülnek meg tisztán és diadalmasan a magyar 
„faji" tulajdonságok - melyeknek kiteljesedése a közülük fakadt úri 
„Übermensch": Böjthe János. 

A kornak, történelemnek, nemzeti sorsnak az a magyarázata, amely 
ebből a regényből kibontakozik, a húszas évek elején elsősorban a 
nemzeti tragédia, az aktuális nyomor, minden baj, szégyen és bánat 
felelősségének a zsidóságra hárításával hatott. Ez akkor valóban 
tömegerővé vált, komolyan befolyásolta a korabeli értelmiségi fiatal-
ságot s hozzásegített, hogy azok a hasonló elveket és érveket hangoztató 
ellenforradalmi politikusok támogatóivá váljanak. De ennek a korkép-
nek az a jelentősége is megvolt, hogy hatására ebben a fiatal generáció-
ban megfogantak a parasztmitológia csírái: ezek a húszas évek végén, a 
harmincas évek elején hozzák meg gyümölcsüket a „népi" írói, majd 
társadalmi mozgalom megszületésében és kivirágzásában csakúgy, mint 
téves vágányokra csúszásában. 

A regény keltette hatást az író mint szenvedélyes és magával ragadó 
szónok és publicista csak fokozta és kiterjesztette. Népszerűsége a hú-
szas évek elején különösen az egyetemi fiatalság körében páratlannak 
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mondható. Kezdetben hevesen támogatja az uralomra jutó ellenforra-
dalmat, tó'le reméli, hogy részesévé lehet a politikai hatalomnak, a maga 
elképzelte „faji forradalom" megvalósítása érdekében. Amikor ebben a 
reményében csalódik, szembefordul a konszolidálódni kezdó', s ezért a 
saját szélsőségeivel szembeforduló ellenforradalmi politikusokkal és az 
általuk megvalósított úri restaurációval. 

A rendszerrel való meghasonlása következetében emberi és politikai 
elszigetelődése gyorsan növekszik. Ezen az író sem igen tud áttörni: Az 
elsodort falu sikerét és hatását utolérni, vagy felülmúlni soha többé 
nem tudja, bár minden újabb kísérletével ezt célozza. 

Sikere és népszerűségé teljében írja meg következő kétkötetes regé-
nyét, a Csodálatos életet (1921), mely elméleti írásaiban lefektetett 
esztétikai nézetei beteljesítése szeretne lenni. Szabó Pista és Magyar Peti 
- a székely Árgirus és a magyar Balga - életútjában, mesés vándorlásá-
nak történetében egyszerre akarja megszólaltatni saját nemzetmegváltó 
politikai eszméit, a fennálló rend és rendszer elleni kritikáját és a 
legmagasabb irodalmi szintre emelni a népművészetet. Mű-népmesék és 
tanmese-jellegű parabolák, könnyes szentimentalizmusba hajló roman-
tika és vaskos naturalista részletek, gyilkos szatíra és lelkendező idea-
lizálás kergetik egymást a regény lapjain. Az eredmény művészi kudarc, 
de nagy erőről tanúskodó; s e kudarc oka legalább annyira a saját 
esztétikai elképzeléseihez való ragaszkodás, a hamis alapú társadalom- és 
történelem-magyarázat, mint a reális lelki folyamatok ábrázolására való 
képtelen ség. 

A megszilárduló ellenforradalmi renddel szembeni ellenállása mind 
fokozódó elszigetelődésbe sodorja s 1924 őszén kivándorlási szándékkal 
elhagyja az országot. Néhány hónapig Olasz- és Franciaországban utaz-
gat, majd 1925 elején visszatér, előbb Szegedre majd Budapestre, most 
már megint a polgári baloldallal keresve a szövetséget. 

Visszatérte után nem sokkal fejezi be a még elutazása előtt megkez-
dett Segítség! c. regényét. Egy tragikus sorsú, zseniális ifjú székely költő 
Baczó Mózes és egy elképzelhetetlenül zseniális és szintén tragikus sorsú 
szobrász és pamfletíró, Boór Bálint történetének szálára fűzve fonódik 
össze ebben a történetben a beteges narcizmusig túlfejlett önimádat és 
az ellenforradalmi rendszer nép- és tehetségellenességének leleplezése. 
Romantikája itt már a ponyvaszentimentalizmusig jut, végtelenül komo-
lyan gondolt önimádata átcsap a nevetségesbe, de ugyanakkor magával-
ragad az ábrázolt kor - s a kulcsfigurákban ábrázolt ellenforradalmi 
vezetőréteg — szenvedélyes és végletes elítélésébe. Minden mértéken 
túlcsigázott stílusa ma már szinte olvashatatlanná teszi a regényt, amely 
a maga idején sem irodalmi, hanem inkább botránysiker volt. 
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Írói pályájának hanyatlása - mely Az elsodort falu óta állandóan 
észlelhető - innentől kezdve rohamossá válik. Ezután már regényt 
befejezni képtelen, tervet töredékre halmoz, vagy ha sikerül egyet 
befejeznie (Karácsony Kolozsvárt, 1932). művészileg azt is tönkreteszi a 
mindenen eluralkodó önimádat és egyre szélesebbre kiterjedő üldözési 
mánia. Ezidőtájt erősen megritkuló elbeszéléseiben is csak ismételni 
képes korábbi tematikáját és modorát (sőt modorosságát) - megújulásra 
képtelen. Ebből a mind sivárabbá váló termésből emelkedik ki két 
legnevezetesebb és valóban maradandó értékű kisregénye, a Horthy-
korszak népellencs lényegét rendkívüli nyelvi és groteszk meseszövő 
fantáziával ostorozó Feltámadás Makucskán (1932) és A kötél legendája 
(1934). 

Tevékenységének túlnyomó többsége ettől kezdve nem annyira az 
irodalom, mint inkább a politikai publicisztika területére esik. Elszige-
teltsége, mely a húszas évek közepétől a harmincas évek elejéig tartott, s 
amelynek során megismerkedett a tartós, súlyos nyomorral is, ekkor 
oldódni kezd. A német nemzetiszocializmus térhódítása, majd uralomra 
kerülése egyre fokozódóan őrá tereli a figyelmét annak az értelmiségi 
rétegnek, amely a német imperializmus mind agresszívabbá válását és a 
magyar politikai életben is megkezdődő térhódítását aggodalommal 
szemlélte, azonban a politikai baloldallal - polgári liberálisoktól kom-
munistákig - egy úton járni nem tudott és nem akart: harmadik utat, 
németellenes jobboldaliságot keresett. 

Ennek a feléje forduló növekvő érdeklődésnek a kifejezése az is, 
hogy míg korábbi önálló folyóirat-kísérletei mind zátonyra futottak, 
1934-ben meginduló, egyedül írt. havonta kiadott Füzetei („Ludas 
Mátyás Füzetek") 1942-ig rendszeresen és növekvő visszhanggal jelen-
hetnek meg. Ezekben a füzetekben pamfletben és vezércikkben, elbe-
szélésben és széljegyzetben, versben és szatírában reagál a korszak 
aktuális politikai és irodalmi eseményeire és hirdeti saját világnézetét. 

Hatása - mint egész ideológiája - ekkor is kettős irányú volt. A 
körébe sodródó fiatalok egy részét a társadalmi radikalizálódás felé 
indítja ugyan el. de a hatása alá kerülők túlnyomó többségét lehúzza a 
„faji ideológia" mocsarába, ahol azok hamarosan a szélsőjobboldal felé 
orientálódnak. Sajátos helyzete, képtelensége arra, hogy valóban fel-
számolja saját ideológiájában azt, amivel már maga sem tudott a törté-
nelem szorítása alatt egyetérteni, okozták, hogy publicisztikai és szó-
noki tevékenysége egyaránt a harmincas-negyvenes évek németellenes 
értelmiségi táborának megosztottságát erősítették, hozzájárultak annak 
megakadályozásához, hogy a nácizmus ellen valóban erős és baloldali 
vezetés alatt álló egységfiont jöhessen létre; hogy írásai és személyes 
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példája nyomán egyesek azt hihették: lehet jobboldali eszmék alapján is 
németellenesnek lenni. 

Ennek a németellenes jobboldaliságnak volt az ünnepe Szabó Dezső 
hatvanadik születésnapja 1939-ben, melyre legfontosabb tanulmányai-
nak három kötetes nagy gyűjteménye, Az egész látóhatár is megjelent. 
Öregkorára, mint mondottuk, szépírói tevékenysége erősen lecsökkent; 
illetve úgyszólván minden írói energiája nagyrészt kéziratban befejezet-
lenül maradt önéletrajzára összpontosult. Életeim című önéletrajzát 
1934-től kezdve szinte halála percéig írta folyamatosan. Ez az írás talán 
legoldottabb és legharmonikusabb szépirodalmi alkotása, befejezetlen-
ségében is; ebben már - s ez művészetében új vonás - gyakran humor 
sőt öngúny enyhíti az önimádatot és a látás mértéktelen romantikáját. 

A főváros ostroma alatt halt meg, 1945 januárjában: elöregedett, a 
pinceélet nélkülözéseitől legyöngült szervezetével rövid betegség vég-
zett. 

Szabó Dezső müvei a mai olvasó számára szinte-szinte élvezhetet-
lenek. Ha korai irodalmi esszéi csillogó szempontgazdagsága magával 
ragad, ha késői politikai pamfletjei szótűzijátéka elkápráztat is, a 
legnagyobb horderejűnek szándékolt szépirodalmi művei - még legsike-
rültebb és legjelentősebb alkotása, Az elsodort falu is - úgyszólván 
olvashatatlanok. Zsúfolt nyelve, mondatainak elsősorban névszó- és 
melléknévigésítéssel elért nyüzsgő mozgalmassága, expresszionista 
nyelv- és vízió-kezelése, frappáns nyelvi asszociációs technikája jelen-
tősen hozzájárult a század első harmadában a modern magyar próza 
felszabadításához, új útkereséseihez, de egész modora és modorossága: 
túlcsigázottsága, túlzottan öblös zengzetessége, túlzsúfolt jelző- és 
asszociációsrendszere annyira a század tízes—húszas éveinek kordivatá-
hoz kötik, hogy későbbi kor olvasója aligha érezheti át hajdani varázsát. 
Ennek tudható be egyébként, hogy közvetlen befolyással a magyar 
széppróza alakulására igen rövid ideig volt, a húszas években; stiláris 
befolyása nem annyira novella- és regényirodalmunkban érezhető tartó-
san, mint inkább a magyar publicisztika és esszé-irodalom nyelvében. 

Igazán jelentős, máig sugárzó hatása az értelmiségi rétegek gondolko-
dásában tapintható ki leginkább. A német és főként francia irraciona-
lista filozófiai irányzatok nyomában kialakított világnézete és eszté-
tikája, sajátos „faji radikalizmusával", parasztmítoszával, antidemokra-
tizmusával széles kispolgári-értelmiségi rétegek érzelmeinek gondolati 
megfogalmazása lett; Szabó Dezsőnek fontos szerepe volt abban, hogy a 
két háború között ez a réteg álradikális jelszavak bűvöletében elfordult 
a társadalmi és politikai haladás táborától. 

A húszas években úgy látszott: bikacsökkel fogják hívei beleverni 
elképzeléseit a magyar népbe. A harmincas években úgy látszott: a 
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nácizmustól való reális és a bolsevizmustól való kreált félelem fogja a 
magyar értelmiséget bekergetni Szabó Dezsó' karámjába. Mindkettő 
hamis reménynek bizonyult: a magyar nép, benne a gondolkodó magyar 
értelmiség más utat választott. De a Szabó Dezső-i ideológia bármikor 
feltámadhat, amikor az értelmiség szűkebb vagy tágabb rétegeiben az 
antikapitalizmus romantikus válfaja találkozik a szocializmus-ellenesség-
gel. Reméljük, hogy az effajta feltámadásnak már többet nem jön, nem 
jöhet el az ideje. 

NAGY PÉTER 

KIRÄLY ISTVÁN HOZZÁSZÓLÁSA* 

Meggyőződésem, hogy az Intézet és a Társaság vezetése helyesen 
döntött, mikor az évforduló alkalmából vitaülést hirdetett meg. Problé-
matikus író esetében a tisztázó vita a legjobb tisztelgés. Sok itt még a 
megvizsgálandó kérdés. Hozzászólásomban néhány ilyenre szeretnék 
kitérni. 

Mindenekelőtt egy hatástörténeti problémát kívánok felvetni: mi 
jelentette a harmincas-negyvenes években a Szabó Dezső-hatás lénye-
gét? Nagy Péter a Népszabadság június 10-i számában közölt, s egyben 
itt a vitaülésen is felolvasott tanulmányában ezt mondja erről: „Hatása 
- mint mindig - a harmincas években is kettős irányú volt. A körébe 
sodródó fiatalok egy részét a társadalmi radikalizálódás felé indította 
ugyan el, de a hatása alá kerülők túlnyomó többségét (kiemelés tőlem -
К. I.) lehúzta a >faji ideológiai mocsarába, ahol azok hamarosan talál-
koztak a szélsőjobboldallal". Keresztury Dezső a Magyar Nemzet 
ugyanaznapi emlékező cikkében ezzel épp ellentétes nézetet fejt ki: „A 
magyar fasizmus ellenében összeverődő csoportoknak, rétegeknek fel-
törő, forradalmi erőit fejlesztette ki és erősítette meg az ő neves publi-
cisztikája, s ezért lehetett sok tekintetben, minden ellentmondásossága 
dacára is egyik szellemi erjesztője a forradalomban megújulni készülő 
Magyarországnak. Ha életének és müvének összefoglaló értékelését akar-
juk majd egyszer elvégezni, innen kell elindulnunk. Olyan író volt, 
akinek nem annyira műve, mint inkább hatása fontos." Szögesen ellent-
mond egymásnak ez a két hatásértékelés. Vajon melyik közülük az 
inkább helytálló? Szükségesnek látszik ennek tisztázása. Mert nem 

*A magnófelvétel átdolgozott, kiegészített változata 
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pusztán Szabó Dezsó'-kéidés ez, de lényeges a magyar mentalitás-, illetve 
értelmiségtörténet szempontjából is. 

Nem lehet ugyanis feledni, hogy a magyar értelmiségi közgondol-
kodásban jelentős szerepet játszott a két háború közt a Szabó Dezső-
hatás, a Szabó Dezső-élmény. Ha az értelmiség egykori ideológiai szín-
képét nézzük, bizonyos elnagyoltsággal azt lehet mondani, hogy a 
legelőbbre mutatót az az eszmerendszer jelentette benne, amelyet a 
köznapi szóhasználatban, elfogadott gyűjtőnévvel, de némileg tudo-
mánytalanul (az 1918, 1919-es forradalmakban vezető szerepet játszó, 
egymással nemegyszer élesen szembenálló eszmerendszereket értve raj-
tuk) baloldali ideológiának szoktak nevezni. Ezek hatása a forradalmak 
bukása után részben és elsősorban objektív okokból: az elnyomó intéz-
kedések következtében, de részben szubjektív tényezők hatására is, a 
miatt a magatartásforma miatt, amelyet a nemzeti kérdésről folytatott 
vitában, mint baloldali ezoterizmust próbáltam meghatározni - elhatá-
rolódott, szűkre szorult. Az ezen túllevő széles mezőben az uralkodó, 
hivatalos ideológiáktól befolyásolt csoportok mellett, azoktól elválón, 
mint egyik legpozitívabb, leginkább balra álló eszmei erő, adott volt egy 
sajátos arcú értelmiség, amelyen Szabó Dezső hatása, ideológiai kisugár-
zása többé-kevésbé szembeszökően, de érezhető volt. 

Persze csak értelmiségi színezödést jelentett ez, nem meghatározott, 
konkrét rétegződést. Ahogy a baloldali értelmiség, hol kommunisták, 
anarchisták, szociáldemokraták, harmadik utas liberalisták, dühödten 
kommunista ellenes polgári demokraták stb. sorozódtak be egymás 
mellé: nem volt egységes ez az értelmiség sem. Tudománytalan lenne 
azonos társadalmi képletként való kezelése. De az adott vita kontextu-
sában, egyszeri, alkalmi segédfogalomként mégis elkerülhetetlen ez az 
együtt-tételezés. Hiszen ha Szabó Dezső hatásáról beszélünk, arról a 
sokszínű, sokfelől jövő és sokfelé menő, ellentmondásos arcú, csepp-
folyós, amorf értelmiségi együttesről szükséges szólni, amelyet szerveze-
tileg semmi sem tartott össze (hiszen Szabó Dezsőnek politikai pártja, 
társadalmi vagy más szervezete, mozgalma, mozgalmat kikristályosító 
folyóirata vagy egyéb organizáló létesítménye tudvalevően sohasem 
volt), de amely értelmiségnek minden különbsége ellenére is közös 
vonása volt: az író iránti tisztelet, ha vitázva is, de vállalt és őrzött 
Szabó Dezső-élmény. Ez az értelmiség volt az, amely az író könyveinek, 
füzeteinek vásárlója, előadásainak résztvevője, vitázó-egyétértő közön-
sége volt. 

Meglehetősen szélesnek tekinthető ez az értelmiség. Hisz nem lehet 
feledni: valami módon ide tartoztak a népi mozgalom sodrában élők. Az 
egy Illyést kivéve még a mozgalom legbaloldalabbjai, még Erdei, Darvas, 
Szabó Pál vagy Veres Péter esetében sem mellőzhető a Szabó Dezső-
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élmény. Ha tehát úgy értékeljük ezt a hatást és az ettől a hatástól 
érintett értelmiséget, mint amely „túlnyomó többségében" a „faji ideo-
lógia mocsarával", és „a szélsőjobboldallal való találkozás" tényével 
jellemezhető, akkor egyben a két háború közti magyar értelmiség 
arcáról is túlzottan elmarasztaló, a tényeknek talán nem mindenben 
megfelelő ítéletet hozunk. Véleményem szerint Keresztury nézetei 
helytállóbbak itt. Nem a faji ideológia, nem az antiszemitizmus, s nem a 
harmadik út jelentette ennek a hatásnak lényegét, hanem ha még oly 
ellentmondásosan is, de a felébredő szociális felelősségérzés, a néphez 
kötődés. 

A hatásnak ugyanis mindig van bizonyos fokú autonómiája, öntör-
vényűsége, műtől való függetlensége is. Irányát, jellegét nem pusztán a 
mű, de a kor is meghatározza, melyben végbemegy. Konkrét tartalmát 
az dönti el mindig. A paradox hatás - mint például Nietzsche század-
végi, század eleji erjesztő szerepe tanúskodik róla - ezért gyakori. S 
Szabó Dezső két háború közti hatása is ily jellegű volt. Az ellenforra-
dalmi korszak körülményei közt elsősorban nem jobb-, de balfelé vitt 
az. Igy szabta meg a kor a realizációt. Ily jellegűen tágult elsősorban a 
mű által a befogadói horizont. Az uralkodó osztályok értékrendszerétől 
oldott el az, onnan vitt kifelé. Minden ellentmondásossága, ellentétek 
közt vibrálása ellenére is lázadókat nevelt ekkor elsősorban ez az élet-
mű. Ez érteti meg Keresztury helyes tételét: nem a jobboldal s főleg 
nem a szélsőjobb, de az 1945 után kibontakozó társadalmi megújulás 
számára jelentett elsősorban lehetséges bázist a magyar értelmiségnek az 
a része, amelynek kiformálódásában, szellemi fejlődésében valamilven 
formában jelen volt Szabó Dezső. 

Felmerül a kérdés: eldönthető-e objektíven, tudományosan is egy-
egy ilyen hatástörténeti probléma avagy csak szubjektív vélekedések 
lehetségesek itt? Véleményem szerint körültekintő, gondos irodalom-
szociológiai vizsgálatok hozhatnak itt bizonyos eredményt. Lehetsége-
sek a reális, jól elhatárolható és mégis releváns mintavételek. Felmér-
hető például, hogy a két háború közti szellemi élet reprezentánsai 
közül, kiknél volt jelen Szabó Dezső-hatás, s hogy oszlik meg ezek 
színképe. Rekonstruálható bizonyos fokig a Marczibányi és Rákóczi 
téri előadások résztvevőinek, a Szabó Dezső Füzetek vásárlóinak, a 
vidéki rendezvények szervezőinek stb. összetétele és eszmei arca. Reális 
mintavételnek tartanám például, ha gondosan, elmélyülten elemezné 
valaki Szabó Dezső hatvanadik születésnapjának 1939-es megünnep-
lését. Adottak itt a nevek, kik tisztelegtek akkor előtte sajtóban s egyéb 
módon. Budai Balogh Sándor a Magyar Nemzet 1979. június 15-i 
számában közölte például a Városi Színház-i ünnepség védnökeinek és 
szereplőinek névsorát. A védnökök között ott voltak eszerint: Bartók 
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Béla, Kodály Zoltán, Móricz Zsigmond, Németh László, Kodolányi 
János, Erdei Ferenc, Laczkó Géza, Szabó Lőrinc, Szabó Pál, Tamási 
Áron. Veres Péter, Makkai Sándor, Csók István, Medgyessy Ferenc, 
Rudnyai Gyula, Nagybaconi Nagy Vilmos, Balogh Edgár, Bognár 
József, Illyés Gyula. A szereplő írók, művészek névsora pedig ilyképp 
állt össze: Abonyi Géza, Baló Elemér, Bazilidesz Mária, Kenessey 
Ferenc, Kiss Ferenc, Kodolányi János, Lehotay Árpád, Lukács Margit. 
Mécs László, Móricz Zsigmond, Palló Imre. Táray Ferenc. Tímár József. 
Vásárhelyi Zoltán. Vaszy Viktor. 

Lehetne irodalomszociológiailag értékelni, analizálni az ily típusú 
különféle mintavételek nyomán összeállt névsorokat s más adatokat. A 
szubjektivisztikus, önkényes megítélésekkel szemben reálisabb, hitele-
sebb, tudományosan megalapozottabb képet lehetne kapni így a két 
háború közti magyar értelmiség egy jelentős részének útjáról, múltjáról. 
Ily vizsgálatok vinnék csak előre az értelmiségi önvizsgálatot. A tudomá-
nyosan meg nem alapozott, igaztalannak érzett általánosítások ellenér-
zést váltanak ki csupán. Gondolkodás helyett elutasításra, ellenállásra 
késztetnek még ott is, ahol pedig fontos és szükséges lenne az őszinte, 
bíráló számvetés; a töprengés a múlton. 

* 

A másik probléma, melyet föl szeretnék vetni egy eszmetörténeti 
kérdés: mi a jellegzetes Szabó Dezső-i ideológiában az előremutató? Mi 
az, ami lehetővé tette, hogy minden ellentmondásosságon túl és ellenére 
is pozitív irányú hatást váltson ki ez az életmű, hogy a két háború közti 
magyar értelmiség egy nem jelentéktelen és nem is értéktelen részénél 
előrehajtó, tudatosító olvasmány legyen? Vajon csak véletlen, világ-
nézetileg meg nem alapozott esetlegesség volt ezen a pályán a húszas 
évek második felében az ellenforradalmi rendszerrel való, nagy indulatú 
szembefordulás, oly pamfletregények és pamfletnovellák megszületése, 
mint a Segítség' Feltámadás Makucskán, s A kötél legendája? Vajon 
csupán egy indulat-ember következetlen kapkodásaként könyvelhető el 
a harmincas évek második felének fasizmusellenes állásfoglalása, oly a 
korban szinte egyedülállóan bátor hangú, publicisztikai írások megjelen-
tetése, mint a német orientációjú külpolitikát és a „zsidó-törvényeket" 
hozó, fasizálódó belpolitikát bíráló A magyar Miniszterelnökhöz, Az 
Anschluss, avagy Az antijudaizmus bírálata? Vajon pusztán csak vélet-
lennek tekinthető-e a magyarországi szélsőjobb ellen írt megsemmisítő 
röpirat: A végzet ellen. Hungarizmus és halál? Nem hozta-e az ily 
politikailag nem félreérthető kiállásokat törvényszerűen magával a világ-
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kép belső logikája, nem volt-e mind e mögött bizonyos, mély, gondolati 
következetesség? Hogy ezekre a kérdésekre választ lehessen adni, szük-
séges, (ha még oly röviden és vázlatosan is,) felvillantani a sajátos Szabó 
Dezső-i ideológia mineműségét, belső eszmei összetevőit, s megnézni a 
kérdést: vajon valóban csak „faji radikalizmus", „paraszt-mítosz", anti-
demokratizmus", „romantikus antikapitalizmus" és „szocializmus ellen-
ség" jelentette ennek a világképnek legbelsőbb tartalmát, vagy akadtak 
benne más, a világkép egésze szempontjából nagyonis számottevő, 
annak szerkezetét, összetételét a felsoroltaknál jobban értető, s így 
tudományosan nem mellőzhető, eltérő irányú tendenciák is. 

Nagy Péter a maga tanulmányában a Jobboldali radikalizmus" 
műszavával véli megragadhatónak a Szabó Dezső-i világkép lényegét. A 
műszó jogosságát már egymagában is megkérdőjelezi annak foglaltsága s 
az innen eredő tartalmi bizonytalanság. Hiszen általában politikai termi-
nus technicusként szokták használni ezt a kifejezést: a fasiszta és 
fasisztoid-eUenforradalmi politikai mozgalmak megnevezésére. Nagy 
Péter azonban - legalábbis olvasatom szerint - nem ezt érti rajta, hanem 
azt, amit lehet, hogy szintén nem szerencsésen, de mindenesetre 
kevésbé félreérthetőn „konzervatív forradalmiságként" emleget - fő-
képp Hofmannsthal 1927-es müncheni, egyetemi beszéde és Armin 
Möhler Die Konservative Revolution című. 1949-es alapvető monog-
ráfiája nyomán — a polgári eszmetörténetírás. Olyan mind a hagyomá-
nyos konzervativizmustól, mind pedig a fasiszta demagógiától elütő, a 
lényeget nézve a konzervatív világképen túl nem lépő, de azt sokban 
modernizáló, „baloldali", „forradalmi" vonásokkal kiegészítő, eszmei 
jelenségeket szoktak besorozni ide, mint amilyen például Barrés, Sorel, 
Szolovjov, Pareto, Powys, Unamuno, Spengler, Ernst Jünger stb. ideoló-
giája. (Magyar viszonylatban talán Prohászka Ottokár és a Magyar 
Szemlét szerkesztő Szekfű Gyula említhető meg itt.) 

Nem kétséges, hogy Szabó Dezsőtől nem volt idegen ez a fajta 
szellemi tartás. Mind a hagyományos, filológiai-hatáskutató, mind pedig 
a modernebb, analogikus-tipológiai komparativisztika számos rokon 
vonást, párhuzamosságot tud felmutatni az ő életműve és a „konzer-
vatív forradalmiság" reprezentánsainak alkotásai közt. (Hatástörténeti-
filológiai vonatkozásban Nagy Péter monográfiája gondosan, elmélyül-
ten el is végezte ezt a feladatot.) De ugyanakkor mégsem intézhető el — 
véleményem szerint - a szellemi mozgások történetében ezzel a címké-
vel ez a világkép. Két tény szól elsődlegesen ez ellen az értelmezés ellen. 
Az egyik a polgári radikalizmushoz, a másik pedig az első imperialista 
világháborúhoz való írói viszony. 

Igaz: Szabó Dezsőnek valóban volt egy korai - részben a Bartha 
Miklós-féle negyvennyolcasság, részben Barrés, Maurras, részben pedig a 
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Péguy-köi hatása alatt kialakuló - nemileg már a „konzervatív forradal-
misággal" rokonítható fejló'désszakasza. 1910 tájt azonban radikálisan 
új utakra tért. Az ő szavával szólva: saját múltja felé hidakat égetett. A 
Huszadik Század és Nyugat munkatársa lett; egyik reprezentatív szószó-
lója annak a politikai-ideológiai baloldaliságnak, amelyet „polgári radi-
kalizmus" címen tart számon a hazai eszmetörténet, s amelyet, ha a 
pozitivizmus eltorzított formájában is, de a felvilágosult, humanista, 
nagy európai tradíciók továbbvitele jellemzett mindenekeló'tt ; valamint 
- ettó'l elválaszthatatlanul - a számvetés a modernista kultúrkritikai 
pesszimizmus hozta új problémákkal és nem utolsósorban ennek követ-
kezményeképp is bizonyos fokú nyitottság a szocializmus felé. Szabó 
Dezső esetében ez a szocializmus felé való nyitottság, a szociáldemokrá-
ciának mint a kor új, nagy, egységesítő mozgalmának a tételezése (mint 
például A magyar protestantizmus problémája, című tanulmánya 
mutatja) az átlagosnál még erősebb volt. 

A másik meggondolkodtató, a „konzervatív forradalmiságtól" elvá-
lasztó, eszmei adalék: az első imperialista világháborúhoz való viszony 
kérdése. Szabó Dezső egyike volt azoknak a keveseknek a magyar 
szellemi életben, akik az elsők közt s a leghatározottabtan ítélték cl az 
első, imperialista világháborút. Oly írásai, mint például a Nyugat 1914. 
szeptember 1-i számban közölt Danika című novellája, a maga fájdalmas 
iróniájával vagy a Huszadik Század 1915. januári számában megjelent A 
francia pszihéhez című tanulmánya meggyőzően tanúskodnak erről. 
Egy percre sem kapta el őt a soviniszta-nacionalista láz. A szellem 
jegyében elhatárolta magát a tömegőrülettől. Sem ez a korai háború-
ellenesség, sem pedig a következetes polgári radikális elkötelezettség 
nem egyeztethető össze (jobbára külön-külön sem, együtt pedig kivált-
képp nem) azzal az eszmei képlettel, amelyet a „konzervatív forradalmi-
ság" avagy a Nagy Pétertől használt .jobboldali radikalizmus" elnevezés 
jelöl. 

Ilyen szellemi előzmények után - egy „konzervatív forradalmiság-
gal" rokonítható eszmei etapot, majd azt megtagadón egy a szocia-
lizmus felé nyitott, polgári radikális, eszmei oltást maga mögött tudva -
alakult ki a sajátos, ellentmondásos, Szabó Dczső-i világkép. S nem 
véletlen, hogy épp az 1914-es világháború idején. Mint általában mindig: 
az adott esetben is segít mélyebben értetni a keletkezés időpontja a 
jelenség lényegét. Az azt figyelembe vevő, következetesen történeti 
látás árnyaltabban, valósághívebben tudja felmérni az ideológia valós 
természetét. Mert nem lehet feledni: nagy mcggondoltató, kérdező, 
vallató történelmi élmény volt ez a háború. Egy az európai értelmiség-
ben lényegében már Baudelaire óta ott lappangó értékválság jött fel-
színre, s tudatosodott rajta keresztül. Összeomlott egy mélyre ivódott 
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értékrendszer: a 19. századi polgári társadalomé. S Szabó Dezső nem 
utolsósorban épp a háború élménye nyomán ennek az imperializmus 
korától felszínre hozott értékkrízisnek egyik korai megélője, s tegyük 
hozzá rögtön: téves irányú válaszadója volt. Helyesen érezte a valóság 
hozta új kérdéseket, de rosszul válaszolt. 

Hogy mennyire ezzel a század eleji európai értékválsággal függött 
össze az ő szellemi arca, azt egy irodalomtörténeti, analógiás kapcsolat 
már egymaga mutatja. Nem filológiailag kitapintható, közvetlen hatás, 
de mély belső eszmei-művészi rokonság fűzte őt ahhoz a világnézeti-
irodalmi tendenciához, amely ennek a huszadik századi nagy értékvál-
ságnak nemzetközi vonatkozásban is egyik legerőteljesebb kifejezője, 
összegzője volt: az expresszionizmushoz. Prózájának művei címét is 
meghatározó kiáltásszerűsége (Jaj; Segítség!: Oljj, erősen igésítő az ige-
neves szerkezeteket kedvelő, a nyelvet ezzel mélységben tagoló, sajátos 
stílusa ezt a rokonságot már egymaga mutatta. De nemcsak a nyelvét: 
áthatotta ez a rokonság az egész Szabó Dezső-i formaalakítást. Éppúgy, 
mint az expresszionista irodalomnak: jellegzetes motívumai közétarto-
zott az apokalipszis és a megváltás. Az elsodort falu alapszerkezetét 
végső soron ez határozta meg. Egyfelől látszik az apokalipszis, a pusztu-
lás réme, másfelől feltűnik (a záró fejezet, Mária elhivatása már címével 
mutatja) a megváltás reménye. Az expresszionizmuséra emlékeztetett a 
hősideál is. Jellemző volt rá az ,,új ember" utópisztikus vágya, keresése. 
Böjthe János alakját s az ő falumítoszát nem utolsósorban ez magya-
rázza. Másrészt pedig éppúgy mint az expresszionizmusban a drop-
ouf-emberek. az antisiker-hősök voltak az ő kedvelt hősei is, a Boór 
Bálintok, a Baczó Mózesek. A társadalomban sikeres életek mind prosti-
tuálódó, áruló sorsokká groteszkesültek. Az érték sorsa az adott renden 
belül nála mindig csak a pusztulás lehetett. Az expresszionizmusra 
vallott egy műfaji jegy is: a vonzódás a mesenovellákhoz s a Csodálatos 
élet-szeiü meseregényhez. Tovább lehetne sorolni az ily ismérveket. 
Ugyanarra a valóságélményre ugyanaz a művészi válasz érkezett. A 
forma is jelezte, hogy éppúgy, mint az expresszionizmusban, a 19. 
századi polgári fejlődés hagyományos, bevett értékeinek összeomlása, az 
imperializmus korától felszínre hozott, századelej i nagy értékválság volt 
itt is az egyén központi élménye. Véleményem szerint az életmű lényegi 

tartalmi kérdései is nem utolsósorban innen érthetők meg. 

* 

Nagy Péter joggal emelte ki vitaindító cikkében, mint a sajátos 
Szabó Dezső-i világkép első jelentős két alkotását Az individualizmus 
csődje című 1915-ben írt tanulmányt és az 1919-ben megjelent Az 
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elsodort falut. Valóban kulcsmű ez a két írás. Az életműt meghatározó 
alapvető élmény első ízben bennük jelenik meg határozott, éles kontú-
rokkal. Éppen azért ennek a két műnek a tárgyalásán át lehet talán 
legjobban szembesíteni az eltérő hangsúlyú koncepciókat, lehet legvilá-
gosabban éreztetni az adott esetben, miért nem értek egyet a Nagy 
Pétertől kifejtett Szabó Dezső-képpel. 

Az első írásnak, a Huszadik Százzad 1915. augusztusi számában meg-
jelent Az individualizmus csődje című tanulmánynak nem hiszem, hogy 
az lenne a lényege, amiben azt Nagy Péter látja. „Egy ködösen elképzelt 
szocializmus érdekében a szélsőséges totalitarizmus elméletét és gyakor-
latát hirdette meg, a faji gondolat kiteljesítése érdekében" - írja ő róla. 
Kissé pontatlan ez az olvasat. Egyrészt a „faji gondolat" semmiféle 
formában, még utalásszerűén sem kerül elő ebben az írásban. Másrészt 
pedig a „szélsőséges totalitarizmus" megjelölés sem felel meg a konkrét 
történelmi körülményeknek: a valós tartalmi és szövegkörnyezetnek. 
Bármennyire felháborító ugyanis ma már - a század második felében, a 
kollektivizmus nevében elkövetett bűnök megélése után - oly kitételek 
olvasása, mint például, hogy „bizonyos zsarnoksági princípium sem-
milyen életképes közösségből sem küszöbölhető ki", vagy az olyanoké, 
hogy az, aki az „alapdogmákhoz" akar nyúlni „az legyen vogelfrei és 
minden eszközzel eltiprandó": a maguk valóságos történelmi helyén a 
kapitalista individualizmustól okozott szenvedések, vétkek visszahatásai 
és visszhangjai voltak az ily végletességek. Éppen ezért más volt a 
konnotációjuk. Nem véletlen, hogy a kor messianisztikus-khiliasztikus 
forradalmi hiteinek szószólóitól is nagy számban lehet idézni még 
ekkor, ha nem is ily kiélezett formában megnyilvánuló, de ehhez 
hasonló gondolatokat. A Thomas Mann-i Naphta Hans Castorp-i szemlé-
lete és értékelése mutatja híven az ilyen nézetek egykori történelmi 
szerepét, helyét; valóságos akusztikájukat. Historizáló visszavetítésnek 
hat innen tekintve a „totalitarizmus" megjelölés. 

Igaz: felnagyította ezt a sajátos jellegű, század eleji, közösségre néző, 
messianisztikus aszkétizmust Szabó Dezső esetében az ő egész életútjára 
jellemző, mélyen kísértő, nem annyira politikai, mint inkább alkati-
pszichológiai antidemokratizmus: az árnyalatok iránti érzéketlenség, a 
knockoutoló pamfletistára jellemző, másikra nem néző, Kosztolányitól 
gúnyult, nérói öntudat, cezerománia. Ennek ellenére hiba lenne azon-
ban Az individualizmus csődjétől beszélve ezt a mozzanatot állítani 
súllyal előtérbe. A lényegről terelné el az a figyelmet. Mert nem a téves 
válasz, a személyiség jogát teljesen elvető, az egyént a közösségnek 
maradéktalanul alárendelő, annak feláldozni akaró közösség-mitizálás 
volt ebben az írásban a központi mondandó, hanem a következetes 
antiindividualizmus és a mögötte ott álló antiimperialista szenvedély. A 

16 Irodalomtörténet 
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polgári fejlődés egyik legnagyobb értékének válságát elte meg a tanul-
mány szerzője; azt, hogy a személyiség goethei rangja, tisztelete vad-
állati, gyilkos individualizmusban vetélődött el, visszájára fordult. Ami 
addig pusztán szétömlő, homályló életérzés volt, s ügy jelent meg 
csupán, mint egy kiürült, széttöredezett világban a lényeg, a teljesség 
vágya - a Szabó Dezső-i szavakkal - : mint vágy a „dogma", a „közös-
ség" után: az most a háború élményének hatása alatt ráérzett a maga 
valós társadalmi gyökereire, az imperializmusra, mint lényegi okra. 

Szellemtörténeti módszerrel és kategóriákkal írta le ugyan Szabó 
Dezső ezt a problémát. (Ekkori írásaiban a magyar szellemtörténet 
egyik korai reprezentánsa volt). Nem a gazdasági és politikai forma szüli 
nála a „lelki formákat", de a világot feje tetejére állítva „a lelki forma 
termi az új gazdasági és politikai életet". Ezen a szellemtörténeti konst-
rukción is átüt azonban a valóságos kérdés. Kétféle lelki típust külön-
böztet meg cikkében az író: a „romantikusát", azaz: az individuálist és a 
„szociálist". A középkor szerinte a szociális lelki típus uralmi kora volt, 
a polgári fejlődéssel viszont az individuálisé vette kezdetét. Megterem-
tette az a maga vallását, etikáját, gazdaságát; a szabad versenyes kapita-
lizmust. S megjelent végül mind ennek következményeként, „mint a 
százötven év óta dühöngő individuális folyamat paroxizmusa, logikus 
végső kifejlése": a világháború, ez „az őrült és bűnös haláltánc". 

A maguk eszközévé tették ugyanis a szabad versenyes óriás vadonban 
a legerősebbek, a modern Ubermenschek, a nagy tőkebirtokosok az 
államhatalmat, s végrehajtották vele a világtörténelem legnagyobb 
tömegmészárlását. Maradéktalanul lelepleződött a világháborúban 
Szabó Dezső szerint a „gyalázatos individualizmus zsarnoksága, mely-
nek kezében a milliók felelőtlen gyilkoló eszközök". A helytelen válasz 
- (az igenelt, új, közösségi értékrenden alapuló világot, a szocializmust 
valamiféle új középkornak, modern katolicizmusnak tekintő mitizálás) 
- ellenére is nyilvánvaló itt a helyes erjesztő kérdésfelvetés: a kapita-
lizmus legfelső fokának tekintett társadalmi forma ellen forduló, bíráló 
indulat. Ha a fogalmat nem is használja, ha oly félrevezető kategóriával 
él is a kapitalizmusról beszélve, mint „szabadversenyes demokrácia", a 
lényeget nézve: az imperializmust vádolja a cikk. S a kapitalizmusra 
jellemző individualisztikus értékrendszerrel szemben orientál egyben 
egy magasabb típusú, új értékrendszerre: a közösségire, s a szocializ-
musban véli meglelni ennek lehető letéteményesét. 

A Huszadik Század következő, 1915. szeptemberi szárpában Jászi 
Oszkár vitába szállt Szabó Dezső tételeivel. Igaza volt nem egy fontos és 
lényegi kérdésben. Főleg igaza volt, mikor rámutatott a tekintély s a 
dogma hangsúlyozott tiszteletének, a személyiség semmibevételének a 
veszélyeire, s arra, hogy a „Szabó Dezsőnek oly kedves katolikus 
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ideológia" jegyében van elképzelve így az általa igenelt szocializmus. 
Minden helyes részletészrevétel ellenére sem volt igaza azonban Já'-zinak 
a leglényegesebben, az alapkérdésben, az imperializmus értékelésében. 
Szerinte nem a kapitalizmus, épp ellenkezó'leg a hűbéri nagybirtok, a 
feudális monopólium, a tovább élő középkor okozta a kitört háborút. 
Az imperializmus valós természetének, a kapitalizmussal való kapcsola-
tának fel nem ismerése szemellenzőzte gondolatait. Ebben a vonatko-
zásban Szabó Dezső nála mélyebbre látott. Ha téves, romantikus vála-
szokat adott is rájuk, de mélyebben élte az imperializmus új problémáit. 

* 

Ennek a sajátos ellentmondásos, helyesen kérdező és rosszul vála-
szoló ideológiának, - a romantikus antikapitalizmus mintájára képezve 
a szót - : romantikus antiimperializmusnak jegyében lehet mélyebben 
érteni, véleményem szerint, a tízes évek Szabó Dezsőjének mábik repre-
zentatív alkotását, Az elsodort falut is. A keletkezés idejét, az imperia-
lista világháború éveit külön nyomatékkal szükséges hangsúlyozni 
ebben az esetben. A mű a maga problémáival maradéktalanul ide nyúlik 
le, nemcsak egészében, de részleteiben is, szinte napi szinten. Irodalom-
történetírásunk történetietlenül járt el, mikor ezt a kapcsolatot nem 
vette kellő súllyal számba. Számos lényegi mozzanat, nemcsak eszmei-
tartalmi, de filológiai összefüggés is homályba maradt így. Csak egyet, 
de az egyik legfontosabbat kiragadva közülük: érdemes lenne például 
behatóan megvizsgálni egyszer, hogyan kapcsolódik a mű ahhoz a 
vitához, amely a Huszadik Században zajlott 1917-ben Ágoston Péter 
könyve kapcsán a zsidókérdésről. A regény egyik jelentős részlete -
Farkas Miklós és Gyöngyi Oszkár beszélgetése a XI. fejezetben -
nehezen elképzelhető például Ágoston Péter joggal vitatott gondola-
tainak ismerete nélkül. S nemcsak ezt a froblémát: a keletkezés idő-
pontja felől lehet megérteni a regény valamennyi lényegi kérdését. A 
vüágháború okozta értékválság magyarázza például a mű egyik legfőbb, 
vallató élményét: a világpolgári dezillúziót. 

A felvilágosodás korával kezdetét vevő polgári fejlődés egyik leg-
szebb gondolata volt a világpolgári öntudat, remény; az álom a nemzeti 
és más elválasztó határokon túlmenő, egységes emberiség létrejöttéről. 
Mélyen ott élt ez a gondolat a századelő modern magyar felvilágosítói, a 
polgári radikalizmus hívei közt is. Szabó Dezső a saját korai, provinciali-
záló nacionalizmusával szakítva, a mindig végletekre hajló, árnyalni nem 
tudó indulat-emberség törvényeinek megfelelően ("nacionalizmus és koz-
mopolitizmus egymásba játszását ezzel is mutatva) ennek lett szinte 
mindenkinél szélsőségesebb hangoztatója. Ha írásai mélyén - a poziti-
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vizmus módszertanától hitelesítve, tudományos igazolást kapva - ott 
rejlettek is a fajban való gondolkodás maradványai: az eló'térben a 
világpolgár állott. Az új világ úttörőinek azokat tekintette, „akik az 
emberiség fogalmát preparálni próbálják az új hit irradiens centru-
mává". Mint például Adyval a magyar protestantizmus, valójában: a 
múlt szabadságharcainak értékeléséről folytatott vitája mutatta: a szoci-
ális kérdést már-már túlzó élességgel is a nemzeti elé állította. A 
futurizmus múlt rombolását magyarrá élve, elhangzott a régi irodalom-
ról mondott kihívó ítélete: annak „a bárgyú hebegésnek, mit régibb 
irodalomnak neveznek, gyilkos csúfságát a kutya primitív szemérmével" 
kívánta volna „elkapartatni". A „zengő hazafias zongorákkal" és a 
„nemzeti színű fenegyerekeskedésekkel" szemben „a szocializmus 
alkotó egységét" hangsúlyozta. Ha irodalomtörténetírásunk nem is veszi 
kellő súllyal számba: nyilvánvaló, hogy komolyan, meghatározóan 
hatott rá a magyar polgári progresszió világpolgári gondolatköre. Hiszen 
a valóság mintha maradéktalanul a mellett érvelt volna ekkor. A 
Norman Angell-i „nagy illúzió" időszaka volt ez. A századelő útlevél 
nélküli határokkal élő, civilizált, művelt Európája az emberi egységesü-
léshez fűzött, felvilágosodáskori remények valóra válását ígérte jósolta. 
S a kitört világháború ezeket a reményeket vitte semmibe. 

Egy egész intellektuell nemzedéket kapott el 1914 után a péguy-i 
sokk; az a döbbenet, amely Péguy-t, ezt a progresszív, ragyogó európai 
főt egy évtizeddel korábban, a marokkói krízis idején, felvilágosult 
világpolgárból a francia nacionalizmus hívévé tette. Ez a megrázkódtatás 
érte el 1914 után Szabó Dezsőt is. Úrrá lett rajta a világpolgári dez-
illúzió. A világháború egymásnak feszülő nacionalista indulatait látva, 
úgy érezte: tévedés volt a magyar progresszió felvilágosult emberiség-
hite. Feltört ismét eltemetett, mélybe lefojtott nacionalizmusa. Úgy 
érezte: nincs más történeti realitás csak a fajok harca. Központi helyre 
került eszméi között a faji gondolat. Az elsodort falu Farkas Miklósa 
mintegy ezt a fejlődést jelenítette meg. Modern, világpolgári költőből 
lett ő egy xenofobiás, kisnépi nacionalizmus, kétségbeesett, vádló szó-
szólója. A saját sokkját vetítette be Szabó Dezső ebbe az Ady alakjára 
stüizált hősbe. Az igazán nagyot a maga szintjére rántotta le ezzel. 
Meghamisította. Hiszen az ő provincializmusba fúló útjával szemben 
épp a magyar szellem másfajta útját jelezte, képviselte ekkor Ady Endre 
útja: a magasabb rendűt, a világszínvonalút. Nem a Farkas Miklós-i 
kisnépi nacionalizmus xenofóbiája, fajba zárkózása, búsmagyarkodása, 
de az „Ember az embertelenségben" volt a világháború kérdéseire az ő 
felelete. A nemzet jövőjét Szabó Dezsővel ellentétben nem nacionalista 
bezárkózásra, valamiféle magyar öncélúságra, de az internacionalizmus 
gondolatára, az emberiségben vetett hitre tette. 
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Egy provincializáló, beszűkítő útra cserélte fel a magyar szellem 
humanista, világszintű útját, az Ady-féle utat Szabó Dezső Elsodort 
faluja. A faji gondolatot centrumba állítva, mélységesen tévesztett 
választ adott az imperializmus hozta nagy értékválságra: a felvilágoso-
dás kori világpolgári hitek dőltére, összeomlására. Mucsai szintre rán-
totta le ezzel a magyar gondolkodást. S ami még rosszabb: politikai 
kalandorságok, gaztettek számára is menlevelet adott. Mint 1919 utáni 
útja mutatta: átmenetileg bár, de szövetségesévé válhatott az emberte-
lenségnek. Kiütközött ebben a provincializáló tévesztett válaszban a 
Szabó Dezső-i magatartás legfőbb gyengéje: antiintellektualizmusa. Mint 
annyi kortársánál, a pozitivizmus ellaposító filozófiája elleni tütakozás 
az irracionalizmusnak lett egyben nála is mintegy belépője. Egy alkati 
tulajdonságát, indulat-emberségét felerősítve, az ész trónfosztásával 
jelentett egyet Homais száműzése. 

Nem az ész akart választ kiküzdeni Az elsodort falul író Szabó 
Dezsőnél a kor kérdéseire, de az irracionalizmus bölcseletétől felbátorí-
tott thalamus-emberség, a nem-gondolkodás. Nem véletlen, hogy a 
Böjthe János ez a Szabó Dezső-i „új ember", mint fő jellemvonással, az 
antiintellektualizmussal felruházottan jelent meg a műben. Az enni, 
inni, párzani tudás, a vegetatív lét volt benne eszményítve. A modern, 
imperializmusba átmenő világ bonyolultságát megélve, az elidegenedés, 
a magány, a céltalanság elől futva menekülve: a faluba tért —, oda 
fordult vissza. Egy összetettebbé vált, nehezen áttekinthető, elidegene-
dést magába rejtő társadalomból vágyott - nem egy teljesebbe, - de az 
egyszerűbbe, a még patriarchálisba, az áttekinthetőbe; a sehol-sincsen-
be. Az expresszionizmusra oly igen jellemző utópizmusnak volt sajátos 
egyéni változata így Az elsodort falu Bőjthétől képviselt paraszt-
mítosza. Utópia volt ez, de az antiintellektualizmus s a provincializmus 
utópiája. 

Elhibázottak, tévútra vivők voltak Az elsodort falu hozta feleletek: a 
faji gondolat és a parasztromantika. Eltévesztett voltuk a legnagyobb 
kritikus: az idő, a történelem visszavonhatatlan érvénnyel feltárta. Az 
eltévesztett válasz éles kritikája azonban a felvetett kérdések helyességét 
nem törölheti le, nem hatálytalanítja. Nem fedheti el, hogy az imperia-
lizmus ténye, a tőle hozott értékválság volt itt a kérdező, a világpolgári 
sokkon át az volt megélve. Szembe kellett néznie a háború nyomán 
ezzel a kérdéssel. Felszínre hozta a kitört világvész az imperializmus új 
kérdőjeleit. 

Nem véletlen, hogy oly jelentős helyet foglalt el az egykorú magyar 
progresszió vitái között a Naumann-tervről szóló polémia. A lényeget 
nézve (legalábbis a haladás táborán belül) az imperializmus természeté-
ről, jellegéről, értékeléséről folyt ez a vita. S a maga eszközeivel nem 
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utolsósorban ehhez szólt hozzá Az elsodort falu is (Beszédes tény az, 
hogy a Szabó Dezső-életművön belül felbukkan később is ez a polémia). 
Egyértelműen erre a vitára utal a regényben az ellenzéki, progresszív 
grófnak, Koltaynak és a modern szociológusnak, Kun Ernőnek az 
eszmecseréje. — „Németország agyon pártfogol bennünket. Az egésznek 
az lesz a vége, hogy minket jól elpáholnak, s a húst lerágják rólunk; 
Németország a csontjainkból cukorgyárat fog alapítani" - hangzott 
Koltay aggódó szava. Kun Ernő erre oktatón mondta: „Hát inkább 
tartozzunk Németországhoz, mintsem ilyen állapotok közt éljünk 
tovább." Ha nem is ilyen szélsőséges, vulgarizáló megfogalmazásban, de 
a Naumann-terv vitájának volt ez kulcskérdése. Egy ökonomista-tech-
nokratikus haladáselképzelés - a Naumann-féle ,,Közép-Európá"-ról 
beszélve, azt igenelve - a nemzeti függetlenség kérdését, az imperia-
lizmustól való fenyegetettség problémáját túlzottan könnyen félre-
legyintette. A magyar progresszió egy értékes részének ez volt egyik 
legbírálandóbb, éppen ezért szigorú, kemény önvizsgálatra késztő, 
mélyen elemzendő tévesztett lépése. S Az elsodort falut író Szabó 
Dezső nem utolsósorban ezzel fordult szembe. 

A Naumann-terv érveire utalás közvetlenül érzékeltette csak azt a 
problémát, mely mélyen, kompozicionálisan be volt szőve a regény 
egészébe. A német imperializmus kérdése állt a szerkezetben, ha nem is 
központi, de mindenképp kulcshelyen. A falu végzetes „elsodortságát" 
a gyáralapítás pecsételte meg, s a német imperializmusnak volt az az 
előretörése: egy német részvénytársaság állott ott a mögött. S úgy 
beszélt itt az üzleti lehetőségeket felmérő német ezredes „a bennszülöt-
tek életéről", „mintha egy ausztráliai gyarmatról lett volna szó". Nem 
érhető az imperializmus így felvetett és így látott problémájának szám-
bavétele nélkül a regény pátosza, érzelmi mondandója: nemzetszemlé-
lete. 

Mert nemcsak egy beszűkítő, xenofóbiás, kisnépi nacionalizmus van 
jelen a műben, de paradox módon azzal keveredve egy sajátos, új 
típusú, antiimperialista nemzetszemlélet is, s egy ahhoz tartozó anti-
imperialista patriotizmus. Tudatosítva az imperializmus meglétét, 
tényét, ezzé alakult át a huszadik században a gondolkodóbbaknál a 
hagyományos, kurucos-szabadságharcos hazaszeretet. S minden tévesz-
tett válasza és innen eredő ellentmondásossága ellenére is ebben az 
átalakításban Ady lírája s Móricz regényei mellett Szabó Dezső köny-
vének, Az elsodort falunak is volt része, szerepe. Ebben, de csak ebben 
a vonatkozásban a két háború közt - főleg a fiatal, induló „Sarlósok-
tól" - oly sokat emlegetett Ady-Móricz-Szabó Dezső hármasnak volt 
némi relatív létjogosultsága. 
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Egy más Magyarországot s egy más magyarságot láttatott ez az új 
típusú, antiimperialista patriotizmus, mint a korábbi negyvennyolcas 
romantizáló vagy kiegyezéses, birodalmi nemzetszemléletet. Nem hódí-
tásra a Balkán civilizálására, a Dunai Egyesült Államok megteremtésére 
hivatott nép volt ebben a szemléletben többé már a magyar, nem 
uralkodó faj, de a maga valóságos arcával jelent meg: úgy, mint az 
imperialista étvágyaknak odavetett prédanáció, „vendégmunkások", 
summások nemzete. Nem Európa Balkán felé emelt civilizációs védvára 
volt többé, de maga is odatartozott a megvetett, szélekre; a félre 
szorított népek sorába: Kelet-Európába. A nemzetnek ana a rétegére 
terelte ez a fajta szemlélet mindenekelőtt a figyelmet, amely ezt a 
szélekre vetett, kvázi-gyarmati sorsot leginkább érezte és leginkább 
tükrözte: a „vendégmunkás"-létre, kivándorlásra kényszerített, leg-
elesettebb, védtelenebb részre, a néma forradalom elsodortjaira; a 
magyar szegénységre. 

Nem a téves válasz: a faji gondolat és a parasztromantika, de ez az új 
típusú, szociális felelősséget ébresztő, antümperialista patriotizmus volt 
Az elsodort falu két háború közti nagy hatásának egyik lényegi indo-
kolója. Igaz: a téves, elhibázott válaszok folytán xenofóbiás, búsmagyar-
kodó, kisnépi nacionalizmussal volt ez az ösztönző patriotizmus szét-
választhatatlanul összefonódva. Nem szólalt meg olyan tiszta hangon, 
mint Ady verseiben, A régi sereglésekben, a Nótázó, vén bakákban, s A 
legoktalanabb szerelemben. De a torzult formán keresztül is felsejlett az 
folyvást. Átütött a prédanáció reprezentánsaival, a magyar szegénység-
gel összekötő, mély belső rokonszenv. 

Nem véletlen, hogy mint az expresszionizmus alkotásaiban oly gyak-
ran ennek a regénynek is elsősorban a tömegjeleneteiben rejlett az ereje. 
S ezek a jelenetek a nyitó temetési botránytól kezdve a választási 
verekedésen át az utcai, forradalmi megmozdulásig az imperializmus 
kalandjától elsodort ország legszenvedőbbjeinek, a magyar szegénység-
nek sorsát villantották. Ezekkel való közösségvállalásra késztetett az 
antiimperialista kérdésfelvetés, a regény pátosza, az érzelmi mondandó. 
A befogadói elvárási horizontot mindenekelőtt ezzel tágította. Ez érteti 
meg, hogy azoknál a fiataloknál, akik elindultak a két háború között a 
nemzet alatti, elsüllyedt ország, a magyar szegénység felfedezésére, a 
Sarlótól kezdve, a Bartha Miklós Társaság tagjain, a Szegedi Fiatalokon 
keresztül a népi írókig s a Márciusi Front fiataljaiig - majd mindegyi-
küknél ott volt az elindító, ösztönző olvasmányok között Szabó Dezső 
Az elsodort faluja. 

Végül: felmerül a kérdés: el lehet-e választani egy életművön belül a 
kérdésfelvetést és az adott válaszokat. Nyilvánvaló, hogy nem. A dialek-
tika semmibevétele lenne mindenfajta, ily típusú, merev szétválasztás. A 
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tévesztett válasz előbb vagy utóbb a jó kérdésfelvetést is hatálytalanítja. 
De igaz ennek a fordítottja is: a helyes és igaz kérdésfelvetés előbb vagy 
utóbb, de a megfelelő választ is kikiizdi magának. Merre felé vitt ebben 
a dialektikus folyamatban Szabó Dezső űtja? A pálya még olyan futó 
felmérése is egyértelműen mutalja: a válaszaihoz nem ragaszkodott ő, 
abban maga volt az állhatatlanság, az örök ellentmondás. Nem utolsó-
sorban innen is eredt a magatartására oly igen jellemző szélkakas-jelleg. 
De ragaszkodott a kérdéseihez. így érthető meg, hogy eszmei útjában 
van mégis logika. Az ellenforradalom „fajvédőivel" való megszégyenítő 
együttműködéstől a „görénykurzus" ostorozásán át a fasizmus felé 
vivő országvezetés bírálatáig vitt az ő útja. A Bajcsy-Zsilinszkyére 
emlékeztetett némileg pályájának íve. A válaszaira mindvégig jellemző 
harmadikutas nacionalizmus egyre inkább csak az egyik fronton a 
német imperializmus elleni oldalon épített sáncokat. Utolsó éveiben a 
kommunizmus és a Szovjetunió elleni határvonás mind inkább elma-
radt. Ha nem is értett egyet, de hallgatott róla. 

Igaz: a harmadik utas elképzelés ezzel nem szűnt meg, csak elhalvá-
nyodott. Valójában élete végéig kötötte, fogta az. Éppen ezért ellent-
mondásos maradt mindvégig pályája, s egyben hatása is. Voltak, akik 
egyik vagy másik válaszát érezték lényegnek. Bátorítást adott így ez az 
életmű mindenfajta provincializmusnak, xenofóbiának, harmadikutas 
illuzionizmusnak. Másfelől azonban voltak, akik válaszait elvetve, szigo-
rúan bírálva, a kérdésfelvetést érezték igazán lényegesnek az írásaiban. 
Azt vitték tovább; azt, ami ebben az életműben valóban érték: az 
antiimperialista patriotizmust, annak nélkülözhetetlen ismérvét: a szoci-
ális felelősségérzést. Nyilvánvaló azonban, hogy nem vált el egymástól 
soha mereven ez a két hatás. Éppen ezért mint ahogy az életmű nem 
kerülheti meg a szigorú kritikát, nem kerülheti meg azt a rajta felnőtt 
értelmiség sem. Joggal utasíthat vissza mindenfajta, igaztalan, vádló 
kritikát. De nem mentesítheti az önvizsgálat alól ezzel önmagát. Meg-
szüntetve őrizve biztosíthatja csupán a saját igazi folytonosságát. 

BÉLÁDI MIKLÓS HOZZÁSZÓLÁSA 

Miért lehet és miért kell megemlékezni Szabó Dezsőről születésének 
századik évfordulóján? Hogy megállapítsuk és újonnan leszögezzük, a 
magyar szellem egyik legártóbb 20. századi képviselője volt, a naciona-
lizmus, fajelmélet, jobboldali radikalizmus nagy hatású hirdetője, a 
kispolgári-értelmiségi rétegek megtévesztője, aki a haladás lehetséges 
táborát szétzüálta, álradikális jelszavaival, végeredményben, közvetlenül 
vagy közvetve, a jobboldalt erősítette? Vagy azért kell ma róla beszélni, 
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hogy koncot dobjunk lappangó híveinek, őt nagyrabecsülö tanulmányo-
zóinak, azzal a kimondatlan taktikai számítással: lám, ott is méltatják 
őt, megemlékeznek róla, ahol egyébként könyveit nem adják ki, nevét 
néhány állandó - a legsúlyosabban minősítő - jelző kíséretében emlí-
tik; ha említik egyáltalán. 

Sem egyik, sem másik úton nem jutnánk messze. A közelmúltban 
két könyv jelent meg Szabó Dezsőről. Nagy Péteré gazdagon dokumen-
tált, széles kitekintésű tudományos monográfia, eszme- és irodalomtör-
téneti tanulmány, mely Szabó Dezső pályájának, írói munkájának és 
ideológiájának részletes analízisét nyújtja. Alapvető, megkerülhetetlen 
értékelés, aki Szabó Dezsőhöz nyúl, belőle kell hogy merítse a leglé-
nyegesebb tudnivalókat. Gombos Gyula a tanítvány hangján és szem-
pontjaival írt a mesterről, megértette és igazolta őt, a sajátos magyar 
ideológia óriási megalkotóját ábrázolta benne, az elrontott magyar 
történelem létkérdései megszólaltatójának és zseniális látnokának raj-
zolta. E két könyv merőben ellentéteset állít Szabó Dezsőről, s noha 
egy-két ponton Gombos Gyula később megjelenő könyvének érvelése 
kiegészíti, árnyalja vagy továbbgondoltatja Nagy Péter könyvét - anta-
gonizmusuk áthidalhatatlan. Ezért joggal írta Nagy Péter könyve máso-
dik kiadásának előszavában, hogy az 1964-es szöveget változatlanul 
adja, mivel új kutatási eredmény, mely a módosításra kényszerítette 
volna, nem jelentkezett. 

Akkor hát csak a jubileum késztethet bennünket arra, hogy most 
megemlékezzünk Szabó Dezsőről? Semmi időszerű nincs benne? Szép-
írói művéből igazában alig maradt meg egy-két darab, eltemette őket az 
idő. Műveiben a nagyzási mánia torzója, oly kiáltó ellentétben áll az írói 
szándék paroxizmusa magával az alkotással, hogy regényei, novellái 
jórészt olvashatatlanná avultak. Néhány patentet használt, ezeket ismé-
telte, csigázta, túlozta a végletekig; lírai pátosszal nyakonöntött mito-
lógiája megakadályozta abban, hogy emberről, társadalomról, nemzet-
ről, életről lényeges mondanivalót közölhessen. Nála kisebb tehetségű 
emberek is jobb írók lehettek; Szabó Dezsőnek egyik óriási tévedése, 
önáltatása az volt, hogy zseniális szépírónak hitte magát, noha épp erre 
nem volt meg az adottsága. Igaz, határtalan szatirizáló képesség élt 
benne, s a lírai-személyes áradás is, mely bőven ömlött tollából, néha 
költői magasságokba szárnyalt. Kettéhasadt egyéniségként jelenik meg 
előttünk, mintha két Én lakozott volna benne: az érzelmeire, ösztö-
neire, indulataira hagyatkozó szépíró, aki az értelmi koncepciót az 
epika megölőjének tartotta - Babits elleni durva támadása is erről 
árulkodik - s az a másik, aki a tanulmányokat, cikkeket, röpiratokat 
vetette papírra. A szépíró Szabó Dezső az ösztönösség, az indulatból 
írás, az ellentétes színekkel dolgozás megszállottja, álzsenije volt: a 

17 Irodalomtörténet 
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magyar prózának azt a vonalát erősítette, illetve privilegizálta magyar 
jelleggé, melyről irodalmunknak inkább szabadulnia kellett volna, mint-
sem azt tovább vinnie, vagy épp elmerülni benne. Szépprózájának 
stílusrétege világáramlatokkal érintkezett — szimbolizmussal, szecesszió-
val, expresszionizmussal - ám rendkívüli tájékozottságának és tehetsé-
gének ezeket a megnyilvánulásait provinciálissá alacsonyította. A nagy-
betűs Élet megjelenítése, állandó müvekbe idézése sem változtatott 
azon, hogy épp az hiányzott műveiből, aminek ábrázolására törekedett: 
a mozgalmas epika, az élet áradása, az izgalmas emberi sors, a történe-
lem zajlása. Kezében a regény és a novella, a szatíra és a lírai jegyzet -
néhány kivételt, persze, különválasztva - 20. századi stílusjegyeik elle-
nére, 19. századi későromantikus, vadromantikus mániák jegyében lép-
nek elénk. Mindaz, amitől Erdélyi, Gyulai, A Hét és a Nyugat óvott, 
szépprózájában a zsenigőg dagályán úszva megjelent: az európai látó-
körű író műveiben a magyarosság tartalmilag, esztétikailag kiüresedő 
retorikája harsogott. 

Azért nevezhetjük kettéhasadt egyéniségnek, mert az ösztönösség-
mítosszal ellentétben, rendkívüli intellektus is működtette tollát. Igazi 
gondolkodó volt, nagy koncepciók alkotására képes elme, aki tanulmá-
nyaiban, cikkeiben, programjaiban, élete egy-egy szakaszán továbblátott 
a szépírónál. Egyáltalán nem azt kívánom ezzel mondani, hogy az 
ösztönösséget istenítő szépíróval szembeállítható lenne a koncepciózus 
tanulmányíró, csupán annyit akartam jelezni, hogy a pálya egy-egy 
pontján szembetűnő módszertani és tartalmi eltérés tapintható ki az 
önmaga sematizmusában hánykolódó szépíró torzító egyoldalúságai és a 
tanulmányok százszorta élesebb ítéletű gondolkodója között. A szépíró 
és tanulmányíró sokszor haladt párban, egyazon úton, egyik a másik 
hatását kiegészítve és megsokszorozva. Az elsodort falu vüágát, szemlé-
letét, indulatait a keresztény kurzus első éveiben írott cikkei terjesz-
tették tovább s ez a párhuzam, szépírói alkotás és társadalmi program 
egymásra rímelése nem kivételes, hanem gyakori jelenség pályáján. De 
az egész életműre mégsem általánosítható. Noha hírhedt volt a pálfordu-
lásairól, élt benne annyi gondolkodói következetesség, mi több, becsü-
letesség, hogy ne vakítsák meg teljesen nacionalista, antiszemita 
indulatai, teóriái. A német náci veszély megjelenése kinyitotta a szemét 
s a világtörténelmi katasztrófa előérzetében élve, a harmincas években 
ismét feltámadt jobbik énje s mind tisztultabb értelemmel és érvekkel, a 
magyar jobboldalnak, a nácizmus hazai kiszolgálóinak rontott neki 
írásaiban. A jobboldal leleplezésében páratlan munkát végzett, hatalmas 
történelmi, politikai, irodalmi ismeretanyagát mozgósította, midőn az 
országvezető politika bűneit, mulasztásait kipellengérezte vagy vázolta 
A magyar jövő alapproblémáit. 
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Úgy vélem, ezen a ponton lehet gondolkodni azon, időszerű-e Szabó 
Dezső vagy sem? Ami nem járhat együtt azzal, hogy megmásítsuk, vagy 
netán átrajzoljuk a harmincas évekig vezető útját. A magyar fasizmus 
ideológiájának egyik legnagyobb hatású megalapozója volt, a színvona-
lasabbnak nevezhető, lehengerlő és megtévesztő retorikájú fajvédelem 
elméletét ő szállította, történelmi és irodalmi példák, érvek csillogásá-
ban. De volt ereje, képessége ahhoz, hogy szembenézzen a történelem 
hozta új helyzettel. Ahhoz soha nem, hogy saját elméletének jobboldalt 
kiszolgáló tendenciáival leszámoljon. Aminthogy ahhoz sem, hogy 
eszmerendszerének alapelveit, vezérgondolatait felülvizsgálja: nem vonta 
vissza tételeit, noha látnia kellett volna, hogy milyen erőket táplált, 
serkentett és szabadított el a rá hallgató társadalmi csoportokban. 

Egy valamit viszont tudott a harmincas évek elejétől, amit aztán 
nem szűnt meg hangoztatni, eleinte gyükos erővel, dinamikával, majd 
elégikus rezignációkkal, mind magányosabban, - azt nevezetesen, hogy 
rossz oldalra álltunk, hogy az első világháború után a közelgő, majd a 
határokon megjelenő másodikban is a vesztes pártjára kerülünk, hogy az 
ország vesztébe rohan, ha a német nácizmushoz köti a szekerét. Ettől az 
időtől kezdve ez lett írásai, szónoklatai középponti gondolata, ezt a 
meglátását — rémlátását - igyekezett mindenkibe belesulykolni, a törté-
nelmi veszélyre, hazugságra és zsákutcára ráébreszteni. 

A kérdés az, hogy lehet-e jobboldali múlttal és jobboldali elméleti 
alapról az uralkodó rétegek jobboldali kormányzati politikáját meg-
győzően támadni, bírálni, ostorozni vagy sem? Vagy óriási csalás tör-
tént, s az a Szabó Dezső, akinek egyik írásra, tettre serkentő motorja 
mindig a mértéktelen hiúság, a parttalan önzés és zsenigőg volt, megint-
csak azt csinálta, amit már máskor is: azokra támadt, akiket korábban 
ő is segített hatalomra jutni? Egy végzetesen eltorzult és elmagányo-
sodott alkat keserű vagy komikus tánca volt ez az életmű, romjain azzal 
a kimondatlan belátással, hogy az ország helyzetébe mint örvénybe 
pillantott, mely rántotta volna őt magához? 

A kérdések nem jogosulatlanok, de nem a lényegre irányulnak. 
Szabó Dezső ekkor már valódi ellenzéke volt a kormányzati jobboldal-
nak s nemcsak a németbérenceket sújtotta átkaival, hanem legalább 
olyan erővel az „altiszti-nemzet" urait, s már nem az igazibb, hanem az 
igazabb magyarok nevében bírált, átkozódott és jövendölt. Másik 
oldalra állt s ez a másik: a harmadik oldal volt. Valójában itt rejlenek az 
igazi, megválaszolandó problémák: hogyan gondolkozzunk a harmadak 
oldal és a jobboldal kapcsolatáról, illetve különbségéről, továbbá: mi-
ként vélekedjünk harmadik oldal, baloldal, demokrácia különbségéről, 
illetve kapcsolatáról. A történet- és irodalomtudomány lezártan kezeli 
ezeknek a kapcsolatoknak és különbségeknek a tartalmát, egymáshoz 

17* 
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való viszonyát; egyértelműen megoldottnak véli eszme- és ideológiatör-
téneti jellemzésüket, múltbeli szerepüket és 1945 utánra átnyúló értel-
müket, a haladás és a reakció táborában való elhelyezésüket. 

Úgy hiszem, az nem lehet kétséges, hogy Szabó Dezsó' a harmincas 
években és a negyvenes évek elején a magyar élet legjellemzó'bb és 
leglényegesebb kérdéseinek adott hangot - valóban az „alapprob-
lémákéra világított rá, hogy az ő szavát idézzük. S ezekre a kérdésekre 
általában helyes, jó, ma is vállalható válaszokat adott. Helyét ekkor már 
nem a reakció táborában határozhatjuk meg, hanem a haladás oldalán. 
Nem véletlenül mondtam „oldal"-t. Nem lehet a harmadik oldalt min-
denestől áttolni a reakció táborába és azt mondani, hogy ez az oldal a 
jobboldaltól csupán jelszavakban különbözik. A harmadik oldal - úgy, 
ahogyan azt Szabó Dezső magyarságvédelme és Németh László minőség-
szocializmusa értelmezte - reális történelmi alternatívát képviselt, a 
progresszió elemeivel, amelyben alkotóelemként jelen volt a védekező 
nacionalizmus számos motívuma is. A munkásmozgalmi baloldal és a 
polgári liberális-radikális baloldal között helyezkedett el, ha baloldalnak 
nem számított is, demokratikusnak igen, még azzal is, úgy is, hogy ezt a 
demokratizmust terhelte a „magyar"-nak mint megkülönböztető kate-
góriának nyomatékos jelenléte. Az alapvető ellentét, a történelmi anta-
gonizmus nem a harmadik oldal és a baloldal között vonható meg, 
hanem a harmadik oldal és a jobboldal között, lett légyen ez utóbbi 
bármilyen színezetű és jellegű. 

Elmondható ez Szabó Dezső publicisztikai működéséről is, s az is, 
hogy nyílt eszméiből út a demokrácia még tisztultabb képviselete irá-
nyába, csak úgy, mint a jobboldal irányába. Ez azonban mitsem változ-
tat azon, hogy őt magát hol helyezzük el a harmincas évek irodalmában 
s az pedig, hogy eszméi, gondolatai, jelszavai milyen utat jártak be, kik 
visszhangozták a kik orozták el, arról már nemcsak ő, hanem a magyar 
politikai élet nyomorúsága tehet és az, hogy a politikára hivatott 
dolgozó rétegek emancipálatlanul, elnyomottan, érdekeik ellen való 
célokra kihasználtan hangjukat alig hallatták. 

Ekkor, ebben az időben vált tragikussá Szabó Dezső alakja. Magá-
nyosan harcolta végig reménytelen küzdelmét s abban a körben, amely-
ben otthonra kellett volna találnia, a Nyugat, Válasz, Kelet Népe, 
Szabad Szó, Magyar Csillag hasábjain nem szólalhatott meg. Ettől a 
lehetőségtől ő maga vágta el magát. Hogy itt lett volna a helye, azt 
jelezte, hogy ezekkel a lapokkal rokon Magyar Nemzet „szellemi honvé-
delme", amely valójában szellemi ellenállást jelentett, idézte őt, hivat-
kozott rá. 

Szabó Dezső a 20. századi magyar irodalom legellentmondásosabb 
alakja, az ő számláját is terheli, az ő bűne is, hogy a magyar szociális 
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radikalizmus a jobboldallal lépett szövetségre és hogy a közgondolkodás 
megtelt nacionalista illúziókkal, álmitológiai elemekkel, messianisztikus 
légvárakkal. Élete utolsó szakaszában azonban, bár múltjával nem szakí-
tott, sokat jóvátett abból, amit a haladás erői ellen elkövetett, a jobb-
oldal eszmeadójából, a tévutak kitervelőjéből, a jobboldal legélesebb 
szavú bírálója lett, s maradék erejével azon munkálkodott, hogy az újra 
rossz oldalra állt nemzetet ráébressze választásából következő veszedel-
mekre, s megóvja a végzetes katasztrófától, szerencsétlenségtől. Ezért 
érdemli meg, hogy ne csak a jubileum alkalmából gondoljunk rá meg-
becsüléssel, hanem akkor is, amikor számba kell vennünk közelmúltunk 
mentalitástörténeti örökségét és a magyar szellemi ellenállás hagyatékát. 

GYÖRFFY SÁNDOR: 

Néhány objektív és néhány szubjektív élménnyel szeretnék hozzá-
járulni Szabó Dezső hatásának történetéhez. 1945-48 között én az 
akkori Magyar Kommunista Ifjúsági Szövetségnek, akkori nevén Magyar 
Demokratikus Ifjúsági Szövetségnek a titkára voltam Nagy Györggyel, 
Hegedűs Andrással és még néhánnyal együtt. 1945 márciusában kérdő-
íveket töltöttek ki a magyar kommunista ifjúsági mozgalom akkori 
vezetői. Ezek között szerepelt egy kérdés: kinek az írásai hatottak 
eszmei fejlődésére. És ott Marx, Engels, Darvas József, Nagy István, 
Erdei Ferenc mellett legtöbben Szabó Dezsőt említették. Szabó Dezső-
ről 1946-ban .népi kollégiumot nevezett el az akkori fényes szellők 
nemzedéke. Elmentünk Raj к Lászlóhoz megkérdezni, hogy helyes-e, ha 
egy Szabó Dezső népi kollégium is működik. Rajk László igent mon-
dott, s jelezte, hogy őrá is igen nagy hatással volt Szabó Dezső munkás-
sága. Tehát Szabó Dezsőtől vezethetett út a leghaladóbb eszmék irá-
nyába. 1945-ben már köztudott volt Szabó Dezső szerepe az anti-
fasiszta mozgalomban. Ezt Fehér Lajos legutolsó könyvének egy feje-
zete nagyon sokoldalúan dokumentálja, és arra a kérdésre, hogy milyen 
könyvek hatottak rá leginkább, Veres Péternek, Németh Lászlónak, 
Móricz Zsigmondnak írásai, Ady, József Attila versei mellett ő is Szabó 
Dezsőnek Az egész látóhatár című művét említette. A németellenes, 
antihitlerista szellemi hatás jól megfért Gorkijnak vagy A Csendes 
Donnak az olvasásával, sőt gyakran együtt képezett valamiféle népfron-
tos jellegű „ideológiáját". Tehát ilyen hatása is volt Szabó Dezsőnek. 
Magam még elmondhatom, hogy a soproni Márciusi Fiatalok körébe 
meghívtuk előadni nemcsak Zilahy Lajost és Karácsony Sándort, hanem 
Darvas Józsefet és Nagy Istvánt, Veres Pétert, Tamási Áront is. Szabó 
Dezső munkássága ránk is hatott; különösen Az egész látóhatár. Termé-
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szetesen más kérdés, hogy később, a marxista kritika hatására ez a 
generáció aztán kritikusan dolgozta fel a Szabó Dezső-i hatást. De 
tovább mennék. A fiam, aki két éve végezte Moszkvában a Csajkovszkij 
konzervatóriumot, véletlenül a könyvtáramban megtalálta és nagy 
érdeklődéssel olvassa Szabó Dezső írásait. És tapasztaltam érdeklődést 
más mai fiataloknál is, úgyhogy nem tudom, mennyire mondható az ki, 
hogy a mai huszonévesek számára nem megragadó olvasmány. Érdemes 
volna elemezni azokat az írásait, amelyek a Tanácsköztársaság mellett 
szóltak. Volt egy olyan korszaka is, amikor a maga robusztus dinamiz-
musával a proletárforradalom, a proletárinternacionalizmus mellett állt 
ki, úgyhogy a bonyolult összképhez ez is hozzátartozik. 

MART1NKÓ ANDRÁS: 

Szintén hozzászólt Szabó Dezső mai olvashatóságának kérdéséhez. 

GR ÓH GÁSPÁR: 

Két éve végeztem Debrecenben az egyetemet, azért bátorkodom 
hozzászólni, mert itt arról van szó, hogy az en nemzedékemhez hogyan 
szólhat Szabó Dezső. Azt hiszem, hogy Szabó Dezsőhöz sem lehet 
máshonnan közelíteni, mint az egész életmű központját adó ellent-
mondásosság felől. Fontos lehet számunkra a történelmi szerep fölisme-
rése s ellentmondásos útja. Szabó Dezső pontosan felismeri a magyar 
társadalom antinómiáit, de képtelen levonni azt a következtetést, ami a 
dialektikához vezetne. Kiindulópontnak még a középosztálybeliséget 
tekinteném, itt a történeti forrásként való értékelés fontos, és ebből a 
megközeh'tésből tudom meghatározni az értékét is. Annyiban tekint-
hető értéknek, amennyiben ezen a tipikus középosztálybeli elgondolá-
son túl tud lépni és túl tud mutatni, noha e „túllépés" nála nem 
végérvényes. Értékelésének mérlege végül - ingadozásai sorát végig-
kísérve — mégiscsak a baloldal felé billen, s ilyen értelemben jelez egy 
irányt. 

FITOS VILMOS: 

A Magyar Élet című folyóiratot szerkesztettem hat éven keresztül 
1938-44 januárig, amikor leváltottak szerkesztésről. Hangsúlyozom, 
hogy a Magyar Élet folyóiratnak semmi köze nem volt a Magyar Élet 
Pártjához. A Magyar Életben írta Szabó Dezső 1939-ben igen nagy-
hatású cikksorozatát, amelynek a megbeszélése az ő lakásán történt, az 
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akkor még egyáltalán nem nyilas Matolcsy Mátyással együtt mentünk el 
hozzá, és kértük fel ennek a cikksorozatnak a megírására. A Magyar Élet 
akkor már 8000 példányban jelent meg, de egy példányt sokszor húszan 
is elolvasták. Ez a cikksorozat, mint ismeretes, igen élesen antifasiszta, a 
német nácizmust és a német nácizmust kiszolgáló nyilasokat támadta 
igen hatásosan. Az egyik írás miatt el is kobozták a Magyar Életnek azt 
a számát, amelyben az megjelent volna. Szabó Dezső nagy hatással volt 
például a Bartha Miklós Társaságra, a Szegedi Fiatalok Művészeti Kol-
légiumára és a felvidéki Sarló mozgalomra. A felvidéki Sarló is eljutott 
egészen a marxizmus-leninizmusig, de az indulásnál ott volt Szabó 
Dezső hatása is. Tehát hogy volt Szabó Dezsőnek pozitív hatása, azt 
mutatják e pozitív irányú mozgalmak történetei. Természetesen ezek 
mind túlléptek azután Szabó Dezsőn, sokan eljutottak a marxizmus-
leninizmusig. 

TOLNAI GÁBOR: 

Reám ugyanúgy, mint a hajdani Szegedi Fiatalok többi tizennégy 
tagjára, indulásunkkor rendkívüli hatással volt Szabó Dezső, elsősorban 
Az elsodort falu. Mi volt nagy hatásának a titka? Közéleti érdeklődést 
váltott ki bennünk, s ő volt az, aki szuggesztív stílusával a magyar 
parasztság világára hívta föl a figyelmünket. Az ő nyomában kezdtünk 
járni a Szeged környéki és távolabbi tanyákra, s tartottunk előadásokat 
a legkülönbözőbb politikai és agitatív hatású irodalmi kérdésekről a nép 
körében. Úgynevezett falukutató munkánkban Szabó Dezső indítása 
mellett közrejátszott - e téren elsősorban Buday György tájékozottsága 
segített bennünket - az angliai settlement-mozgalom gyakorlata. Hoz-
zátartozik a képhez, hogy nemcsak Szabó Dezső műve, hanem a nyo-
mába induló fiatalabb írók, mint Tamási Áron, Nyírő József, valamint 
más erdélyi népiesek is kedves olvasmányaink sorába tartoztak. Az sem 
közömbös, - hisz még az izmusok időszakában éltünk - , hogy Az 
elsodort falu írójának expresszionizmusa is hatott reánk. Akármennyire 
meglepőnek hangzik, Radnóti Miklós korai költészetében - gondoljunk 
az Újmódi pásztorok éneke című kötetére - is felfedezhető akkori 
eszményképünk stílusa, befolyásának a nyomai. Azonban Szabó Dezső-
nek a parasztságra figyelmeztető expresszionizmusa csak indulásunk 
idején befolyásolt bennünket. 1930-31 fordulóján már elszakadtunk 
tőle. 

Mi is történt ekkor? Kapcsolatba kerültünk a munkásmozgalommal, 
és megismerkedtünk a marxizmus néhány alapvető klasszikusával, mint 
Lenintől az Állam és forradalommá], Engelstől az Antidühringgc\. Erdei 
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Ferenc - hisz ő is tagja volt a Szegedi Fiataloknak - 60. születésnapján a 
Népszabadságban megjelent nyilatkozatában szól erró'l, valahogy ekként: 
— Láttuk a problémákat, ismertük a parasztság égető kérdéseit, de 
igazában az utat Lenin és Engels adta meg számunkra. Amikor az ő 
műveik közül néhányat megismertem, szinte fölkiáltottam: „heuréka! 
heuréka!" -

Hadd szóljon néhány szót az irodalomtörténész is. Szabó Dezső nem 
volt elszigetelt jelenség Magyarországon. Voltak elődei, csupán a leg-
jelentősebbet említve Harsányi Kálmán, s néki is A kristálynézők című 
regénye és folytatói, akik közül néhányat korábban mái megemlítet-
tem. De világirodalmi vonatkozásban is felfedezhetők párhuzamos, 
rokonjelenségek. Nem véletlenül abból az országból idézhetünk nem-
zetközi rangú példát, ahol miként Magyarországon, hosszantartó feuda-
lizmussal találkozunk, Spanyolországból. Rokonjelenség a hasonló, de 
nem azonos szemléletű Salvador Madariaga, s bizonyos értelemben 
Ortega y Gasset; az utóbbi Szabó Dezsőhöz hasonlóan, nem véletlenül 
hatással volt a hazai harmadik utas népi ideológia kialakulására. 

Befejezésül: utoljára 1946-ban találkoztam Szabó Dezsővel. A 
Széchényi Könyvtár Kézirattárában dolgoztam, ahol letétbe volt 
helyezve Szabó Dezsőtől egy lepecsételt kéziratköteg azzal a föltétellel, 
hogy csak halála után bontható fel és adható ki. A hagyaték az Ének a 
révben című regénytöredéket tartalmazta. A felbontás után jelentkezett 
egy könyvkiadó, azzal a szándékkal, hogy szeretné a kéziratot kiadni és 
felkért utószó írására. Az utószó írásakor elővettem ismét Az elsodort 
falui. Jól emlékszem az „élmény"-re. A hajdani „bálvány"-t néhány 
fejezet után képtelen voltam továbbolvasni. Beporosodott, elavult; úg) 
vélem — az utószóban meg is írtam - Szabó Dezső teljességgel meghalt. 

NAGY PÉTER* 

Hogyha már vitaülés lett az emlékülésből, úgy érzem néhány kér-
désre az elhangzottakból kötelességem visszatérni. Fitos Vilmosnak s 
másoknak is feltétlenül igazuk van, akik azt mondották, hogy nagy 

*összefoglaló hozzászólásom szövege - elsősorban Király Istvánnal 
való vitámban - erősen eltér az élőszóval elmondottaktól. Főként azért, 
mert Király István - számomra igen megtisztelő módon - kritikai 
megjegyzéseim nem csekély részét (pl. a kérdezés és válaszolás fele-
lőssége kérdéséről vagy Prohászka Ottokár szerepéről) magáévá tette s a 
nyomtatásra átadott szövegbe beépítette. Ezt itt örömmel nyugtázom s 
természetesen a főszövegben nem térek vissza rá. - N. P. 
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indító volt Szabó Dezső'. Valóban számos mozgalom, életpálya, írói 
vagy politikusi fejlődés indul - különösen a húszas években - az ő 
árnyékából. De hogy az irány, amelybe indított, nem volt jó, azt 
hiszem, azt nemcsak azok a példák igazolják, amelyekre Szabó Dezső-
monográfiámban hivatkozom, hanem még a jó pályára kerültek is: 
igényesebb gondolkodónak vagy igényesebb írónak Szabó Dezsőnél 
nem lehetett megállni, rajta túl, tovább kellett lépni szinte mindenki-
nek. Azért mondom, hogy „szinte", mert egy szűk kör, egy eléggé zárt, 
szektaszerű kör sosem lépett túl rajta; de ez a kör mára már nálunk 
szinte eltűnt. Nyugaton, elsősorban az Egyesült Államokban a magyar 
emigrációban egy ideig elég aktív volt de mára, ha jól látom, már ott is 
szinte megszűnt az aktivitása s főleg a hatása. Kár és hiba lenne - akár a 
centenárium okán is - ezt a kört feléleszteni vagy újra-aktivizálni; talán 
még nagyobb kár és hiba lenne mitizálni. 

Az egyik felszólaló Szabó Dezső nehezen besorolható voltát hang-
súlyozta. Nem vitás, hogy Szabó Dezső elsősorban pamfletistának és 
tanulmányírónak, de írónak is elég sokoldalú volt. Az irodalomtörténet-
írás azonban nem torpanhat vissza a feladattól, hogy az akár sokoldalú 
jelenségeket is meg ne próbálja kategorizálni, csoportosítani, minősíteni 
- mert a múlt jelenségei és folyamatai között csak így tudunk átlátható 
rendet teremteni. S e tekintetben az itt javasolt megoldás - hogy ti. 
Szabó Dezső „középosztálybeli" jelenség lett volna - nem kielégítő. 
Elsősorban azért nem, mert a „középosztály", mint fogalom, ugyan 
igen kényelmes bizonyos jelenségcsoportok összefoglalására, azonban 
marxista szempontból félrevezető: „osztály"-nevet ad valaminek, ami-
nek osztály-jellege nincsen. Szabó Dezső meggyőződésem szerint egész 
pályája, gondolati és indulati világa szerint a magyar kispolgárság tipikus 
és markáns képviselője; talán úgy is fogalmazhatnánk: legnagyobb for-
mátumú képviselője az irodalomban s talán a politikai gondolkodás 
történetében is. Persze, a kispolgárság legnagyobb formátumú képviselő-
jének lenni igen vegyes dicsőség, különösen egy olyan társadalomban, 
mint a magyar. 

Tolnai Gábor megemlítette a spanyol gondolkodók - Unamuno, 
Ortega - hatásának lehetőségét Szabó Dezső gondolatvilágára. E hatás 
igen könnyen lehetséges: Szabó Dezső, tudjuk, jól olvasott spanyolul. 
Tolnai Gábor ezt a gondolatát már az ötvenes évek végén, egy, a népi 
írókról az Irodalomtörténeti Intézetben tartott vitán megpendítette. A 
magam részéről, amennyire lehetőségeim engedték, meg is próbáltam 
ennek utánanézni, sajnos negatív eredménnyel; ma is csak azt mond-
hatom, érdeklődéssel várom, hogy Tolnai vagy más ezt a hatást filo-
lógiailag bebizonyítsa. Addig tényként nem kezelhetjük. 
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Győrffy Sándor is, Martinkó András is felvetették Szabó Dezső' 
olvashatóságának kérdését; ehhez csatlakozott Tolnai Gábor. Némileg 
önkritikusan legyen szabad azt mondanom: ezt a kérdést nem érdemes 
tárgyalnunk, mert itt valóban csak szubjektív vélemények ütközésére 
kerülhet a sor. Egyikünknek olvasható, másikunknak nem; egyik fiatal 
undorral elfordul tőle, a másik lelkesen olvassa egy ideig. Nincs mércénk 
és nincs tudományos lehetőségünk e mérce megteremtésére; szubjektív 
tapasztalataink pedig olyannyira behatároltak, hogy azok tudományos 
általánosításra nem adnak lehetőséget. Tehát talán jobb az ilyen vitáktól 
eltekinteni. - Azt viszont szubjektív meggyőződésemként állítom, hogy 
ha a szépíró visszahozhatatlanul elmúlt is, a korai tanulmányíró - az 
Egyenes úton és a Tanulmányok és jegyzetek javának írója - meg a 
pamfletista máig tanulságos: az első gondolataival, a második kifogy-
hatatlan - elsősorban nyelvi — ötleteivel, durva, de célba találó gúnyával. 

Győrffy Sándor megemlítette az 1946 utáni Szabó Dezső-kultuszt. 
Kétségtelen, hogy volt ilyen, mint ahogy sosem próbáltam tagadni azt, 
hogy különböző generációkra különbözőképpen, de egész működési 
ideje alatt jelentős hatása volt a magyar értelmiségi fiatalság egy részére. 
De a 46 utáni Szabó Dezső-ügy - mindnyájan emlékezünk erre, akik 
átéltük - politikai ügy volt, ami akörül robbant ki, hogy oda kell-e 
temetni őt, ahová egy irodalmi végrendeletében képzelte: a Gellérthegy 
ormára. Szerencsétlen vita volt ez akkor, mert majdnem jóvátehetet-
lenül megosztotta a magyar demokrácia baloldali erőit, amelyek akkor 
- mindnyájan emlékezünk, akiknek ősz vagy tar a feje - korántsem 
voltak mindent elsöprő többségben. A vita legélesebben a Parasztpárt 
egyes személyiségei és a Szociáldemokrata Párt néhány markáns alakja 
között folyt; a Kommunista Párt igyekezett magát távoltartani a vitától, 
s a kettő között a baloldali egység érdekében egyeztetni. Ez, azt hiszem, 
sok mindent megmagyaráz egyes kommunista vezetők akkori állásfog-
lalásából. 

Béládi Miklóssal nagyon kevés vitám van, szinte minden szavával, 
hangsúlyával egyetértek. Egy pont van, ahol a hangsúlyokat én némileg 
másként osztanám el, mint ő tette: a harmadik utas politika dolgában. 
Nyilvánvaló, magam is mindig ezen a meggyőződésen voltam, hogy a 
harmadik út azért „harmadik út", mert nem azonosítható sem a jobb-
sem a baloldal útjával. De „harmadik utas" sokmindenki volt és sokféle-
képpen lehetett lenni a második világháború kezdete táján: Röpke 
modernizált liberalizmusának követői éppúgy „harmadik utasok" vol-
tak, mint a Szabó Dezső-i paraszti fajmítosz hívei vagy a Németh 
László-i Kertmagyarország álmodói. Egyben azonban egyek voltak: sem 
a jobb-, sem a baloldalhoz nem csatlakoztak. S ha erényük volt a 
fasizmussal szembefordulás, s ezt az erényt örömmel ismerhetjük el. 
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akkor viszont hibájuk, sőt egyes esetekben - elsősorban a vezérek 
esetében - bűnük volt a baloldallal szembefordulás, amely nem kis 
mértékben - és minden „baloldali ezoterizmusnál" jobban - akadá-
lyozta egy élet- és ütőképes baloldali front kialakulását, egy olyan 
politikai alakulatét, amely többet és súlyosabban tudott volna bele-
szólni Magyarország történetének alakulásába, mint ahogy ez végül is 
történt. Nem hiszem, hogy ebben Béládival vitám volna, csak azért 
tartottam szükségesnek ezt ebből az alkalomból is elmondani, mert 
vannak más erők és tollak, melyek ennek elfeledtetésére, elmosására 
törekszenek. 

Király Istvánnal először egy ténykérdést szeretnék tisztázni: a Nép-
szabadság-beli cikkem, s az itt felolvasott dolgozatom nem azonosak. 
Természetesen azonos szerző tollából, azonos író centenáriumára rövid 
időn belül egymásután készült két írás között menthetetlenül átfedések 
vannak; így itt is. De ilyen átfedések vannak a Kritikában megjelent 
tanulmányom vagy a rádióban felolvasott írásom s az itt elmondott 
dolgozatom között is, nyilvánvalóan; anélkül, hogy bármelyik is azonos 
lenne a másikkal. 

Számomra igen megtisztelő, mondhatnám megható, hogy - a rende-
zőbizottság kérésének megfelelően 20-25 percesre szándékolt és az 
egész életpályát bemutani hivatott - röpke előadásom őt ennek terje-
delménél több, mint kétszeres hozzászólásra indította. Gondolatmene-
téből legyen szabad néhány, leglényegesebbnek látszó vitapontot kira-
gadnom. 

Király István Keresztury Dezső egy megemlékező cikkében felvetett 
gondolatot abszolutizál és jár körül. Én azt mondottam s mondom, 
hogy Szabó Dezsőtől sokfelé vitt az út, balra is, jobbra is, de az 
ideológiája hatása alá került emberek nagyrésze jobbra lendült. 
Keresztury nyomán Király szerint tőle az út elsősorban balra vitt, sőt 
Király szerint lázadókat nevelt. Én természetesen Szabó Dezső hatása 
kérdésében mindig az egész életpályát tartottam szem előtt, Király 
érezhetően a maga hozzászólásában lényegében a harmincas-negyvenes 
évek élményéből indul ki. Nyilvánvaló, mint korábban mondottam volt, 
ekkor Szabó Dezső harmadik úton járt már; de nem lázadókat nevelt, 
hanem lázadó indulatok gyakran első, néha végső irányadója, megfogal-
mazója volt. Mindig a lázadó indulatokat próbálta felhasználni, tömörí-
teni a maga vüágnézete érvényrejuttatása érdekében, és ritkán nagyobb 
eredménnyel, mint éppen a harmincas-negyvenes években. Ekkor ala-
kul ki az illegális Magyar Közösség, amely az ő ideológiáját tűzte a 
zászlajára s annak érvényre juttatására szervezkedett. Ez a szervezkedés 
először kétségtelenül németellenes s ennyiben fasizmus ellenes volt, 
majd később - erről se feledkezzünk meg - népi demokrácia ellenes, és 
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ezért kellett erélyesen felszámolni. S ez az út nem Szabó Dezsó' ellenére 
volt az övék, hanem az ó' ideológiájának pontos politikába-ültetése: az 
már pszichológiai kérdés, hogy Szabó Dezső miért tagadta meg mindjárt 
az első lépésnél őket is. Ök hűek maradtak hozzá. Igy tehát rendkívül 
erős túlzásnak tartom azt állítani: a Szabó Dezső hatása alatt állott 
értelmiség lett volna a 45 utáni megújulás bázisa. Voltak ilyenek is, nem 
is kevesen; de szubjektív indulatból kisajátítani ezt nem lehet. Ennél a 
megújulás bázisa sokkal szélesebb volt s abba a munkásmozgalomban 
nevelkedett fiatalság, a polgári baloldalon nevelkedett értelmiség s értel-
miségi fiatalok éppúgy beletartoztak mint ezek, vagy azok, akik ekkor 
kezdtek eszmélni, maguknak világról, politikáról gondolatokat formálni. 

Elsősorban Az individualizmus csődje s Az elsodort falu általam 
adott értelmezésével nem ért egyet Király István. Sajnos, fejtegetései 
után sem látok okot arra, hogy nézeteimet revideáljam. Hozzá kell 
tennem: furcsa, hogy e nézeteltérés megvitatására e nézetek első kifej-
tése után tizenöt-húsz esztendővel kerül csak sor. De ettől még igaza is 
lehetne; sajnos azonban nincsen. Ami Az individualizmus csődjét illeti: 
a saját maga által idézett mondatok is engem igazolnak a totalitarizmus 
ügyében. És a segítségül hívott Naphta (bár nyelvtanilag nem értem, mit 
jelent „A Thomas Mann-i Naphta Hans Castorp-i szemlélete": ki szemlél 
kit s kinek a szemlélete kié? ) sem nagy segítség: bár a rokonság a kettő 
(ti. a Naphta alakjában kifejtett nézetek és Szabó Dezső nézetei) között 
megvan, de ezeket a maga részéről Thomas Mann éppen eléggé leleplezi, 
s Hans Castorp elveti. Azt meg egyenesen groteszknek tartom, hogy 
Szabó Dezsővel kapcsolatosan „messianisztikus aszkétizmust" emleges-
sünk: ő lenne az első, aki ezt kigúnyolná, s joggal. De nem ez a lényeg; 
szerintem a lényeg az, hogy Az individualizmus csődje a „szabadversenyes 
demokrácia" gyűlöletében és elpusztításáért totalitarizmust: új közép-
kort hirdet; míg Király szerint ha nem is mondja ki, az imperializmust 
vádolja, s ez a lényeg. Mivel abban a korban élt, nyilvánvaló, hogy Szabó 
Dezső kapitalizmusellenes indulatai (melyek azonban szinte kivétel nél-
kül demokráciaellenes formában nyüatkoztak meg) gyökerei az imperi-
alista kor valóságába nyúlnak. De egy tanulmányban mégsem a mögöttes 
indulatok gyökere, hanem a leírt szavak jelentése a mérvadó. S az 
imperializmus e tanulmányban nincs leírva, még körülírva sem; de annál 
inkább a demokráciaellenesség, a totális állam s totális ideológia követe-
lése. 

Egy regénynél a mozgató indulatok lényegesen fontosabbak: így Az 
elsodort falu esetében is. Király ezt a regényt egyfelől a magyar expresz-
szionizmus jellegzetes alkotásának tartja - s ebben nincs vita közöttünk. 
Abban már inkább, hogy ő minősítés nélkül olvassa ki belőle a pokolra-
szállás és megváltás tipikus expresszionista útját, míg én ebben is a 



A Társaság munkájából 987 

formai jegyeknél fontosabbnak tartom a lényegit: hogy itt a faj, a 
parasztságban megjelenő magyar faj apokalipsziséről és redemptiójáról 
van szó. S az írónak is, az olvasónak is ez a fontosabb. Király a faji 
kérdés regénybe-öltöztetésénél fontosabbnak tartja „az imperializmus 
megélésének" tényét, a német imperializmus elleni indulatát; én azt 
hangsúlyozom, hogy egyenlő indulattal támadja a német és a zsidó 
imperializmust, a német fajt és a zsidó fajt mint a kapitalizmus hordo-
zóit s eként a kapitalizmusra képtelen magyar faj elpusztítóit leplezi le. 
Ekként is olvasták kortársai; s ha Király a „korabeli konnotációt" oly 
fontosnak tartja, itt sem lenne szabad figyelmen kívül hagynia, hogy a 
háború végének s a forradalmak hirtelen kivirágzásának, majd lehullásá-
nak idejében e kétirányú támadás közül melyiknek volt nagyobb a 
hatása. Ezt sikerének motívumai, Szabó e sikerek által portált tisza-
virágéletű politikai pályafutása s a korabeli kritikák egyként tanúsítják. 
Éppen ezért, azt hiszem, fölösleges olyan új szakkifejezéseket terem-
teni, mint a „romantikus antiimperializmus" vagy az „antiimperialista 
patriotizmus": Szabó ideológiai magatartásának, indulatai gondolati 
gyökerének kielégítő és pontos leírása a romantikus antikapitalizmus, 
mely világosan meghatározott és körülírt terminus a marxista gondol-
kodásban. 

Végül, ami a kérdések és válaszok dialektikáját illeti, e kérdésben 
Király István mostani megfogalmazásával nincsen érdemi vitám. Talán 
csak annyi, hogy míg a szépírónál beérhetjük a helyes kérdésfelvetés-
sel,a tanulmányírónál, s különösen a politikai és ideológiai tanulmányok 
írójánál a kérdések és válaszok helyessége egyaránt esik a latba. Egyet-
értünk Királlyal abban is, hogy Szabónak fontos szerepe volt - különö-
sen az ellenforradalmi negyedszázad utolsó harmadában — a szociális 
felelősségérzet felébresztésében és fenntartásában az értelmiségen belül. 
Ö a kérdések állandóságát s a válaszok szélkakasszerű változékonyságát 
hangsúlyozza. Én úgy láttam s úgy látom most is, hogy Szabó Dezső 
meglepő következetességgel hirdette egész pályáján ugyanazt, s válaszai 
sem minőségileg különböztek egymástól, hanem annak különböző ele-
meit tolta a változó helyzet következtében előrébb vagy húzta hátrább. 
Erről Szabó Dezsó'-monográfiámban elég részletesen szólok; de hadd 
tegyem hozzá, hogy a mai vita fényében már sajnálom, hogy annak-
idején, az Életeim sajtó alá rendezésekor, engedtem a kiadó kívánságá-
nak s kicenzúráztam a hosszas és durva antiszemita kirohanásait. Ezek 
jói bizonyítanák - s a kéziratot átlapozó előtt ma is bizonyítják - hogy 
ő ekkor sem, utolsó korszakában sem osztályban és népben, hanem 
fajban gondolkodott és faji agresszivitása mit sem változott. És ez 
elsősorban az, ami lehetetlenné teszi, hogy őt és életmüvét egészében, 
mint a magyar népi demokrácia egyik előkészítőjét tekinthessük. 
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Befejezésül szeretném én is kifejezni örömömet afölött, hogy az 
emlékülés vitaüléssé változott: hiszek abban, hogy az eszmék kon-
frontációja az álláspontok tisztázásához segít s ezáltal végső' soron a 
közelítésükhöz is; s hogy a magyar történelem és irodalom egy-egy 
jelentős egyéniségének jubileuma akkor hasznos és gyümölcsöző, ha 
abból az alkalomból nem csak szép és ünnepi szavak hangzanak el, 
hanem a tegnap és a ma eleven kérdései eleven vitába kerülnek. 

SZABOLCSI MIKLÓS ZÁRSZAVA: 

Ideiglenes összegezésül, az ülés lezárásául: egy sor kérdést mi most 
föltettünk, és nyitva hagytunk; majd a továbbiakban kell rájuk válaszol-
nunk. Én a magam részéről, mint olvasó, néhány kérdést másképp látok, 
mint az itt elhangzott. Jobban is és rosszabbul is. Én például - és ez 
teljesen egyéni eretnekség - a Segítség!-ci tartom a legjobb művének, 
csaknem végig olvashatónak. Általában a 20-as évek magyar társadalma 
rendkívül extenzív és intenzív ábrázolása; és azt is hozzáteszem, hogy 
nemcsak Az elsodort falu, hanema Segítség! is nagy hatással volt egy egész 
értelmiségi nemzedékre a 20-as évek elején. Hadd hívjam fel a figyelmet 
arra például, hogy személyes emlékeim szerint Kodály, Bartók, Tóth 
Aladár, Szabolcsi Bence kprében ezt a művet nagyon sokra tartották és 
ismerték. Talán a Segítség!-gel is lehetne kezdeni valamit, meg lehetne 
próbálni egyfajta újraértékelést. A második megjegyzés; itt elhangzott, 
hogy Szabó Dezső a középosztálybeli, Szabó Dezső a kispolgár. A 
kritikában is és az irodalomtörténetben is megírták már, hogy Szabó 
Dezső voltaképpen az, aminek Babits Mihályt nevezte. Tehát: filo-
zopter. Számomra Szabó Dezső a gigantikussá növesztett filosz, humán 
műveltségű tanár, aki kényszerből valóban nemzetvezető is lett, a 
species — a mienk - sok előnyével és sok hátrányával is. Ezen a 
vonalon, a „norműlien" író, az Eötvös kollégista író, a szuper-filosz író 
vonalán rokonítható a magyar irodalom - most valami nagyon furcsát 
fogok mondani - olyan jelenségeivel, emberileg, mint ifjúkori barát-
jával, Balázs Bélával, aki más oldalról indult, - és másfelé ment, de 
akinek életművében, magatartásában kísértetiesen sok van olyan, ami 
Szabó Dezsőre emlékeztet. Mindketten 20. századi humán értelmiségiek 
egy olyan társadalomban, melynek vezető ereje nem ez a humán értel-
miség - éles ellentétben a francia társadalommal, (amelynek a harmin-
cas éveire már áll Thibaudet könyvcíme: La république des professeurs), 
és egyezve a némettel. Számomra a művet ma újraolvasva, sokszor 
tudom, hogy nekem is az tetszik, ami a filosz-voltomnak szól, amire 
mint filosz rá tudok asszociálni, és amit mint filosz, tovább élek. Az 
embereket Szabó Dezső - Tormay Ceciltől kezdve Pintér Jenőig, Hege-
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düs Lóránttól kezdve Jászi Oszkárig - úgy látja, ahogy egy elkeseredett 
filosz. Ha már szociológiai elveket keresünk, a sok magyarázó elv 
mellett javaslom, hogy Szabó Dezsőben a magyar humán értelmiség 
helyet nem találó tagját is lássuk. Más kérdés, hogy egy lényegében 
polgári vezetó'-eró' nélkül maradt országban, egy külföldre űzött, vagy 
gerincetört értelmiségű országban, egy bizonyos történelmi vákuumban 
ez a nagyranövesztett filosz lett a sokfelé vezető jobboldali radikalizmus 
egyik vezető ereje. Történészeink most már megkezdték - az irodalom-
történészek már talán régebben is - a 20-as évek elejének, benne a 
Három nemzedék és Az elsodort falu problémáinak egy eddiginél még 
mélyebb elemzését. Talán egyetértés uralkodik most már a vitaülés 
végén is, hogy a harmincas évek végén magányossá vált Szabó Dezső 
mit képviselt. Ekkor már nem ezres tömegek zarándokoltak hozzá. Én is 
voltam a Marcibányi téren, úgyhogy emlékszem, hogy néha csak húszan 
voltak. 1940- 42 közt, tehát azokban a bizonyos években, amikor a 
náci hatalom körülvett bennünket teljesen, akkor húszan voltak, néha 
százan is, de több ezren talán már nem. Tehát ez a lényegében magányos, 
ez a tulajdonképpen az irodalmi és szellemi élet peremére szorult Szabó 
Dezső, megkapta ugyan a jobboldali nagy díjat és közölték is, de a 
legtöbben már egy kicsit öregrekvizitumnak tekintették. A pamfletista, a 
publicista kései Szabó Dezső újjáértékelése, vagy legalábbis újraolvasása 
helyénvaló. Általában is folyik ma a magyar szellemi életben és folyik a 
magyar irodalomtörténetírásban is egy sor kérdésre eddig - adott helyes 
vagy helytelen válasz újragondolása; köztük a Horthy-korszak belső 
osztályszerkezetének, rétegszerkezetének az eddiginél differeçciâltabb és 
finomabb leírása. Ennek a munkának a sodrában, a végén történészeink, 
irodalomtörténészeink és mi magunk is tisztábban fogjuk látni a 40-es 
évek vége hazai németellenes ellenállásának, a bonyolult, ellentmondá-
sos, felemás, de létező németellenes egységfront fő vonásait és az ezzel 
kapcsolatos problémákat. Szabó Dezsőnek ez a kései németellenes fellé-
pése, amely része lett ennek az egységfrontnak, természetesen a magyar 
mentalitástörténet vagy a magyar szellemi élet szempontjából már egy 
olyan tragikus korszakban történt, mikor sok oknál fogva a baloldali 
gondolat már kettéhasadt és nehéz lenne elképzelni, hogy ő maga ezt a 
kapcsot saját egyéni erejéből ismét össze tudta volna kovácsolni. Azt 
hiszem, hogy voltaképpen izgalmas, érdekes, ellentmondásaiban is egysé-
ges képet kaptunk ma a századik születésnapján Szabó Dezsőről, amely 
mindnyájunkat arra indít, hogy tovább gondolkozzunk, tovább vitatkoz-
zunk az itt felvetett kérdésekről. 


