
Népiség és szellemi
honvédelem
Volt annak idején egy némiképp hírhedetté váló irodalmi anekdota,
magam, ha jól emlékszem, Bóka Lászlótól hallottam valamikor az
ötvenes évek végén. Eszerint Révai József, a nagyhatalmú kulturá-
lis diktátor, amúgy nem szellem nélkül munkálkodó férfiú, a kö-
vetkezőképpen határozta volna meg a népi írótábor valóban sok-
arcú, sokféle felfogást és politikai nézetet közös „szekértáborba”
gyűjtő természetét. Itt ülök én, természetesen Rákosi elvtárs mellett
— mondotta volt Révai —, és fogom Erdei Ferenc kezét, ő fogja Dar-
vas József kezét, ő fogja Veres Péter kezét, ő fogja Illyés Gyula kezét,
ő fogja Németh László kezét, ő fogja Kodolányi János kezét, ő fogja
Féja Géza kezét, ő fogja Sinka István kezét, ő fogja Erdélyi József
kezét, és végül ő fogja Szálasi Ferenc kezét. Ebből a láncolatból, em-
lékezetem szerint Szabó Zoltán (és Kovács Imre) bizonyára amiatt,
mert emigrációban éltek, kimaradtak. Úgy képzelem, Szabó Zoltán
talán Illyés Gyula és Németh László között lett volna elképzelhető, te-
kintettel arra, hogy egyforma szellemi vonzódás fűzte a Nyugat és a
Válasz, a Babits körül gyülekező polgári és a népi írók mozgalmá-
ban egymásra találó népi reformerek eszméihez és mozgalmaihoz.

Ráadásul ő nagyjából egy évtizeddel (vagy több mint egy évti-
zeddel) volt fiatalabb a népi írómozgalom vezető egyéniségeinél:
Erdélyi József 1896-ban, Sinka István és Veres Péter 1897-ben, Kodo -
lányi János 1899-ben, Féja Géza 1900-ban, Németh László 1901-ben,
Illyés Gyula 1902-ben született. Ennek az évtizednyi különbségnek
is volt jelentősége, Szabó Zoltán olyan „nyugatos” írók kortársa
volt, mint Sőtér István, Kolozsvári Grandpierre Emil. Rónay György,
Vas István és még sokan a Nyugat „harmadik nemzedékének” pro -
tagonistái közül. Már életkora, diákéveinek élményvilága, amelyet
jórészt a piaristák budapesti gimnáziumában szerzett, a főiskolai
reformmozgalmakban vállalt tevékenysége, a harmincas évek szo-
ciográfiai munkájában vállalt szerepe szinte kijelölte őt arra, hogy
mintegy közvetítő legyen a két világháború közötti korszak (min-
denekelőtt a harmincas évek) reformista törekvései (a fiatal kon-
zervatívok, a katolikus reformerek, a polgári demokraták, a né pi
mozgalom eszméi és kezdeményezései) között.

Ennek a szerepvállalásnak csupán egyetlen korai mozzanatát sze-
retném említeni. A Válasz című folyóirat (ez a népi mozgalom egyik
fontos szellemi műhelyének számított) 1935-ös évfolyamában A ma-
gyar ifjúság mozgalmai címen Szabó Zoltán körképet rajzolt a hazai if-
júsági szervezetekről, olyanokról, mint a Turul Szövetség, a Hungária
Magyar Technikusok Egyesülete, az Országos Magyar Protestáns
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Diákszövetség, a Magyar Egyetemi és Főiskolai Hallgatók Országos
Szövetsége, a különféle vidéki ifjúsági szervezetek, s erős bírálattal
beszélt a jobboldali ideológiáknak arról a befolyásáról, amely ezek-
ben a mozgalmakban érvényesült. Bíztató jeleket csak a falukuta-
tók, így a Szegedi Fiatalok Művészeti Kollégiuma munkájában ta-
lált, s végül a továbblépés lehetőségét az ifjúság rendszeresebb
önművelésében, alaposabb tájékozódásában jelölte meg. „A »nem-
zedék« kialakulóban van — állapította meg —, de a nemzedék ki-
alakulásának végleges feltételei nincsenek biztosítva. Gáttalanul és
szabálytalanul áradnak a hatások, és egy-egy demonstratív erejű
megnyilatkozás csak némi visszfényét adja egy önmagával számot
vető tudásnak. A fiatalságnak sokat kell felejtenie a múltjából még
mindig, hogy az ország valamit remélhessen a jövőjétől, és csak ha
az egyesületi intrikák helyébe egyesület fölötti közös szociális él-
mények, politikai tapasztalások és tudással alapozott meggyőző-
dések lépnek, csak akkor kezdhetünk reménykedni, ha nem is a
nemzet egységében, de legalább az egységes látású ifjúságban.”

Valójában az itt hangot kapott szellemi igények vezették őt a fa-
lukutató irodalom munkásai közé, és egy, még ennél is szélesebb
körű és távlatosabb feladatvállalás révén vállalkozott a korabeli
Európa viszonyainak, a közéleti szerepet vállaló mozgalmaknak, tö-
rekvéseknek az elemzésére. Ezt az elemző munkát mutatják azok a
művei, amelyek a harmincas évek politikai, szellemi és morális vál-
ságai között vergődő európai közélet jelenségeiről adtak elemző
képet. Ilyen műve volt a Vaskapun túl című útibeszámoló, amely egy
Németh Lászlóval, Keresztury Dezsővel és Boldizsár Ivánnal együtt
1935-ben tett romániai, illetve balkáni utazás tapasztalatait mutatta
be, majd Összeomlás című műve, amely a francia „harmadik köztár-
saság” bukása körül szerzett személyes tapasztalatairól adott képet,
és természetesen hasonló szellemi vállalkozás öltött alakot a Szel-
lemi honvédelem címmel közreadott cikksorozat írásában is. A balkáni
és a franciaországi útirajz az európai helyzet általánosabb alakulá-
sával vetett számot, a sorokat mindazonáltal a magyarság sorsa és
jövője miatt érzett aggodalom szőtte át. Szabó Zoltán választ kere-
sett olyan kérdésekre is, mint az, hogy a magyarság miként tud meg-
felelő kapcsolatokat kialakítani a dél-kelet-európai régió feltörekvő
népeivel, vagy hogyan tudja megőrizni önmagát a régi Európát
megrázkódtató, magával sodró nagy történelmi viharban. Mindez
már a harmincas és negyvenes évek fordulóján ahhoz a nemzeti
programjához vezetett, amelyet Szabó Zoltán — illetve a Magyar
Nemzet körül gyülekező tábor — tevékenysége nyomán a „szellemi
honvédelem” gondolata foglalt össze. Szabó Zoltán ezekben az
években kissé eltávolodott a népi mozgalomtól: távol maradt a moz-
galom küzdelmeitől, nem vett részt a szárszói találkozón, Németh
László és Szekfű Gyula vitájában ez utóbbinak adott igazat, s a kon-
zervatív színezetű nemzeti liberalizmusnak ahhoz az eszmeköréhez
közeledett, amelyet Babits, Szekfű és Pethő Sándor képviselt.
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Jól mutatja ekkori felfogását az a megrendült hangú vallomás,
amellyel a halott Babitsot búcsúztatta a Nyugat szerkesztőjének
szentelt emlékkönyvében. „Ahogy munkáit most újra lapozgatom
— olvassuk —, egyre világosabban látom: balul ítéltek róla sokan,
mikor »politikátlan« költőnek tartották. Csak akkor az, hogyha po-
litikát csupán hordóról lehet hirdetni, teli szájjal, kissé ingatag gesz-
tusokkal, kortesfrázisokon át. Ha azonban politikát lehet szószék-
ről is szolgálni, akkor valóban nem politikátlan a költő! Az, ami
minden magyar költő művéből kibomlik: a haza képe, az ország
tájai, a nemzet létkérdései, a nép vágyai, a szabadságért való küzdés
és a szegénységgel való együttérzés — kibomlik övéből is. Csupán
valahogy a napi harcoktól és pillanatnyi harci közösségektől bizo-
nyos távolságban. Ez a távolság nem a közöny távolsága. Hanem
annak a távolsága, aki a dolgokat az önálló mértékek magasságából
nézi, az egyetemes erkölcs toronyablakából, s az Igazság aranyrúd-
jának mértékével mér. Kora Magyarországának képe megtisztító tá-
volságban bomlik ki a Babits-műben. Olyanféleképpen, mint egy
völgyi táj, melyre távolról és fölülről rápillantunk, tiszta levegőn át.”

Valójában ezt a Babitsnál felismert nemzeti programot képviselte
a Szellemi honvédelem gondolatának kidolgozásában, s annak a — saj-
nos igen rövid életű — mozgalomnak a szervezésében, amelyet e
gondolat köré szeretett volna kiépíteni. A „Szellemi Honvédelem”
mint rovatcím 1939 nyarán jelentkezett a Magyar Nemzet hasábjain,
Szabó Zoltán szerkesztésében, természetesen a főszerkesztő Pethő
Sándor tevékeny közreműködésével és Teleki Pál kormányának
hallgatólagos jóváhagyásával. A rovat ötletét eredetileg Katona Jenő
svájci tudósítása — Svájc szellemi honvédelme az idegen propaganda ellen
— adta, majd Szabó Zoltán Jámbor szándék című háromrészes cikk-
sorozata foglalta össze „a szellemi honvédelem céljait és módsze-
rét”. Az első írásban „a szellemi honvédelem szükségességéről”
írván a következőket állapította meg: „A nemzetvédelmi feladat sor-
rendben elsőbb, mint a népvédelmi, ha ez utóbbi nélkül nem is kép-
zelhető el”; a veszélyeztetett nemzet védelmére ezért „lelki szabad-
ságharcos és önvédelmi mozgalom indítható, mely felszabadítja a
magyart a magyarban”. Következésképp kettős feladatot kell elvé-
geznie: „Az értelmiségi réteg felé az idegen alapzatú nacionalizmust
át kell építeni, már akiben lehet, a magyar hagyományok és magyar
emlékek talajára… A nép felé a feladat: a haza, a magyar magatar-
tás, a külpolitikát nem érintő örök magyar geopolitikai helyzet tu-
datosítása és pártfölöttiek által való politikai kiművelése. Ha ezt
nem tesszük, eljöhet a jákobi példa ideje, melyben népünk némely
része keserűségében és éhségében egy tál lencséért odaadja első-
szülöttségi jogát. Vagyis azt, hogy magyarnak született.”

Ezt követően a „Szellemi Honvédelem” rovata hétről-hétre jelent-
kezett, sőt miként Pethő Sándor hamarosan kijelentette, mozgalmat
is kíván szervezni az ország függetlenségének védelmére. Ennek a
mozgalomnak a kibontakozását a háború kitörése, illetve az 1939
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szeptemberében bevezetett előzetes sajtócenzúra akadályozta meg.
A rovat ennek ellenére tovább működött, és a nemzeti függetlenségi
és szabadságharcos hagyományok állandó életben tartása, a magyar
kultúra nagy értékeinek felidézése által igen nagy szerepet vállalt az
antifasiszta szellemi ellenállás szervezésében. Maga a rovat Szabó
Zoltán sokoldalú műveltségét és publicisztikai tehetségét dicséri vál-
tozatosságával, gazdagságával és meggyőző erejével. Mint a kitűnő
sajtótörténész, Vásárhelyi Miklós Szellemi honvédelem című tanulmá-
nyában annak idején megállapította: „Ha valami »antizsurnaliz -
mus«-nak minősíthető, akkor első pillantásra annak tűnik az a gya-
korlat, mely hétről-hétre egy nagy példányszámú politikai napilap
vasárnapi számában teljes oldalt szentel múlt idők államférfiai, köl-
tői megszólaltatására válogatott idézetek formájában, históriás éne-
keket, népdalokat, népmeséket közöl, egykori rajzokat, metszeteket
reprodukál. Nincs előzménye a magyar sajtó történetében. Népi ka-
lendáriumokban találkozhattunk hasonló törekvésekkel. Ott sem
olyan sűrített formában, inkább elszórva, szövegek közé tördelve.
Csak a kor légkörével magyarázható a szerkesztőség kísérlete, hogy
a jellegzetes értelmiségi, színvonalas lapban ilyen, leplezetlenül di-
daktikus célzatú »nemzeti breviáriumot« rendszeresítsen. Nyilván-
való, hogy ez a külsejében »iskolás« rovat okos, érzékeny és ötletes
szerkesztésének köszönhette maradandó sikerét. Az egykori Magyar
Nemzet hírneve közel négy évtized múltán is nem kis mértékben
azonosul a rövid életű Szellemi Honvédelem emlékével.”

Szabó Zoltán „szellemi honvédelme” nem lehetett tartós: a há-
ború kitörése igen hamar óvatosabb szerkesztői politikát kénysze-
rített rá, 1940 februárjában a rovat szerkesztője hosszú hónapokra
Franciaországba távozott, helyét az ugyancsak bátor szabadság-
párti publicista (később az Új Ember hasábjairól ismerős): Kunszery
Gyula vette át. A francia összeomlás után azonban a szélsőjobbol-
dali erők szervezett támadását indította a Magyar Nemzet és szer-
kesztői ellen, ez egyrészt Pethő Sándor visszavonulásához, más-
részt a „Szellemi Honvédelem” önálló rovatának megszüntetéséhez
vezetett. A rovat egyetlen hangsúlyosabb dokumentuma így az
1939 végén megjelent A Szellemi Honvédelem Naptára című kiadvány
lett, ezt Szabó Zoltán rendezte sajtó alá, s neki az ország legértéke-
sebb szellemeit sikerült mozgósítania. Itt jelent meg Babits Mihály
Ezerkilencszáznegyven című nagy háborúellenes költeménye, Pethő
Sándor Magyar hivatás című írása, Tamási Áron Hajnali madár című
elbeszélése, és írásokkal szerepelt Móricz Zsigmond, Szabó Dezső,
Márai Sándor, Kassák Lajos, Sík Sándor, Szekfű Gyula, Illyés Gyula,
Cs. Szabó László, Keresztury Dezső, Veres Péter, Kodolányi János,
Erdei Ferenc, Ortutay Gyula, Darvas József, Csécsey Imre, Katona
Jenő, Boldizsár Iván és Lengyel Balázs is. A szerkesztő a magyar
progresszió antifasiszta összefogására törekedett, ezért adott teret
a konzervatív reformereknek és a liberálisoknak, a népieknek és az
urbánusoknak, a marxizmus és a katolicizmus híveinek.
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Ő maga A Szellemi Honvédelem című írásában foglalta össze a vál-
lalkozás értelmét és törekvéseit, ebben olvashatók a következők: „a
Szellemi Honvédelemnek három iránya van: egyrészt ami a múltat
illeti: meg akarja a magyart tanítani az emlékezésre és a régiek pél-
dájának követésére, az azon való okulásra. Ami a jelent illeti, meg
akarja tanítani a magyart a könyörtelen önismeretre, mely láttatja
jelen helyzetünket, az álmodozás fátylai és a problémáktól való me-
nekülés ábrándjai nélkül. Ami pedig a jövőt illeti, föl akarja ismer-
tetni a magyarral jövőbeli hivatásunkat, nagy céljainkat, melyek mél-
tók nagy múltunkhoz és ahhoz, hogy meg kell mutatnunk Euró pa
többi népeinek, mit tudunk és a népek nagy családjában mennyire
fontos hely a miénk.”

A „Szellemi Honvédelem” keretében idézte fel Szabó Zoltán a köl -
tő és hadvezér Zrínyi Miklós emlékezetét is. 1939 februárjában a ko-
lozsvári Hitelben Zrínyi magyarságáról írt, a Magyar Nemzet 1939.
április 16-i számában Lelki mozgósítás! címmel a nemzeti hagyomá-
nyok ápolására szólított fel, ugyancsak a lap június 11-i számában
ismét Zrínyi Miklósra hivatkozott, s a július 9-i, vasárnapi számban,
a „Szellemi Honvédelem” rovatának első jelentkezésekor úgyszin-
tén a költőt és hadvezért idézte: „Csak jobbítsuk meg magunkat,
szabjunk más rendet dolgainknak (…) Egy nemzetnél sem vagyunk
alábbvalók.” Végül a Magyar Egyetemi és Főiskolai Hallgatók Or-
szágos Szövetsége (Mefhosz) könyvsorozata számára Két pogány közt
címmel kis könyvet írt, elsősorban Zrínyi Miklós prózai műveiről, il-
letve államférfiúi és hadvezéri tevékenységéről. „E könyv ben — je-
gyezte meg — nem irodalomtörténész kereste az író Zrínyit, nem tör-
ténész a hadvezért. Hanem mai magyar az időtlen magyar magyart.”
A határozottan időszerű politikai elképzelések jegyében készült ta-
nulmány abban a „Magyarok Könyvtára” című füzetsorozatban ke-
rült a közönség kezébe, amely Szabó Zoltán írása mellett Illyés Gyula
Ki a magyar?, Féja Géza Kurucok, Ortutay Gyula Rákóczi két népe és
Erdei Ferenc Kossuth Lajos azt üzente című tanulmányait adta közre.

A „Szellemi Honvédelem” címet viselő rovat egyszerre volt esz-
meképző és mozgalomformáló intézmény, s mint ilyen, a publi-
cisztika műfajában vállalta azokat a feladatokat, amelyeket a szép-
irodalmi munkában a Magyar Csillag, a Vigilia, a Jelenkor vagy
például Kolozsváron az Erdélyi Helikon képviselt. Mindez olyan
hagyomány és örökség, amelyet a jelenben különösen meg kellene
becsülnünk. Nem csak azt tanúsítja, hogy egy történelmi útvesztő-
ben tévelygő korszakban, midőn a politika és a hatalom tényezői
általában képtelenek voltak felismerni az ország, a nemzet valódi
érdekeit, a szellem megtalálta a követésre alkalmas utat, a jelen sú-
lyos konfliktusai közepette is mintát és példát mutat. Szellemi min-
tát és erkölcsi példát — mindkettő megfontolásra érdemes.
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