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Házi Balázs – Nagymihály Zoltán

„A találkozók 
találkozója”
A szárszói találkozó 1943-ban - 
és a rendszerváltás sodrában

Kevés tényt vagy újdonságot 
mondhatunk Szárszóról és az 
1943-as konferenciáról anélkül, 
hogy ne sértenénk bármilyen 
érdeket vagy álláspontot. Tudjuk, 
hogy hatszáz, többségében fiatal, 
1943. augusztus végén Az ifjúság 
az új magyar szellemért elne-
vezésű táborban összejött egy 
hétre Balatonszárszón. Ezt kiegé-
szíthetjük az előadások rendjével 
és a résztvevők névsorával – 
ezek azok a tények, amelyeket 
megkérdőjelezhetetlenül állít-
hatunk. A tábor jelentősége, 
helye a magyar történelemben 
és utóélete máig viták tárgyát 
képezi, de legalábbis komoly 
hangsúlyeltolódások vannak az 
egyes értelmezések és elemzések 
között. Az ellenállás gondolata, 
a népfrontos jelleg, a „harmadik 
oldal”, a baloldal, vagy a „fasiszta” 
hangok voltak többségben? 
Mindez persze önmagában is 
bizonyíték lehet a tábor sokszínű-
ségére, hiszen az onnan szer-
teágazó utak és az azokon járó 
egyének a későbbiekben saját 
narratívájuknak megfelelően 
építették föl önnön Szárszójukat. 

1 Németh László: A magyar forradalomról. [Szerk. Németh Judit – Görömbei András]. Budapest, Nap, 2011. Első megjelenése: Hitel, 

2011/4, 4–32. A műről bővebb kontextusban lásd M. Kiss Sándor 2021. őszi és jelen számunkban közölt írását.
2 Németh László: Emelkedő nemzet. Irodalmi Újság, 1956. 11. 02. 2.; Uő: Pártok és egység. Új Magyarország, 1956. 11. 02. 1.; Uő: Nemzet 

és író. Igazság, 1956. 11. 03. 1. 
3 A „népi” írókról. Az MSZMP Központi Bizottsága mellett működő kulturális elméleti munkaközösség állásfoglalása. Társadalmi Szemle, 

1958/6, 38–69.

Jelen tanulmányunkban a 
vita kiélezése helyett azokat a 
pontokat próbáljuk meg kiemelni, 
melyek véleményünk szerint a 
szárszói szellem esszenciáját, 
lényegi részét adják, és hatással 
volt a jelenlévőkre, valamint 
rajtuk keresztül az utókorra, akár 
a jelenre is. Különösen fontosak 
ezek a pontok napjainkban, 
amikor úgy érezzük, az érvekre 
alapozó vitának egyre kevesebb 
hely jut közéletben és kultú-
rában, amikor nem a meggyőzés, 
hanem a legyőzés a cél. Szárszó 
elsődleges tanulsága pedig pont 
ez lehet: értelmesen vitázni 
egymással – a meglévő nézetkü-
lönbségek ellenére is.

Tanulmányunkban igyekszünk 
bemutatni a Szárszóra vezető út 
főbb állomásait, magát a konfe-
renciát és annak előadásait. 
Utóbbiak elemzése során azokat 
a pontokat kerestük, amelyek 
még a háború utáni berendez-
kedés kérdésén is túlmutatnak. 
A kommunista uralom a törté-
nelmet és az emlékezetpoli-
tikát is kisajátította, így Szárszó 

megítélése a diktatúra idején 
legalábbis csonka, hézagos volt. A 
konferenciát hol elhallgatták, hol 
hamisan interpretálták – hiszen 
példa lehetett volna arra, hogy 
nem csak baloldali, kommunista 
szervezkedés és ellenállás volt a 
világháború idején. Az 1956-os 
forradalom és szabadságharc 
alatt rövid időre a szellem is 
felszabadult az országban, 
melyet jól jeleznek Németh 
László írásai a forradalomról: egy 
nagyobb lélegzetvételű, sokáig 
kiadatlan tanulmány,1 valamint 
három rövidebb, de annál 
ismertebb cikk.2 A forradalom 
leverése után újra berendezkedő 
diktatúra ismét magának vindi-
kálta a jogot az emlékezésre, és 
a Szárszón meghatározóan jelen 
lévő népi írókat is „elővette”: 
az MSZMP KB 1958-as állásfog-
lalása3 nyíltan elítélte a népi 
írók politikai szervezkedését és 
„nacionalizmusát”, az 1956-os 
forradalom kitörésének okait 
vélték felfedezni abban. Németh 
Lászlót a mozgalom egyik fő ideo-
lógusának kiáltották ki, jóllehet az 
köztudottan igencsak heterogén 
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volt.4 A szárszói szellem a rend-
szerváltást megelőző és az 
követő időszakban ismét hang-
súlyosabb szerepet kapott, ezért 
ezt a periódust ismét bővebben 
elemezzük, az 1980-as visszaem-
lékező találkozótól, az 1983-as 
évforduló körüli polémián át, az 
1993-as konferenciáig bezárólag.

A TALÁLKOZÓHOZ VEZETŐ 
UTAK

Az 1943-as tanácskozás létrejöttét 
nem lehet önmagában vizsgálni, 
annak számtalan előkészítő 
állomása volt. A konferencia egyik 
meghatározó csoportosulása volt 
a népi íróké, mozgalmuk puszta 
megszületése természetszerűleg 
szükséges volt a találkozó létre-
jöttéhez. A népi írók egymáshoz 
lazán kapcsolódó társaságot 
alkottak, sem ideológiailag, sem 
politikailag nem voltak egysé-
gesek. A zászlóbontás az 1920-as 
évek végére tehető, a legjelentő-
sebb korai esemény az 1931-es 
debreceni irodalmi est. Két évvel 
később ugyancsak Debrecenben 
fogalmazta meg Németh László 
a Debreceni Kátét, és itt született 
első folyóiratuk, a Válasz is. 
Jelentős állomás a mozgalom 
történetében a Márciusi Front 
1937-es, és a Nemzeti Parasztpárt 
1939-es megalakulása. A mozga-
lomhoz erősen köthető folyóirat 
volt a Válasz, a Tanú, a Kelet Népe, 
a Magyar Út, a Magyar Napló és a 
Magyar Élet (ez utóbbi nem össze-
tévesztendő az azonos címen 
1939-től megjelenő szélsőjobb-
oldali napilappal). Legfontosabb 
kiadójuk az 1939-ben létreho-
zott, Püski Sándor által vezetett 
Magyar Élet Kiadó volt. A népi 
írók döntő része a magyarság 

4 Az állásfoglalás egyértelműen ellenséges hangnemben beszél a népi írókról, az 1943-as szárszói konferencia kapcsán pedig a „harmadik 

utasságot” emeli ki. Jellemző az állásfoglalásra, hogy Németh László szárszói előadását pontatlanul idézi, így ez a rész nem is pontosan 

értelmezhető, de a hiba nem feltétlenül elírásból következett: „Képzeljenek el egy szocialista államot, ahol […] az értelmiség a legrossszabb 

[sic!] felügyelet alatt áll, s ebben az államban az ellenőrzöttek a magyarok, az ellenőrök a busmanok, vagy a tibetiek. Ugyebár ez a 

szocialista állam aligha lesz jobb a legsötétebb jobbágyságnál.” Uo. 53. Az eredeti szövegben „legszorosabb felügyelet” szerepel.

legfontosabb problémái közé 
a vidéki földműves rétegek 
nyomorát, az ország szétszakított-
ságát és elmaradottságát sorolta. 
Kritikusak voltak a két világháború 
közötti hatalommal szemben, 
és nagy részük elutasította a 
nemzetiszocialista és a kommu-
nista ideológiát is. A demokra-
tikus átalakulást halaszthatat-
lannak tartották a parasztság és 
a munkásság nemzetbe történő 
beemelése érdekében, de a 
magyarság nemzeti problémáit 
is szem előtt tartva. A társadalmi 
átalakítást, az igazságtalanságok 
megszüntetését nem egy kívülről 
kapott, kész recept alapján 
képzelték el, hanem kifejezetten 
a magyar gondokhoz igazítva, 
azokra választ adva. Ez határolta 
el őket legélesebben a baloldali 
és a polgári radikalizmustól, 
és adta így a népi-urbánusnak 
elnevezett ellentét alapját is. 
Fontos felismerésük volt, hogy a 
magyarság a történelem során 
sohasem járt jól, ha szorosan 
elköteleződött valamely idegen 
hatalom felé, ezért a magyarság 
saját útját, a harmadik utat kell 
megkeresni (a gondolat legmara-
dandóbb erejű kifejtője Németh 
László volt). Ennek az útnak a 
korszakban, majd 1945 után sem 
lett igazi reálpolitikai esélye, ám 
az eszmény mind a mai napig 
jelen van a magyar közgondolko-
dásban. A népiek nem tartották a 
magyarságot a többi európai vagy 
a környező népnél különbnek, 
felsőbbrendűnek – de alsóbb-
rendűnek sem. A kelet-közép-eu-
rópai népek sorsközösségét és 
egymásrautaltságát hangoz-
tatták. Bár a célok közösek voltak, 
a megvalósítás módozataiban 
éles viták akadtak közöttük, a 

mozgalom ezért sem válhatott 
komoly politikai tényezővé. 
Elsősorban írók maradtak – a 
fiatal nemzedék szociográfiái a 
vidéki Magyarország szegény-
ségét, elmaradottságát és 
mindennapi gondjait, a paraszti 
lét kilátástalanságát mutatták be 
szépirodalmi stílusban. Írásaikat 
cselekvésre sarkalló eszköznek 
szánták, a magyarság nemzeti 
és szociális felemelkedéséért. 
(Ezért is tartották fontosnak a 
népművelést, melynek egyik 
eszközeként szorgalmazták 
a népfőiskolák létesítését és 
hálózatuk kialakítását.)

Az 1943-as szárszói találkozó 
számára a helyszínt a Magyar 
Református Diákok Soli Deo 
Gloria Szövetsége biztosította. 
A szervezet 1921-ben alakult 
azzal a céllal, hogy összefogja a 
református egyházhoz kötődő 
tanulókat egészen kiskoruktól 
az egyetem elvégzéséig – és 
lehetőség szerint azon túl is. 
Ennek érdekében többnyire 
oktatási intézményen kívüli 
alkalmakat szerveztek, ahol a 
résztvevők nemcsak hitüket, de 
ismereteiket, kapcsolataikat is 
elmélyíthették. A szövetségnek 
saját lapja is volt, az Új Magyarság. 
A kezdeti, túlnyomórészt egyházi 
tematikájú összejövetelek után, 
a ’30-as évek közepétől közéleti 
kérdésekkel foglalkoztak saját 
rendezvényeiken. Ezeken olyan 
érzékenyebb témák kerültek 
terítékre, mint a népi irodalom 
és szociográfia, a munkásság 
helyzete, vagy az aktuális és lehet-
séges politikai berendezkedés 
vizsgálata. Az SDG a hatalom által 
is elfogadott szervezet volt, így a 
’40-es években védőernyő tudott 
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lenni más, baloldali vagy radikáli-
sabb ifjúsági szervezetek számára 
is. Miután az SDG 1935-ben saját 
székházat kapott a budapesti 
Kálvin téren, rendszeres és szer-
vezett szabadidős életet tudott 
kialakítani. Ennek keretében 
szerveződött meg az SDG Kabai 
Márton Köre5 1940 nyarán, tíz–
tizenöt fiatal rendszeres találko-
zásai nyomán. Ők a szövetségen 
belül a már végzetteket szer-
vezték meg, ezáltal továbbra is az 
SDG-hez kötve őket. A kör alap-
vetően németellenes és a társa-
dalmi problémákra nyitott volt. 
Már 1940-ben megszervezték 
első szárszói találkozójukat Mit 
tesz az ember, ha magyar? címmel.

Ugyanígy, nem lehet eléggé hang-
súlyozni Püski Sándor integráló 
szerepét, akinek elévülhetetlen 
érdemei – és jól átgondolt 
érdekei is6 – voltak a találkozó 
létrejöttében. A harmincas évei 
elején járó Püski ekkor már 
négy éve vezette a népi írók 
legfőbb fórumaként a Magyar 
Élet Kiadót, melyen keresztül jól 
kiépült kapcsolatrendszere volt 
a kor értelmiségének körében. 
Kompromisszumkészségének is 
köszönhető, hogy az egymással 
nem azonos nézeteket valló 
egyéneket is egy táborba tudta 
terelni. Későbbi visszaemléke-
zése szerint az 1943-as találkozó 
inkább saját rendezése volt.7 
Erre az 1977-es, Huszár Tiborral 
folytatott beszélgetésben így 

5 Ahogy a névadó református prédikátor, úgy az 1940-ben alapított kör neve i-vel és y-nal is szerepel. Jelen tanulmányban az i-betűs 

alakot használjuk.
6 Püski Sándor 1943-ra a korszak egyik legkomolyabb kiadói vállalkozását üzemeltette, melyhez nélkülözhetetlen volt kapcsolatteremtő, 

integratív személyisége és üzletemberi szemlélete. A tábor egyfelől a könyvterjesztői hálózat – és ezzel együtt az olvasótábor – 

további növelésében, szervezésében volt fontos, másfelől a kiadványok értékesítésének is jó lehetőséget biztosított. Erről bővebben 

lásd: Szeredi Pál: Püski Sándor. Politikai életrajz. Barangoló Kiadó, Pilisszentkereszt, 2016, 83–84.
7 Beszélgetés Püski Sándorral. New York, 1977. november 1. In: Huszár Tibor: Találkozások. Beszélgetések a két világháború közötti 

magyar szellemi-politikai mozgalmakról. Budapest, Corvina, 2005, [253–308.] 288.
8 Uo. 291–292.
9 Uo. 292.

emlékezett vissza: „Az 1942-es 
szárszói konferencia írói és alkotó 
résztvevői közötti érdeklődés 
és az a siker, ami ezt követte, 
arra indított bennünket, hogy 
rendszeresítsük ezeket a nyári 
találkozókat, és jobban megszer-
vezzük. Különösen, miután 
az egész mozgalom fejlődése 
lassan megkövetelte volna az 
akkori véleményünk szerint is a 
politikai mozgalommá és párttá 
való alakulását, s hogy ennek az 
előfeltételeit vizsgáljuk meg a 
következő konferencián. Ezzel 
az igénnyel kezdtünk a szer-
vezéshez, elsősorban éppen 
Veres Péterrel és Erdei Ferenccel 
beszéltünk erről, hogy kiket és 
milyen témakörökre hívjunk meg 
előadóknak. […] Kodolányi János 
bevezető előadásának bizonyos 
hangulatkeltés volt a célja. […] 
Nem emlékszem, hogy erre a 
magyar faj témakörre, ami itt 
szerepel, kértünk-e fel tényleg 
előadót, és kit. Ez benne van 
a nyomtatott programban, s 
nekem magamnak is meglepetés 
ezt látni, mert nem emlékszem rá, 
hogy ki lett volna az. Karácsony 
Sándor a magyar nevelési prob-
lémákról, Varga László – akkor 
még mint tanársegéd népi építé-
szettel foglalkozott a néprajzról 
és népművészetről, Balla Péter 
a népdal-, népzeneügyekről, én 
pedig a szervezésről, egyáltalán 
a könyvkiadóról és esetleges 
politikai szervezkedésről szóló 
előadást vállaltam. Németh 

László és Veres Péter előadása 
nem volt előre meghatározva.”8 
Azzal kapcsolatban, hogy a refor-
mátus egyház vezetése hogyan 
állt a találkozó megrendezéséhez, 
így emlékezett: „Utólag tudtuk 
meg, hogy volt ebben vita, mert 
szükség volt az egyház, végső-
soron Ravasz László hozzájárulá-
sára, hogy ide mehessünk. Még 
az előtte való napokban az egyik 
SDG-vezetővel, Soós Gézával 
találkoztam, ő mondta, hogy még 
ne vegyétek biztosra, hogy meg is 
tudjátok tartani ezt a konferen-
ciát. Vatai László mondta nekem 
már idekint, hogy Ravasszal ő 
is beszélt ebben a kérdésben, 
és meggyőzte arról, hogy ezt, 
legalábbis abban a keretben, 
ahogy indult, engedni kell, mert 
a magyar társadalom időszerű 
problémájáról lesz szó, és ne 
akadályozzák meg a konferencia 
megtartását. Ravasz László ezt 
az érvelést el is fogadta, és nem 
szóltak bele.”9

Meg kell említeni továbbá, hogy 
a ’30-as–’40-es években komoly 
konferenciahangulat is uralko-
dott, a különböző politikai, társa-
dalmi és kulturális csoportosu-
lások, egyesületek egyre-másra 
szervezték nyilvános találkozó-
ikat. Ha csak másfél évre, 1942 
elejéig tekintünk vissza, több mint 
fél tucat olyan, a népi írókhoz is 
köthető találkozót emelhetünk ki, 
amelyeken valamilyen formában 
terítékre került a háború utáni 
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Magyarország sorsa.10 Az első, 
már valamelyest a szárszói talál-
kozók előtörténetéhez köthető 
eseményt 1942. február 15–22. 
között szervezte az SDG Kabai 
Márton Köre a budapesti Kálvin 
téren. Az egyhetes összejövetelre 
az értelmiségi- és parasztfiatalok 
mellett ezúttal már a munká-
sokat is meghívták, hogy megvi-
tassák, álláspontjuk miben tér el 
egymásétól. Az eredeti elképzelés 
szerint ötven–ötven fő képviselte 
volna mindegyik réteget, de végül 
a munkásság az értelmiségiek 
rovására többségbe került. 
Az előadók között túlnyomó 
többségben voltak a népi írók.11 
A megnyitó esten Veres Péter és 
Kodolányi János tartott előadást, 
Sinka István és Nagy István pedig 
verseikből olvastak fel. „Plenáris” 
előadást ugyan nem tartott, de 
Veres Péterrel és Nagy Istvánnal 
vitázva Németh László már itt 
is kifejtette álláspontját. Püski 
Sándor előadóként is megszólalt, 
emellett pedig szervezte és végig 
irányította is a tanácskozást. A 
később ismertté vált politikusok 
közül a találkozón részt vett a 
„munkások” közt, Nyers Rezső, 
Apró Antal és Marosán György 
is. Megjelent az előadásokon 
Illyés Gyula és Kéthly Anna, sőt 
a legenda szerint az ekkor már 
illegalitásba vonult kommunista 

10 Szellemisége miatt ugyan nem ebbe a sorba illeszkedik, de a – borítékolható német vereséggel záruló – háború utáni útkeresés 

miatt megemlítendő a győri találkozó. Az 1943-as szárszói találkozóval egy időben, augusztus 26-án Győrben a katolikus egyház 

szervezésében Apor Vilmos püspök házigazdaként fogadott reformpárti erőket (Beresztóczy Miklós, Freesz József, Kerkai Jenő, Kiss 

Szaléz, Kovrig Béla, Közi Horváth József, Meggyesi Sándor, Mihalovics Zsigmond, Pehm [Mindszenty] József, Pfeiffer Miklós, Varga 

Béla), akik megvitatták a háború utáni magyarországi katolicizmus lehetséges útjait. A találkozót a résztvevők szigorúan bizalmasan 

kezelték, így arról kevés közvetlen forrás áll rendelkezésre, ugyanakkor elmondható, hogy a magyarországi katolicizmus történetében 

betöltött szerepe – különös tekintettel a reformkatolikus ellenállásra és a magyar kereszténydemokrácia megalakulására – 

alulértékelt. Lásd bővebben Zachar Péter Krisztián tanulmányát e számunkban.
11 Többek között Balla Péter, Büky Béla, Darvas József, Karácsony Sándor, Kádár Mihály, Kiss Sándor, Kodolányi János, Kovács Bálint, 

Kovács Imre, Muharay Elemér, Nagy István, Püski Sándor, Sinka István, Somogyi Imre és Veres Péter.
12 Szente Béla: Konferenciavonattal Szárszóra. 2. rész. A népi írók a Margitszigeten, 1934-ben; Történelmi egyházak az ifjúság 

szolgálatában; A Soli Deo Gloria és a Kabay Márton Kör Kálvin tér, 1942. Kulturális Szemle 2019/1, [105–116.] 114.
13 A leginkább lázítónak talált vers az A pór megszólal a magyar úriszék előtt című volt. A tervezett letartóztatásra Veres Péter utalt Sinka 

István 70. születésnapja alkalmából a Kortárs hasábjain. Veres Péter: Sinka István 70 éves. Kortárs, 1967/12, [1897–1906.] 1904.
14 Szeredi i. m. 2016, 76–78.
15 Németh László: Homályból homályba. Életrajzi írások. I. Budapest, Magvető, 1977, 614–615.

Ságvári Endre is felbukkant 
egyszer.12 A találkozó nem akart 
semmilyen új szervezetet létre-
hozni, lényege az volt, hogy 
előmozdítsa a „progresszív” erők 
összefogását. Ennek jegyében 
a mintegy százötven résztvevőt 
a szövetség elnöke, Soós Géza 
meghívta az SDG szárszói nyári 
táborába, hogy ott tovább foly-
tassák a közös gondolkodást. 
Közben 1942 tavaszán a népi írók 
két jelesebb, nagy figyelmet kapó 
rendezvényen is részt vettek. 
Előbb márciusban Szabadkán a 
Népkör szervezésében, ahol Sinka 
István akkora „sikert” aratott 
verseivel, hogy a Bács megyei 
főispán és emberei helyben 
le akarták tartóztatni,13 majd 
májusban Székesfehérváron 
mintegy ötszáz fős hallgatóság 
előtt, a Kabai-kör által szervezett 
irodalmi-társadalmi esten.

Ilyen hangulatban érkezünk el az 
1942-es szárszói találkozóhoz, 
mely már ekkor Az ifjúság az új 
magyar szellemért címet viselte. 
Az SDG évek óta szervezett 
táborokat Szárszóra, de ezúttal a 
februári alkalom adta lelkesedést 
továbbvíve újabb társadalmi-köz-
életi tábor szervezésébe kezdtek. 
A nyári táborozásból az SDG hiva-
talosan kimaradt, a Kabai Márton 
Kör viszont nem volt önálló 

szervezet, ezért kézenfekvőnek 
mutatkozott, hogy a tábort Püski 
Magyar Élet Kiadója égisze alatt 
rendezzék meg. Mivel hivata-
losan a könyvterjesztői hálózat 
találkozója volt, ezért a hatalom 
sem nézhette rossz szemmel 
az összejövetelt. Végül mintegy 
háromszáz fiatal gyűlt össze, de 
itt már a könyvbarátok, vagyis 
az értelmiségiek voltak inkább 
túlsúlyban.14 Ezen a konferen-
cián már tartott előadást Németh 
László, méghozzá kettőt is. 
Később megjelent írásában így 
írja le a tábort: „Hátulról igazí-
tottak be a telepre, s így egy 
negyedórát inkognitóban ácso-
roghattam a reggeli vonattal 
ömlő fiatalok közt, akik akkor 
fészkelték, sürögték, forogták ki 
a maguk helyét az apró házacs-
kákban, s a nyitott barakkokban. 
A telep hosszú földszalag volt, a 
túlsó utca felőli oldalán az iroda, 
gondnok háza, konyha, derekán 
a nagy, nyitott előadóbarakk, 
előtte a tisztás, hátul a vendégek 
vityillói, az egész cseresnye és 
diófák s krumplitövek szőnyegébe 
öntve s ellepve a zsákokat, sátrat, 
plédet cipelő fiúktól, lányoktól.”15 
Sajnálatos módon itt elhangzott 
előadásai írásban nem maradtak 
meg az utókor számára, pedig 
délutáni, második előadását ő 
maga erősebbnek tartotta az egy 
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évvel későbbinél is. A konferen-
cián főleg a népi írók tartottak 
előadásokat, a délutáni, esti 
programokat pedig az egy évvel 
későbbi nevek fémjelezték. Püski 
a tábort ügyesen kihasználta a 
könyvbarátok toborzására is egy 
akcióval, mely szerint aki további 
tíz könyvbarátot gyűjtött, annak 
kifizette a részvételi díjat. Püski 
Sándor később a találkozóra 
és résztvevőire így emlékezett 
vissza: „Az 1942-esen Veres 
Péter, Németh László, Gulyás Pál, 
Nagy István biztosan jelen voltak, 
Sinka István, Juhász Géza is, de 
nem tudok felsorolni mindenkit, 
és körülbelül háromszáz fiatal, a 
könyvbarátok és az SDG fiataljai 
közül. Ott sajnos semmiféle jegy-
zőkönyv nem készült. Előadások 
se voltak készen, legalábbis 
nem gondoskodtunk arról, hogy 
hozzánk kerüljön, és így semmi 
nyoma nem maradhatott az 
ottani vitáknak.”16

Bár szervezésében és céljában 
is eltért Szárszótól, de – a több 
évtizedes elhallgatás ellenére – 
jelentősége miatt meg kell emlí-
tenünk a konferenciák sorában 
az 1942. novemberi Lillafüredi 
Írókongresszust is. Jellegében 
ugyan nem köthető a szárszói 
konferenciákhoz, de a népi 
írók közül ezen is sokan részt 
vettek. Mivel a háborús kilátások 

16 Beszélgetés Püski Sándorral. New York, 1977. november 1. In: Huszár Tibor: Találkozások – Beszélgetések a két világháború közötti 

magyar szellemi-politikai mozgalmakról. Budapest, Corvina, 2005, [253–308.] 289.
17 A találkozó jegyzőkönyvét sokáig elveszettnek hitték, ugyanis a minisztérium Budai Várban lévő irattára a háborúban nagyrészt 

megsemmisült. Standeisky Éva, a 2000 című folyóiratban megjelent tanulmánya szerint „A jegyzőkönyvet Sarkady Márki-Zay Lajos 

dr. országgyűlési tanácsos, az Országgyűlési Gyorsiroda főnöke, hites parlamenti gyorsíró készítette. A háromkötetes, gyorsírásból 

áttett teljes jegyzőkönyv a Történelmi Hivatal könyvtárában található. Dr. Molnár Sándortól letartóztatásakor kobozták el a 

jegyzőkönyv éppen nála lévő, kölcsönkért részeit. Többszöri kérvényére azt a választ kapta a Belügyminisztériumtól, hogy lefoglalt 

iratait megsemmisítették. Petőfi Irodalmi Múzeum, Kézirattár, (a továbbiakban PIM) Molnár Sándor-hagyaték.” Standeisky Éva: 

Nemzetféltők (I.). Írók, politikusok, katonák 1942-ben Lillafüreden. 2000, 1999/7, 44–53. 1. számú jegyzet. M. Kiss Sándor szóbeli 

közlése alapján a jegyzőkönyvet később megjelentető Kristó Nagy István a romok közül laponként szedte össze azt (feltehetőleg 

egy másik példányt). A RETÖRKI Archívumban szintén található egy ismeretlen eredetű, gépelt példány Püski Sándor iratai között. 

RETÖRKI Archívum, Püski Sándor iratai, 32. doboz 1. ő. e.
18 Szárszó – Az 1943. évi balatonszárszói Magyar Élet-Tábor előadás- és megbeszéléssorozata. 3. kiadás. Budapest, Püski, 1993, 62–65. 

A későbbiekben is erre, az 1943-ashoz képest bővített kötetre hivatkozunk. Fitos Vilmosban ez az összeszólalkozás feltehetőleg 

mély nyomot hagyott, ugyanis még 1980-ban is visszautalt rá az 1943-as szárszói konferencia résztvevőinek baráti találkozóján a 

egyre negatívabbak voltak, a 
kormányzat is nyitni próbált az 
írók felé, kereste a párbeszéd 
lehetőségét. Antal István propa-
gandaminiszter Kállay Miklós 
miniszterelnök kezdeményezé-
sére összehívta a párbeszédre 
hajlamos, megoldást kereső 
közéleti személyiségek egy 
részét. Az írók és politikusok 
(Kállay, több miniszter és minisz-
tériumi tisztviselő) mellett a 
hadvezetés is képviseltette magát 
nagybaczoni Nagy Vilmos honvé-
delmi miniszter, Szombathelyi 
Ferenc vezérkari főnök és Kádár 
Gyula ezredes személyében. A 
meghívott írók közül Herczeg 
Ferenc és Szabó Dezső nem vett 
részt a találkozón, de a korabeli 
irodalmi élet legnevesebb alakjai 
jelen voltak, így a népiek, az 
urbánusok, az erdélyiek, a vissza-
csatolt területek írói, sőt, még a 
nyíltan kommunista Nagy István 
és Asztalos István is. A hatalom 
célja az volt, hogy szócsöveket 
találjon a „hintapolitika” számára, 
s bár ez nem járt sikerrel, három 
napra az írótársadalom színe-
javát sikerült összehozni. A 
jegyzőkönyv17 tanúsága szerint 
a hangulat nem volt lázadó, a 
jobb hozzászólásokat helyen-
ként éljenzés, helyeslés követte. 
A lillafüredi összejövetelt a luxus 
és a pompa jellemezte, mely 
bizonyára furcsán hatott a népi 

írók körében, akik finoman szólva 
sem ehhez voltak szokva. Németh 
László egyik hozzászólásában 
megemlítette a nyári szárszói 
találkozót, így az semmiképp 
sem tekinthető valamiféle tiltott, 
konspiratív összejövetelnek.

Még az év decemberében szer-
vezett a Kabai-kör a Magyar 
Élet Kiadóval és a Győrffy 
Kollégiummal egy újabb talál-
kozót, melynek témája a népfőis-
kolai mozgalom volt. A találkozó 
létrejöttében közreműködött a 
kultuszminisztérium, valamint a 
népfőiskolákat fenntartó szer-
vezetek is. A bevezető előadást 
Veres Péter, a fő referátumot 
pedig Benda Kálmán történész 
tartotta. Itt felszólalt a népiek 
közül Németh László, Féja Géza 
és Somogyi Imre is. A következő 
év elején ismét találkozó 
helyszíne volt Lillafüred, de ez 
mind résztvevőit, mind jelentő-
ségét tekintve jócskán elmaradt 
a korábbi összejöveteltől. Ezen 
az ifjúsági szervezetek vezetői 
vettek részt a kormány meghívá-
sára, és szinte visszhang nélkül 
is maradt volna, ha a Németh 
László előadása utáni, nyári 
szárszói vitában Fitos Vilmos és 
Kardos László nem szólalkoznak 
össze ezen téma kapcsán.18 Az 
ország közhangulatát megha-
tározták az év folyamán 
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bekövetkező nemzetközi ese- 
mények: januárban megtör-
tént a doni katasztrófa,19 febru-
árban a szovjetek a keleti 
fronton Sztálingrádnál döntő 
vereséget mértek a tengelyha-
talmakra, júliusban ideiglenesen 
megbukott Mussolini, a szövet-
séges hatalmak partra szálltak 
Szicíliában, ezzel pedig remény 
nyílt a Délről történő felszabadu-
lásra. Ilyen körülmények között, 
a németek szinte biztos háborús 
vereségének tudatában került sor 
az 1943-as szárszói találkozóra.

A TALÁLKOZÓ SZERVEZÉSE ÉS 
NAPIRENDJE

A két fő szervező az SDG Kabai 
Márton Köre (hivatalosan maga 
a szövetség) és Püski Sándor 
volt. Püski és az SDG, illetve 
különösen a kabaisták kapcsolata 
egyébként is 1941-től szorosan 
összefonódott. Utóbbiak a 
korszakban egyedülálló, az 
egész országra kiterjedő, közel 
tízezer tagot számláló könyvter-
jesztő és könyvbarát hálózatot 
hoztak létre, melynek gerincét 
a Keresztyén Ifjúsági Egyesület 
(KIE) és az SDG alapsejtjei adták, 
benne értelmiségiekkel, refor-
mátus lelkészekkel és diákokkal, 
népfőiskolásokkal, paraszt- 
és munkásfiatalokkal.20 Soós 
Géza, az SDG elnöke júniusban 

Hazafias Népfrontban. Györffy Sándor [s.a.r.]: A szárszói konferencia négy évtized távlatából. Tizenkét résztvevő vallomása, 

tanúságtétele, véleménye. Forrás, 1983/8, 29–30.
19 Kérdéses, hogy ennek híre mennyire volt közismert a hátországban. Ezzel kapcsolatban Csoóri Sándort idézzük, aki szerint legnagyobb 

íróink sem feltétlenül tudhatták, mi történt valójában a Don mentén. „Hinni is alig hihetem, hogy a korszak egyik legjelentősebb írója 

nem tudhatta, mi történt kétszázötvenezer emberrel! Pedig nem tudta. És ahogy ő [Illyés Gyula] nem tudta, ugyanúgy nem tudta 

Németh László, Szabó Lőrinc, Veres Péter, Erdei Ferenc, Tamási Áron. S mások se.” Csoóri Sándor: A magyar apokalipszis. Tiszatáj, 

1980/10, [5–31.] 27.
20 Petővári Ágnes: Tevékenysége: küldetés. Reformátusok Lapja, 1986. 02. 02. 4.
21 Idézi: Bagdi György: Hogyan szerveződött a 43-as szárszói konferencia? Reformátusok Lapja, 1985. 01. 13. 4
22 RETÖRKI Archívum, Püski Sándor iratai, 32. doboz 4. ő.e. valamint: Gulay István – Püski István: 1943. Szárszó-album. „Az útkeresés akkor 

volt a leglázasabb.” Budapest, Püski, 2013, 84–88.
23 Szente Béla: Konferenciavonattal Szárszóra. 3. rész: Szárszó, 1942; Lillafüred, 1942; Szárszó, 1943. Kulturális Szemle, 2019/2, [48–60.] 55.
24 Muharay szerepe a népi színjátszás felélénkítésében és továbbörökítésében nem hangsúlyozható eléggé. Ebben betöltött fontos 

szerepéről Csoóri Sándor jóval később is megemlékezett, őt mentorának, útbaigazítójának titulálva. Csoóri Sándor: A sugalmazó 

ember. Tiszatáj, 1981/10, 22–25.

levelet is írt a tábor támogatása 
kapcsán a kultuszminiszternek, 
így semmiképpen sem mond-
hatjuk, hogy titkos, konspiratív 
találkozó készült volna.21 Az 
SDG részéről a fő szervező Kiss 
Sándor lelkész, a tábor titkára 
ezúttal is a kabais Borvető Béla 
volt. A nyomtatott meghívót több 
újságban is közölték, ez tartal-
mazta a kivágandó jelentkezési 
lapot, amelyet az előleggel (11 
pengő) együtt kellett visszakül-
deni a Magyar Élet Kiadónak. 
Biztosítandó a részvételt, ezt már 
nem fizették vissza a szervezők, 
távolmaradás esetén sem. 
Az egyhetes részvétel díja 35 
pengő volt, a vasúttal érkezők 
50%-os kedvezményt kaptak az 
útiköltségből. Akkoriban 600 
fő fogadása, elszállásolása és 
ellátása komoly kihívás volt még 
egy felkészült tábor számára is, 
ezért a szervezők két turnusba 
osztották a résztvevőket, az 
egyik fele vasárnap délután, a 
másik hétfőn délelőtt érkezett. 
A vendégek a fennmaradt 480 
fős névsor22 alapján az ország 
minden tájáról érkeztek, igazi 
népi országgyűlés jellege volt 
a táborozásnak. Nagyobbrészt 
református felekezetűek voltak, 
körülbelül harmaduk katolikus, 
kevés evangélikus és feleke-
zeten kívüli. A többséget faba-
rakkban, priccseken helyezték 

el, de természetesen az újabban 
épült lakóépületek is megteltek. 
Takarót, lepedőt és párnát 
azonban mindenkinek magának 
kellett hozni, csakúgy mint 
evőeszközöket és egy hétre 
elegendő zsírt, lisztet és cukrot. 
A háborús állapotok miatt a napi 
háromszori étkezés kiegészíté-
sére kérték a résztvevőket, hogy 
kolbászt és szalonnát is hozzanak 
magukkal.23

A tábornak kialakított napirendje 
volt: reggel hét órakor kezdődött 
ébresztővel, majd nyolcig követ-
kezett a reggeli. Nyolc órától 
felekezetek szerinti bontásban a 
beszélgetős-elmélkedős biblia-
köröket tartották meg, majd fél 
tíztől délig következett az első 
előadás és a hozzászólások. 
Ebédig szabadidő, majd délután 
többnyire fürdőzés a közeli 
Balatonban. A délutáni előadás 
általában fél hattól nyolcig tartott, 
attól függően, mennyi hozzá-
szólás volt. Ezután vacsora, majd 
a sokak számára emlékezetes 
tábortűz a népénekekkel, népi 
játékokkal, színjátszással, tánccal. 
Ennek két főszereplője Balla 
Péter és Muharay Elemér volt.24 
Az estéket egy későbbi vissza-
emlékezés szerint is Muharay 
tette igazán izgalmassá, erre és a 
táboron túlmutató szerepére így 
emlékszik vissza Várkonyi Imre: 
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„Máskor Muharay Elemér vette 
át a szerepet a tábortűz mellett. 
A népballadákból feldolgozott 
játékok maradandó élményt 
jelentettek számunkra. Nemcsak 
néztük az eleven, kifejező 
játékokat, hanem feldolgozásuk 
módjával is megismerkedtünk. 
Ezt a »tudományunkat« aztán 
többen hasznosítottuk. Falusi 
kultúrcsoportokkal, középiskolai 
együttesekkel tanítottuk meg a 
népi játékokat. Az együttesek a 
falukat járták, és a magyarságtu-
datot gyarapították. Az ösztön-
zést és az ismeretet a szárszói 
találkozó adta.”25 A napot imádság 
és fakultatív, a külső és belső 
elcsendesedést segítő imaóra 
zárta. Persze voltak olyanok is, 
akik borozással, kötetlen beszél-
getéssel töltötték az estét, akár a 
táborban, akár a közeli vendéglő 
különszobájában.

A táborozást az előadások mellett 
nagymértékben meghatározták a 
már említett reggeli bibliakörök és 
az esti tábortűzi beszélgetések. Itt, 
ki-ki bővebben és szabadabban 
fejthette ki véleményét, mint a 
rögzített előadások közben, vagy 
azok után. A táborban meglévő 
összetartó szellemre jellemző, 
hogy egy viccesnek szánt beszél-
getés Sinka István és a kommu-
nista Nagy István között szeren-
csére nem párbajjal, hanem 
koccintással végződött. Erre az 
esetre Csordás János emlékezett 
vissza harmincöt év múltán.26 Az 
előadások és az esti tábortüzek 

25 Várkonyi Imre: Egy tanú vallomása. Somogy, 1973/2, [30–37.] 37.
26 „Sinka nem volt gyakorlati politikus. A konferencia napjaiban, amikortól én ott voltam, egyszer sem szólalt fel, nem tartott előadást. 

Plénum előtt nem vitázott, de annál élénkebben vett részt az esti beszélgetésekben, melyek részben a szállásunkon zajlottak, részben egy 

közeli vendéglő különszobájában, ahová esténként eljártunk. […] Sinkának nem volt marxista iskolázottsága, munkásmozgalmi múltja. 

Ellentétben Nagy Istvánnal, aki tudatos harcosa volt a szocializmusnak. […] Egy tréfás évődés alkalmából Sinka megkérdezte Nagytól:

- Mit tennél velem, Pista, ha hatalmad lenne?

- Alighanem felakasztatnálak – válaszolta tréfásan, mosolyogva Nagy István.

- Én téged nem! – felelte vissza Sinka. Utána összeütötték poharukat.” Csordás János: Emlékek Sinka Istvánról. Somogy 1978/2 23–30. 

Idézi: Medvigy Endre: Sinka István szárszói útja. Alföld, 1984/12, 69–70.
27 Szente i. m. 2019, 56.
28 Várkonyi i. m. 1973, 30.

helyszíne a tábor területén lévő 
széles mélyedés, az amfite-
átrum volt, csak rossz idő esetén 
vonultak be a barakkokba. Itt 
általában legfeljebb 200–250 fő 
vett részt egy-egy előadáson, az 
előadó melletti „elnöki” asztalnál 
néhány fő ült a szervezőkből és 
az előadókból válogatva. Mivel 
hangosítás nem volt, az előadónak 
kellett a teret bekiabálnia, ami 
sokat számított az érthetőség 
és az átélés miatt. Itt mutatko-
zott meg igazán egy-egy előadó 
szónoki képessége, mely Erdei 
Ferenc, Karácsony Sándor, vagy 
Veres Péter esetében nagy hatást 
váltott ki, ellentétben például 
Németh László visszafogott 
stílusával.27 A telepről későbbi 
visszaemlékezésében Várkonyi 
Imre így írt: „Hosszan elnyúló 

téglalap alakú telek volt ez, a 
közepe füves völgyet szelt át, ahol 
szomorúfűzek adtak árnyékot a 
nagy tanácskozás hallgatóinak. 
A telek vége ismét emelkedőre 
kapaszkodott, helyet adva két 
dunántúli stílusú épületnek, a 
barakkoknak, sátraknak, amelyek 
lakóhelyül szolgáltak. A hátsó 
kijáraton lehetett legcélsze-
rűbben a Balatonhoz menni; 
szabad strandon lubickolhattunk 
délutánonként kedvünkre.”28

A szervezők kérték ugyan, hogy 
aki teheti, hozzon magával fény-
képezőgépet, de a tábornak félhi-
vatalos fényképésze is akadt Bérci 
László személyében: neki és a 
többi fotósnak köszönhetően az 
eseményről viszonylag sok felvétel 
maradt meg. A fotósról 1986-ban 

Beszélgetés a közeli vendéglőben. A képen balról-jobbra: Simándi Pál, Dar-
vas József, Kádár Lajos, Kiss István, Szabó Pál és Kovács Imre. 
Fotó: RETÖRKI Archívum, XIV.1. Püski Sándor iratai, 40. doboz, 10. ő. e.
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portréfilmet is vetítettek a televí-
zióban, ahol a művész pályájáról 
mesélve kitért arra, hogy a port-
réfényképezést 1938-ban kezdte. 
Kiemelkedő írókat és közéleti 
személyiségeket örökített meg, 
társadalmi eseményeken készített 
fényképeket, így ott volt a szárszói 
konferenciákon is.29

A konferenciát Balogh Edgár, 
a Sarló mozgalomhoz köthető 
erdélyi író levélben köszöntötte,30 
mivel azon fegyvergyakorlat 
miatt nem tudott személyesen 
részt venni.31 Kiemelte, hogy 
ilyen időben a szellemi honvéde-
lemé az elsőség, ezért is fontos 
az összejövetel. József Attila 
Hazám című versének idézése 
után figyelmeztetett, hogy az első 
lépés a legfontosabb, mert ez 

29 Nagy Ágota: Fotó: Bérci. Reformátusok Lapja, 1986. 04. 27.
30 A Kis Újságban megjelent levelet közli: Szárszó i. m. 1993, 235–236.
31 Püski Sándornak 1943. augusztus 4-én Désről küldött levelében így fogalmazott: „Kedves Sándor, kaszárnyából írok, két hónapra 

behívtak, rendkívüli fegyvergyakorlatra. Így szíves meghívásodnak nem tehetek eleget, pedig nagyon szerettem volna elmenni 

Balatonszárszóra.” RETÖRKI Archívum, Püski Sándor iratai, 1. doboz 7. ő. e.
32 A kötetben a következőképpen indokolták a kimaradást: „Kiss István előadását pedig részben terjedelmi okokból, részben azért nem 

közöljük, mert a konferencia szervezőinek, többek között Püski Sándornak a véleménye szerint is előadása nem illeszkedett szervesen 

a tábor programjába.” Győrffy Sándor – Pintér István – Sebestyén László – Sipos Attila: Szárszó 1943. Előzményei, jegyzőkönyve és 

utóélete. Dokumentumok. Budapest, Kossuth, 1983. 173.
33 Szárszó i. m. 1993, 6.
34 Uo. 6–9.
35 Uo. 8.

szabja meg az irányt – Szárszót 
ilyen lépésnek tekintette. A levél 
központi gondolata a kossuthi 
konföderáció, a Duna-menti 
népek békés együttélése, mely 
több előadásban is előkerült 
Szárszón.

A BÁTRAK TALÁLKOZÓJA

Magáról a találkozóról szólva 
– később még kitérünk rá – 
nemcsak az Erdei–Németh-vitát, 
de az utólagos értékelésben 
kisebb hangsúlyt kapó gondo-
latokat is be kívánjuk mutatni. 
Igaz ez például Kiss István előa-
dására, amely nem véletlenül 
maradt ki az 1983-as kötetből.32 
Igyekszünk azokat a gondolatokat 
kiemelni, amelyek rendszereken 
átívelő magyar sorskérdéseket 

érintenek. Ahogy a találkozóról 
készült 1993-as kiadásban olvas-
hatjuk,33 23-án délután Bognár 
István, a vendéglátó SDG egyik 
vezetője nyitotta meg a konfe-
renciát, majd Veres Péter szólt 
néhány szót, és ezután követke-
zett Kodolányi János bevezető 
előadása.34 Beszédében felhívta 
a figyelmet a szavak inflálódására 
és azok helytelen használatára. 
Az azóta csak növekvő informá-
cióáradatról, végtelenül ömlő 
hírzuhatagról így fogalmazott: „A 
szavak e kábító, harsogó tenge-
rében sodortatjuk magunkat. 
A szent, tiszta, ősi jelentésű 
szavak egyre ritkábban hullanak 
ajkunkról, egyre nagyobb irtó-
zattal óvakodunk attól, hogy 
lelkünk ősi, tudattalan, isteni 
mélyeibe ereszkedjünk értük. 
Egyre jobban félünk attól, hogy 
másik funkciójukat: a magunk 
megismerését is betöltsék. A 
lélek lusta. Gyakran csak korbács-
csal kényszeríthető rá, hogy a 
nehezebb feladatot vállalja, s 
szembenézzen önmagával.”35 
Az 1945 utáni történések ismét 
Kodolányi figyelmeztetését 
igazolták – a mesterségesen 
előállított fogalomzavar segítsé-
gével a hatalom még a teljesen 
nyilvánvalót is meghamisította. 
A bevezető előadás fajsúlyos 
gondolatainak a jegyzőkönyv 
alapján meglepően kis vissz-
hangja volt. A két hozzászólás 
közül az egyikben Rácz István 
Finnországot hozta példának, 

Erdei Ferenc kedden tartotta előadását a magyar társadalomról. 
Fotó: RETÖRKI Archívum, XIV.1. Püski Sándor iratai, 40. doboz, 10. ő. e.
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ahol a szónak hitele és szabad-
sága van. (Finnország és a 
skandináv államok egyébként a 
konferencia során nem utoljára 
kerültek elő mintaként.) A másik 
hozzászóló, Halmos Béla bírálta a 
hírszolgálatokat, majd ismertette, 
hogyan lehet azok téves informá-
ciói ellen védekezni.

A keddi nap teljes egészében 
Erdei Ferencé volt, aki a magyar 
társadalomról tartott átfogó 
előadást36 – a történelmi és dia- 
lektikus materializmus jegyében. 
Bár ennek szókészlete napja-
inkra jórészt kikopott a tudomá-
nyos és a közéleti diskurzusból, a 
magyar társadalom fejlődéséről 
elmondott nézetei korszerűek 
és újszerűek voltak, elemzése 
egészen pontos, a problémákat 
kendőzetlenül tárta a hallga-
tóság elé, jóllehet elsősorban 
a munkásság és a munkás-
mozgalom szerepét állította az 
elemzés középpontjába. Előadása 
végén a társadalompolitikáról 
szólva egyértelműen állást foglalt 
a szocialista átalakulás, a szoci-
alista út követése mellett. Sok 
helyen érezhetjük úgy – persze 
már későbbi politikai pályáját 
ismerve –, mintha mondaniva-
lóját egy előre egyeztetett terv 
keretében fogalmazta volna meg 
– mindenesetre a konferencia 
során végig megerősítést kapott 
a szintén a kommunistákhoz 
közel álló Darvas Józseftől és 
Nagy Istvántól. A hozzászólások 
során két diósgyőri munkás 
(Szemán Mihály, Kocsi Emil) is 
kifejtette véleményét, előbbi 
szerint az új társadalomnak szoci-
álisnak és demokratikusnak kell 

36 Uo. 11–34.
37 Uo. 34–38.
38 Uo. 39–52.
39 Többek között: Nagy István: Németh László szocializmusa. Népszava, 1943. 01. 17. 7. „… arra szólítanám fel a munkásságot, ha 

az történetesen nálam nélkül is nem tudná már, hogy Németh Lászlót nyugodtan számításon kívül hagyhatja, a munkásság és 

parasztság polgári szövetségeseinek a megválogatásánál. […] Nem. Németh László, még egy szocializmust a többi jelzősök mellé 

nem kérünk.”

lennie, utóbbi pedig nem Kelet 
vagy Nyugat, hanem Észak felé, a 
demokráciák országaira tekintett, 
ahol a szövetkezeti modellt haté-
konyan valósították meg.37

Szerda délelőtt tartotta meg 
ismert, máig is ható és viták egész 
sorát kiváltó előadását Németh 
László a magyarság útkeresésé-
ről.38 A konferenciát megelőzően 
már sértegetésektől sem mentes 
polémiát folytattak ellene egyes 
baloldali szerzők,39 mivel nemcsak 
a nemzetiszocializmust, hanem a 
kommunizmust és az azt megtes-
tesítő Szovjetuniót is bírálta. 
Németh Lászlóra a baloldal eluta-
sítása komoly hatással volt, már 
januárban a következő sorokat 

írta: „Nagy István riadója s az én 
válaszom után nincs kétség: afféle 
halálnem felé szorulok, amelytől 
a legjobban iszonyodom. Szinte 
kíváncsian várom a légitáma-
dásokat, tudom-e majd ágyú-
dörgés közben is kívánni, ami ma 
szinte paradicsomi megoldásnak 
tűnik fel: az egész családommal 
a romok alatt maradni. Mintha 
csak ez lenne »totális halál«! Ha 
ők itt maradnak, akkor én sem 
pusztultam el egészen. […] Én 
négy éve tudom, hogy akármi 
lesz a háború vége, pusztulnom 
kell. Teleki halála napján is 
magamhoz vettem morfiumot. 
Most mért vonakodom, hogy a 
receptet leküldjem érte? S ha 
annyira vonakodom tőle, mért 

Németh László előadása váltotta ki a legélesebb vitát Szárszón. 
Fotó: RETÖRKI Archívum, XIV.1. Püski Sándor iratai, 40. doboz, 10. ő. e.
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ragaszkodom mégis hozzá? 
Úgy fogódzok belé, mint egy 
mentőangyalba, s úgy irtózom 
tőle, mint a kárhozattól.”40 
Szárszóra utazása előtt egy 
hónappal pedig a következő 
sorokat vetette papírra: „A Termés 
körkérdést intézett hozzám: 
rettegést, belső erőtlenséget 
látnak egy utolsó írásomban. 
Püski Szárszóra hív. Nagy István, 
Kovács Imre, Veres Péter, Erdei 
Ferenc s az áthangolt ifjúság 
köré. Egy konstanzi zsinatra! Itt 
kicsalják belőlem, amiért majd 
elítélhetnek. De ne mondják, 
hogy gyáva voltam: megyek.”41 
Vívódások és félelmek közepette 
indult el tehát Szárszóra, és az 
általa elmondottakat figyelembe 
véve élete egyik legbátrabb tette 
volt gondolatainak előadása. 
Bizonyosra vette ugyanis, hogy a 
háború utáni világban, melynek 
egyes „eljövendő vezetői” a hall-
gatóság soraiban voltak, vádpont-
ként fognak beszédére tekinteni.

Már az előadás felütése is drámai, 
húsbavágó: „Aki a magyarság 
újkori történetét megírja, arra 
kell felelnie, hogy süllyedt »benn-
szülötté« ez a nagy középkori 
nemzet tulajdon országában. 
Ha a színesekre gondolnak, 
tudják, mit értek bennszülöttön. 
Állami életét idegenek vezetik; 
ha vannak is véréből való 
nagyjai, azok csak maharadzsák; 
gazdaságilag kizsákmányolják; 
idegen civilizációk selejtje ellen 
nincs védelme; erkölcsében és 
testében nyomorodóban van.”42 
A magyarság tragikumát abban 
fedezte fel, hogy vezetői nem 
saját véréből valók – ponto-
sabban fogalmazva érdekei 
nem egyeznek a magyar nép 

40 Németh i. m. 1977, 516.
41 Uo. 526.
42 Szárszó i. m. 1993, 39.
43 Uo. 43–44.
44 Uo. 45.

érdekeivel –,  következésképpen 
a társadalom nagyobb részének 
problémái iránt nem fogéko-
nyak, azokra nemhogy megoldást 
nem keresnek, de többségében 
a problémát magát sem látják. 
A parasztság beözönlését a 
városba Németh nem látta 
égető kérdésnek, ezzel ugyanis a 
parasztság is csak sorsán, élethely-
zetén igyekszik javítani. A ’30-as 
években megindult lassú érést 
azonban megtörte a világégés, 
melyet a kezdetektől pesszi-
mistán figyelt. A háborúról szólva 
messzebbre látott – következő 
mondatai a jövőt tekintve élesen 
beigazolódtak, és meghatá-
rozták az új rend hozzá való 
viszonyulását: „Én ezt a háborút 
az első pillanattól mély pesszi-
mizmussal néztem. Nem tudtam 
olyan kimenetelét kitalálni, amely 
számunkra kedvező lehessen. 
1939-es helyzetképemben olvas-
hatják: akár a német, akár az 
angol vagy az orosz koncepció 
győz, én azt másnak, mint a 
magyarság súlyos megpróbálta-
tásának elképzelni nem tudom. 
Nemcsak a háború pusztítása-
itól: megszállásoktól, bombá-
zásoktól, a legjobbak elhurcol-
tatásától féltettem azt, amit 
idáig csináltunk, sokkal inkább a 
háború utáni »rendezés«-től. Az 
az »üdvösség«, amellyel Európa 
fog megajándékozni, nem az 
lesz, amely társadalmunk halk 
folyamataiban készül. Nem is 
lehet, hisz azokat odakinn senki 
sem ismeri. Előrelátható volt, 
hogy kívülről neveznek ki ránk 
»megváltók«-at, s mint minden 
kinevezésnél, ennél is a protekció 
érvényesül: a dugaszban levők 
közül az lesz a »poglavnik«, akit a 
külföldön élő tanácsadók s hazai 

sugalmazóik a legalkalmasabbnak 
tartanak. Mondjuk-e, hogy 
ezek a tanácsadók – még a 
jóindulatúak is – keveset tudnak 
a magyarság valódi állapotáról, 
a rosszindulatúak pedig első 
dühükkel épp az ellen fognak 
fordulni, ami itt a bennszülöttek 
védelmére fölépült, s az ő 
illetékességüket vitássá teheti.”43 A 
látnoki mondatok előrevetítették 
az 1945 után berendezkedő 
kommunista hatalom taktikáját. 
Munkásságával Németh ez ellen 
a terror ellen akarta „beoltani” 
a magyarságot, és hogy nem 
sikerült, nem rajta múlott. A 
háborút ugyanakkor egyfajta 
optimizmussal is nézte, hiszen 
az szerinte lehetőséget adott 
rá, hogy a régi struktúrákat, „az 
életet leszorító mészvázat” egyik 
napról a másikra lebontsák, és 
helyette új alapokon rendez-
kedjék be a magyar társadalom. 
Egy túlzottan bizakodó, a jövőt 
tekintve tévesnek bizonyult 
kitétele világossá tette azt is, hogy 
a magyar értelmiség jelentős 
része mennyire nem lehetett 
tisztában a valódi hadi hely-
zettel (lásd a doni katasztrófa 
mélységét): „A magyarság ennek 
a háborúnak a végét sokkal jobb 
kondícióban érte meg, mint az 
előző világháborúét. Háborús 
veszteségei kisebbek, jóléte 
nagyobb, ideológiája kész.”44

Előadása végén három–három 
tanáccsal fordult azokhoz, akik 
az „átalakulás vezérkarába is 
bekerülnek”, illetve a válto-
zások várható elszenvedőihez 
is. Előbbiek lelkére kötötte, 
hogy a szabadság valóban a 
magyarság szabadsága legyen, 
és ne kívülről hozott megváltó 
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tannal, kész recepttel álljanak elő, 
azt mindenféle igazítás nélkül 
alkalmazva nálunk is. Ennek 
kapcsán szólt a zsidókérdésről 
is, mely mondatai45 később 
éles viták tárgyát képezték, és a 
Németh Lászlót antiszemitának 
bélyegzők egyik fő hivatkozási 
pontjává váltak. Ennek kapcsán 
ehelyütt csupán két szempontra 
hívjuk fel a figyelmet: Németh 
nem faji alapon, hanem első-
sorban a polgárság vezető, 
vagyonos, a hatalommal együtt-
működve megszerzett pozícióit 
őrző, a társadalmi átalakulást 
hátráltató rétegével azonosítva 
bírálta a zsidóságot. A vita során 
Szárszón senki sem olvasta 
Németh fejére a zsidókérdéssel 
kapcsolatos álláspontját, felté-
telezhetően azzal a többség 
egyetértett, vagy nem érezte azt 
kardinális kérdésnek. Második 
figyelmeztetése az volt, hogy 
a vezetők a munkásságot ne 
nyomorítsák meg „saját jelszavai” 
alatt, a harmadik pedig arra 
irányult, hogy az átalakulás 
során ne hagyják figyelmen kívül: 
nem ugyanaz egyes társadalmi 
rétegeket megszüntetni, mint az 
azokhoz tartozó egyéneket likvi-
dálni. A berendezkedő kommu-
nista hatalom politikáját ismerve 

45 Különösen a következő szavak: „A zsidókérdésben én sohasem általánosítottam, kritikáim és írásaim ezt eléggé bizonyítják. Az 

azonban egészen természetes, hogy az önkritikátlan, bosszúszomjas zsidóságnak a szemérmes kultúratisztelővel szemben ebben 

a négy-öt évben rendkívül meg kellett erősödnie, s nagyon rossz füle van annak a késköszörülésre, aki nem hallja, hogy Shylocknak 

éppen a szív kell.” Uo. 47.
46 Kovács Imre: Szárszó húsz év után. Új Látóhatár, 1963/4, 301–302.
47 A legárnyaltabban talán még Darvas József fogalmazott, részben megértve Németh László állásfoglalását: „Az író sorsa, tudjuk, 

örök szenvedés: az eszmény és a valóság birkózása mindig sebeket ejt. Aligha van olyan párt vagy mozgalom, amelynek minden 

megnyilvánulását magáévá tudná tenni egy író; viszont nyilván sose is lesz olyan párt vagy mozgalom, amelyik egy író minden 

problémázását s bármilyen jogos aggályoskodását vállalhatná. Ez azonban semmiesetre se jelenthet érvet akár »harmadik oldal«-

nak, akár »Sziget«-nek, akár »Cseresnyés«-nek nevezett kivonulásra a mindennapok harcaiból. Legyünk csak őszinték. Ha az író által 

megálmodott »harmadik oldal«-ból reális társadalmi mozgalom lenne, vajjon nem szorulna az író ott is hamarosan ellenzékbe a saját 

híveivel szemben? Nincs hát más út, mint ott vállalni az írói sorsot, ahol a történelem szemetet is hömpölyögtető sodra mégis előbbre 

viheti a világot és benne a mi népünket…” Szárszó i. m. 1993, 68. Legélesebben a parasztpárti Kovács Imre támadta volna Németh Lászlót, 

azonban félresikerült bevezetője után rászóltak, ő pedig sértődötten leült, és nem adta elő mondanivalóját. Később ezt szerencsés 

fordulatnak értékelte, mert olyanokat mondott volna, ami „megbocsáthatatlan sértés” lett volna. A konferencia után megjelent 

összefoglalójában (Kovács Imre: Ifjúsági parlament a Balaton partján. Híd, 1943.10.01.) még csak azt vetette Németh szemére, hogy 

vihart kavart előadásával, és emiatt két szekértábor alakult ki. Két évvel később, a Szabad Szó 1945. december 12-i számában azonban 

már azt írta többek között Némethről, hogy „a demokrácia ellen sorakoznak fel, […] hovatovább már ellenforradalmi tevékenységet 

megállapítható, hogy mennyire 
érvényes, elevenbe hatoló, 
ugyanakkor meg nem fogadott 
óvások voltak ezek. Az átala-
kulás várható veszteseit pedig a 
következő tanácsokkal látta el: ne 
ismerjék el, hogy az értelmiségi 
ember nem munkás. Ne ismerjék 
el, hogy a szellemi munka 
alsóbbrendű a többinél, hiszen 
pontosan az értelmiségnek kell a 
többi réteget is képezni. (Németh 
koncepciója szerint az osztály 
nélküli társadalom úgy valósulhat 
meg, hogy mindenki feloldódik az 
értelmiségben.) Végezetül pedig 
biztatta is az értelmiséget, hiszen 
az ilyen viszontagságos időkben 
a legnehezebb, de a legszebb is 
értelmiséginek lenni. Bármilyen 
munkát is végeznek a jövőben, 
ne feledjék, értelmiségiként hova 
tartoznak, és milyen feladatuk 
van. Németh előadása konkrét 
cselekvési tervet, programot 
nem adott, de ez nem is volt 
célja. Ahogy később, már emig-
rációjában Kovács Imre fogalma-
zott: „De Németh László nem is 
azért jött Balatonszárszóra azon 
a vajúdó augusztusvégi héten, 
hogy programot adjon, vagy 
az első (német) és a második 
(orosz) oldal híveit megnyerje, 
mert tudta, hogy az is késő már 

és főleg reménytelen. Ő azért jött 
el a bátrak találkozójára, hogy a 
legbátrabban kinyilatkoztassa, 
mitől félti a magyart, s miközben 
búcsúzott híveitől és ellenfeleitől, 
profétikus látomással vetítette 
eléjük a jövendőt, azt a sorsot, ami 
az országra és az agyonglorifikált 
népre vár…”46

Mivel az előadás megjelent 
szövege egy előre megírt változat, 
abban nincsenek benne azok a 
megjegyzések, melyeket Németh 
László Erdei Ferenc előadására 
válaszul szúrt be a beszédbe. 
Ilyen volt a híres záró gondolat is a 
pápuákról és a harmadik oldalról. 
Jóllehet előadása nem ennek a 
gondolatnak a mentén szerve-
ződött, erre a megjegyzésére 
érkezett a legtöbb hozzászólás, 
válasz. A hozzászólók úgy vélték, 
hogy Németh ezzel tulajdon-
képpen passzivitásra, kivárásra 
ösztönözte a hallgatóságot és az 
értelmiséget, ahelyett, hogy csat-
lakozásra szólította volna fel őket 
az egyik oldalhoz. Ellenlábasai 
szerint ugyanis az adott hely-
zetben nem is volt harmadik oldal 
vagy lehetőség, választani kellett 
a „fasizmus” és „antifasizmus” 
között.47 Vitazáró hozzászólá-
sában ezt Erdei egyértelművé 
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is tette: „A harmadik út csak az 
alkotó író, vagy tudós kiváltsága, 
ami egyúttal azt a következményt 
is ráhárítja, hogy vállalnia kell 
a politikai előrehaladástól való 
elmaradását, vagy abból való 
kiesését, azzal a meggyőződéssel, 
hogy egy következő fokon majd 
újra együtt találja magát vele. Az 
értelmiségi mesterségek azonban 
így nem maradhatnak kívül. Ha 
tényleg nem állanak bele az építő 
előrehaladás vonalába, akkor 
már szükségképpen szemben is 
állanak vele.”48 A vitával kapcso-
latban később maga Németh 
László is megjegyezte: „Nem 
egészen alaptalanul vádoltak 
vele, hogy elrontottam ott 
valamit. Nem a forradalom ügyét 
– hisz megmondtam, hogy lesz s 
kell is lennie –, inkább a bizalmat, 
hogy ők, akik engem most fölál-
doznak, a továbbiakban képesek 
lesznek a magyarság érdekét 
kellően védeni.”49 Magyarország 
geopolitikai helyzetéből is követ-
kezik, hogy ez a kérdés azóta is 
nyitott: létezik-e a magyarság 
számára harmadik út a Nyugatról 
kínált alternatíva, vagy a keleti 
megoldás mellett: az éppen 
aktuális „birodalmi központ” 
politikáját kövessük, egy másik 
birodalomhoz igazodjunk, vagy a 
saját érdekek mentén próbáljunk 
fennmaradni a kettő (vagy még 
több) között.

Csütörtök délelőtt Jócsik Lajos 
tartotta meg előadását a 

fejtenek ki. Nem ismerünk megbocsátást, nem tekintjük őket többé a magyar nép fiainak, íróinak. Árulók ők, megvetjük őket!” 

Később álláspontja nagyban megváltozott, ezért szárszói tevékenysége és azzal kapcsolatos későbbi állásfoglalásai miatt 1960-ban 

nyilvánosan is bocsánatot kért Németh Lászlótól. Lásd: Kovács Imre: Németh László megkövetése. Új Látóhatár, 1960/2, 117–119. 

Kettejük ellentétéről részletesen lásd: Salamon Konrád: Németh László és Kovács Imre szárszói ellentéte. Hitel, 2018/9, 3–15.
48 Szárszó i. m. 1993, 77–78
49 Németh i. m. 1977, 638. Idézi és a vitát részletesebben elemzi: Petrik Béla: Szárszói erővonalak. Magyar Szemle, 1993/8, [787–802.] 794.
50 Szárszó i. m. 1993, 80–103.
51 Uo. 102.
52 Uo. 105–127.
53 Uo. 128–153.
54 Szárszó 1943. Előzményei, jegyzőkönyve és utóélete – Dokumentumok. Szerk. Győrffy Sándor – Pintér István – Sebestyén László – Sipos 

Attila. Budapest, Kossuth, 1983, 352–356.

Közép-Duna-medence közgazda-
ságáról.50 Az 1910-ben született 
felvidéki közgazdász a baloldali 
Sarló mozgalomhoz kötődött. 
Kifejtette, hogy a közgazdasági 
kérdéseket nem lehet teljesen 
szétbontani mezőgazdaságra, 
iparra és kereskedelemre, hanem 
ezeket együttesen érdemes 
vizsgálni (például a magyar ipar 
is elsősorban a mezőgazdaság 
terményeinek feldolgozására 
rendezkedett be). Megállapítása 
szerint a Duna három medencén 
folyik keresztül (felső, középső, 
alsó), ebből a középső gyakor-
latilag a Kárpát-medencével 
azonos, és önálló, szét nem dara-
bolható gazdasági egységet alkot. 
A történelem folyamán azonban 
ezt a tájegységet is számtalan 
külső hatás és támadás érte mind 
keletről, mind nyugatról. A külső 
hatások önmagukban nem jelen-
tenek veszélyt – sőt, fejlődést is 
hozhatnak –, a probléma akkor 
merül fel, amikor egy teljesen 
idegen struktúrát akarnak ültetni 
a gazdasági egységre. A külső 
nyomást erővel el kell hárítani, 
vagy ügyességgel ki kell térni 
előle. Okfejtésében kimutatta, 
hogy az első világháborút követő 
rendezés után is megmaradtak a 
Közép-Duna-medence gazdasági 
kapcsolatai, azokat a politikai 
ellentétek nem tudták teljesen 
megsemmisíteni. A rendezés 
legnagyobb hibája azonban 
az volt, hogy nem hozott létre 
önálló, erős államokat – amelyek 

így a nem elégséges francia vagy 
angol befolyás következtében 
gazdasági értelemben az egyre 
erősödő Németországra voltak 
utalva, vele építve ki a legszo-
rosabb kapcsolatokat. Ennek 
következményei 1933 után lettek 
súlyosak, amikorra mindegyik 
ország komoly adósságot 
halmozott fel Németországgal 
szemben, teljesen kiszolgál-
tatottá és sebezhetővé téve 
ezáltal magát. Zárásként megál-
lapítja, hogy „szabad és szeren-
csés közgazdasági állapot nem 
épülhet ki addig a Közép-Duna-
medencében, amíg bármily 
oldalról külső hatalmak befo-
lyását viszik be ide. Mátyás halála 
óta mindig függő helyzetben volt 
ez a medence, és népei mindig 
szerencsétlenek voltak. Úgy 
látszik, hogy a hatalmi függő 
helyzet nem szűnhetett meg 
az eddig tartó fejlődésben.”51 
Csütörtök délután László Gyula, 
a kolozsvári egyetem tanárának 
előadását hallgathatták a jelen-
lévők, melyben régészeti emléka-
nyagának ismeretében precízen 
elemezte a honfoglaló magyarság 
életét.52 Este még Karácsony 
Sándor, a debreceni egyetem 
professzora tartott előadást a 
magyar nevelés témájában.53

A pénteki nap a hagyományoké 
és a népi kultúráé volt. Délelőtt 
Balla Péter zeneesztéta tartott 
előadást a magyar népzenéről,54 
délután pedig a felkért előadók 
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távollétében Dömötör Sándor 
néprajzkutató elmélkedett a 
hagyományokról.55 Muharay 
Elemér az esti tábortűznél Népi 
kultúra, közösségi kultúra címmel 
tartotta meg előadását.56 Ebben 
a magyar parasztság szellemi 
javait vette lajstromba, szembe-
állítva azokat a polgári kultúrával. 
Megállapítása ma, a fogyasztói 
társadalom térhódítása idején 
különösen is érvényes: „a népi 
kultúra javai egy életképes 
termelő kultúra eredményei – míg 
a polgári kultúrtermékek kizárólag 
fogyasztásra beállítottak. 
Veszedelmes ez, ha tudjuk, hogy 
az ilyen kiszolgáló, üzleti jellegű 
kultúra termelő és formáló kész-
ségeinket is elsorvasztja. Kiszorít 
bennünket a tényleges szellemi 
életből, és gyarmati állapotba 
visz. Ez pedig szellemi szem-
pontból ugyanaz, minthogyha ez 
gazdasági téren történik velünk. 
Legalábbis olyan mértékben 
megy a szabadság, függetlenség, 
önállóság rovására.”57 A kultúra-
teremtéshez sorolja a műkedve-
lést is, beemelve a szegényebb 
rétegeket is a kultúrateremtők 
körébe. Felhívta a figyelmet egy 
új kultúrpolitika szükségességére, 
mely az európai kultúra forrásai 
mellett elsősorban a magyar népi 
kultúrából kell, hogy merítsen.

Mindenképpen alapos elemzésre 
érdemes a mondanivalója miatt 
az 1983-as kötetből szándé-
kosan kihagyott péntek esti Kiss 
István előadás.58 Az állam élete 
címet viselő okfejtés kifejezetten 
érdekes államelméleti gondo-
latokat tartalmaz. A végig logikus 
és követhető mondanivalót 
áthatja az Istenbe vetett hit 

55 Szárszó i. m. 154–167.
56 Uo. 189–193.
57 Uo. 191.
58 Uo. 168–188.
59 Uo. 175.
60 Uo. 181.

és ennek az államéletben való 
szerepe. Jócsikhoz kapcsolódóan 
a Kárpát-medencét ő is termé-
szetes és önálló geopolitikai 
egységnek tekintette. Kiemelte, 
hogy a vizsgálódások során nem 
szabad csak társadalmi vagy 
állami (politikai) síkon elemezni 
egy közösséget, hanem ezeket 
együttesen kell megtenni. Az 
állam és egyén kapcsolata 
elemzésénél olyan megállapí-
tást tesz, mely – a fentiekkel 
együtt – érthetővé teszi, miért 
maradt ki az 1983-as kötetből: 
„Az individualista liberalizmus 
tévedése ott volt, hogy az egyén 
elsőbbségét elismerte ugyan, 
de ebből az egyénre semmi 
kötelezőt nem vont le. A nemzeti 
vagy a nemzetközi kollektivizmus, 
vagy másképpen a fasizmus 
vagy a bolsevizmus tévedése 
ott van, hogy a közösséget 
feltétlenül magasabbren-
dűnek tartja, mint az egyént. 
Az igazság nem a harmadik, 
hanem az egyetlen úté: a keresz-
tény szolidarizmusé, amely az 

adjátok meg elvénél, továbbá a 
szociális igazságosságnál és a 
felebaráti szeretetnél fogva az 
egyén egyéni üdvösségét ezek 
megtartásától teszi függővé.”59 
Az államot a testhez hasonlítva 
kimutatja, hogy amennyiben az 
megmerevedik (elmeszesedik), 
már nem alkalmas a mozgásra, 
használhatatlanná válik. A ma 
is sokat hangoztatott jogálla-
miságot említve pedig kiemeli, 
hogy „a hiba ott volt, hogy a 
jogállam eszméje egyre inkább 
szemponttá vált, sőt kizárólagos 
szemponttá, vagyis dogmatizá-
lódott.”60 A cselekvő állammal, 
végrehajtó hatalommal és bürok-
ráciával kapcsolatos meglátásai 
sem veszítettek érvényükből. A 
túlzott demokratizmus műkö-
désképtelenségére és a „kollektív 
felelősség” tarthatatlanságára is 
rámutatott: „Ki volna hajlandó 
egy olyan autóba beleülni, amely 
100 km-es sebességgel robog, de 
viszont a volánjánál 10 szakkép-
zettség nélküli ember ül, akik a 
volán minden egyes rándításánál 

Muharay Elemér előadásában a magyar parasztság szellemi javait vette lajst-
romba. Fotó: RETÖRKI Archívum, XIV.1. Püski Sándor iratai, 40. doboz, 10. ő. e.
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előbb megtanácskozzák a 
dolgot?”61 Az alsóbb szintű állami 
tisztviselők látszatintézkedé-
seit, „aktatologatását” is maró 
gúnnyal elemzi, valamint a szak-
tárcákban tapasztalható gyakor-
latot is bemutatja: „Őket [ti. a 
minisztereket] tehát a szakember 
alárendeltek, ha akarják, akár 
az orruknál fogva vezetik, mert 
nekik fogalmuk sincs arról, hogy 
a konkrét intézkedés kapcsán, 
szakszempontból mit is kell tenni. 
Ha értelmes ember, és belátja, 
hogy nem ért a dologhoz, akkor 
átengedi a döntést annak, aki ért 
hozzá, vagyis a szakembernek. 
Ez viszont szervezetileg nem 
felelős és a magasabb áttekinté-
seket nem ismeri.”62 Kiss István 
jelezte, hogy a kor magyar állama 
megmerevedett és modernizá-
cióra szorult, ám az előadásában 
szigorúan szakmai, szervezési 
kérdésként merült fel, függet-
lenül a politikai irányultságtól. A 
végcél szerinte nem lehet más, 
mint „megvalósítani Krisztus 
királyságát, az igazság és élet 
királyságát…”63

Szombat délelőtt a felkért előadó 
távolléte miatt Erdei Ferenc 
foglalta össze a földkérdés alaku-
lását,64 majd Veres Péter beszélt 
a parasztság helyzetéről.65 Erdei 
röviden vázolta a magyar föld-
birtokviszonyok alakulását, és 
kimutatta a birtokrendszer elké-
pesztő egyenetlenségét: nagyon 
kevesek kezében óriási birtokok, 
nagyon sokakéban apró, élet-
képtelen földszeletek. Ebből 
következően kevés az életképes 
közepes méretű birtok, viszont 

61 Uo. 183.
62 Uo. 185.
63 Uo. 187.
64 Uo. 194–198.
65 Uo. 198–199.
66 Uo. 199.
67 Uo.
68 Uo. 208–212.

rengeteg a napszámos, cseléd 
és agrárproletár. Az egyenlőtlen-
séget csak fokozza, hogy a fejlett 
technikákat is inkább a nagybir-
tokon és a nyugati országrészben 
alkalmazzák. Veres Péter rámuta-
tott, hogy a parasztság túlnyomó 
többsége műveletlen, vagy ahogy 
fogalmazott: „rongyos, szegény, 
tudatlan és szervezetlen”.66 Az 
új ötleteket szerinte csak úgy 
szabad megvalósítani, hogy azok 
a nép érdekét szolgálják, ne a 
további nyomorúságát rögzítsék. 
Gondolatmenetét így zárta: 
„ebből a földből mindnyájunknak 
meg kell élni, és az ezeresztendős 
bajokból csak közös erővel, az 
óriási rétegek lemondásával és 
nélkülözésével lehet kilábolni”.67 
Darvas József hozzászólásában 
rámutatott, hogy mezőgazdasá-
gunk hatékonyság tekintetében 
elmaradt a gépesített kanadai, 
dél-amerikai, ausztrál vagy orosz 
nagybirtokos mögött. Ezen hely-
zetben a gépesítés ugyanakkor 
csak részben segítene, mert az 
még több idénymunkás megélhe-
tését venné el. Lehetséges megol-
dásként a gépszövetkezetet, a 
kisüzemi gazdálkodási formát és 
„Kertmagyarország” megvalósí-
tását, vagyis a gyümölcstermelést 
látta célravezetőnek. Dobi István 
– későbbi miniszterelnök és az 
államtanács elnöke – is kiemelte, 
hogy szükséges a néprétegek 
kiegyenlítése, ezt azonban nem 
a fentlévők letaszításával, hanem 
az alul lévők felemelésével 
képzelte el, melyhez az általános 
műveltség megszerzése a kulcs.

A találkozó záró mozzanata 
az általános vita volt, melyet 
szombat délután Püski Sándor 
előadása vezetett be.68 Ebben 
Püski külön kiemelte Erdei és 
Jócsik előadását, melynek gondo-
latiságát erősítette több későbbi 
előadás is: a békés, független és 
demokratikus, magyar öntudatú 
Magyarország igénye. Németh 
László előadására is reflektált: 
szerinte Németh nem akart halál-
félelmet szuggerálni, másrészt 
nem azt szeretné, hogy kispol-
gárrá, hanem hogy értelmiségivé 
váljék mindenki. Ehhez Püski 
szerint is sok munkára és 
népművelésre van szükség, 
melynek első állomása a népi 
irodalom terjesztése, az általános 
műveltség emelése. Gombos 
Gyula hozzászólása érzékletesen 
mutatta be a korabeli társadalmi 
rétegződés sajátosságait: legfelül 
a többnyire idegen arisztokrácia, 
alatta a nemesség, a németes 
hivatalnokréteg és a többsé-
gében zsidó új polgárság, legalul 
pedig a parasztok és a munkások. 
Ezzel szemben a politikai oldalak 
nem horizontálisan, hanem 
vertikálisan osztják két részre 
(politikai bal- és jobboldal) 
a társadalmat. Juhász Géza 
mondandója kapcsán merült fel a 
kérdés, hogy mit adott valójában 
a konferencia. Szerinte konkrét 
programot nem – ezzel Féja Géza 
és Veres Péter is egyetértettek 
–, pontos helyzetképet viszont 
igen. A konferencia értékét a 
következőképpen látta: „Már az, 
hogy a szembenállók egyforma 
szabadsággal kifejthették fölfo-
gásukat, követeléseiket, olyan 
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cselekedet, amelyik történelmi 
jelentőségűvé avatja ezt a 
szárszói hetet.”69 Saját és társai 
írói hivatásáról pedig így vallott: 
„Az író, míg meg nem valósul az 
új, dolgozik érte, ragyogó képeket 
fest róla. De mihelyt megvalósult, 
ha csakugyan író, azonnal ellen-
zékbe kerül vele; ahogy bírálta 
a régit, ugyanúgy kell bírálnia az 
újat is, kikerülhetetlenül. Minden 
rendszer egyoldalú, az író pedig a 
millió arcú életet ábrázolja, a teljes 
embert szolgálja. Kellemetlen ez 
a szolgálat a rendszernek, mégis 
magát ítéli szellemi elsorvadásra, 
ha lemond róla.”70

Féja Géza is több mélyenszántó 
gondolatot fogalmazott meg, 
egyik megnyilatkozása vészjós-
lóan vetítette elő a pár év múlva 
valóban bekövetkezett átala-
kulást: „Igen átlátszó hamisjá-
téknak tartom azt, hogy egy kis 
csoport állandóan a demokrá-
ciát és a szocializmust hangsú-
lyozza, ugyanakkor azonban a 
maga kisebbségi véleményét rá 
szeretné erőszakolni a többségre 
olyan módon, hogy eleve megbé-
lyegzi azokat, akik az ő kisebbségi 
véleményét nem fogadják el s nem 
tartják egyedül üdvözítő hitval-
lásnak. Ismétlem, nem becsülöm 
túl az efféle kísérleteket, de elkö-
vetőik és megbízóik lelkivilágára 
s erkölcsi értékére igen élénk 
fényt vetnek.”71 Szerinte is a nép 
szolgálata az értelmiség feladata, 
nem pedig a „hatalmaskodás”. 
Kiemelte továbbá a magyarság 
föderatív hajlamait, melyek bizo-
nyítják, hogy nem akar a többi 
közép-európai nép elnyomója 

69 Uo. 220
70 Uo. 220
71 Uo. 223.
72 Uo. 225.
73 Uo. 227.
74 Uo. 229.
75 Uo.
76 Uo. 234

lenni. A földkérdés ügyében is 
lényeglátó gondolatai vannak, 
kiemelve a következőt: „A földhöz 
juttatás mellett gondoskodnunk 
kell a magyar nép tökéletes 
közösségi szervezeteiről, meg 
kell indulnia a szabad társuláson 
alapuló szövetkezetek nagyvo-
nalú megvalósításának, mert 
csakis ezáltal, tehát megfelelő 
gazdasági szervezettség alapján 
fejtheti ki a parasztság jogos 
politikai szerepét.”72 Az elkövetke-
zendő átalakulás nem követelheti 
meg magyarságunk megtaga-
dását vagy feladását. Kis nemze-
tünknek szerinte igazodnia kell a 
külpolitikában a birodalmakhoz, 
de belső életében saját hagyo-
mányaira kell támaszkodnia. 
Zárásként ő is kiemelte a népmű-
velés fontosságát, ezzel kapcso-
latban így fogalmazott: „Nem az 
ideológiai marakodások és szőr-
szálhasogatások visznek előre, 
hanem a nép előkészítése, a nép 
bekapcsolása a magyar szellem 
vérkeringésébe. Azok járnak 
az igaz úton, akik ezt a munkát 
végzik, tehát gondoskodnak arról, 
hogy a nép biztosan eljövendő 
történelmi szerepét be is tudja 
tölteni.”73

Az általános vitát Veres Péter 
előadása zárta le – jóllehet, nem 
véglegesen, hiszen a konferen-
ciával egy máig is ható folyamat 
indult meg. Az írói szolgálat és a 
hatalom viszonyáról így beszélt: 
„ha valóban a népet szereted és 
nem csupán a benne levő uralmi 
lehetőséget, akkor a szolgálatára 
tedd fel az életedet, még akkor is, 
ha nem ért meg a nép, sőt még 

akkor is, ha megkövez érte.”74 
Későbbi szerepvállalásával kap- 
csolatban pedig sokat elárul ez 
az idézet: „[az értelmiségi] álljon 
a nép barátai közé, s ha vannak 
valóban magasabb szempontjai: 
érvényesítse ottan. Ott is szükség 
van rá. S ha ő valóban az igazság 
és az őszinte szolgálat embere, 
ott is nagy munka vár rá, mert 
sokkal nehezebb a barátainkkal 
szemben érvényesíteni a belső 
igazságot, mint az ellenfeleinkkel 
szemben.”75 Útravaló gondolatai 
ezek voltak: „a nép ellenségei 
sohase legyenek. Még akkor se, 
ha megkövezik őket. Aki a népet 
szolgálni akarja, nincs más útja, 
mint vele menni és vele lenni 
minden bajában, még akkor is, ha 
a történelem erői, vagy az indulat 
rossz útra sodorták volna. Mert 
az értelmiségi emberre éppen ott 
és akkor van legnagyobb szükség, 
ahol és amikor a nép bajba 
került.”76

SZÁRSZÓ MINT SZIMBÓLUM A 
RENDSZERVÁLTÁS IDEJÉN

Szárszó – ahogy már többször is 
említettük – fogalommá vált: a 
magyarság helyzetéről, sorskér-
déseiről szóló vita nem érhetett 
véget az augusztusi hét lezárá-
sakor. Az emlékeztetésre fokoza-
tosan lehetőséget kapó nemze-
dékek – kiegészülve az egykori 
résztvevők körével – mindig 
valamiféle „új Szárszót” szerettek 
volna maguk köré teremteni. Az 
adott kor kihívásaihoz igazítva 
mondanivalójukat, hűek kívántak 
maradni a „nagy generáció” 
eszméihez és programjához. 
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A szárszói gondolatok szerte-
ágazóak, újbóli előkerülésük 
felmérése és rögzítése is bőven 
szétfeszítené e rövid tanulmány 
kereteit, így alábbiakban a rend-
szerváltás folyamatára, illetve 
ennek konkrét előzményeire 
fókuszálunk. 

A „jobboldali”, „faji alapon” 
gondolkodó, az 1956 után az 
„ellenforradalomnak” megágyazó 
népiek legfőbb konferenciája77 
a huszonötödik és a harmin-
cadik évfordulóra a „szocializ-
must” és a kommunisták által 
vezetett „népfrontpolitikát” 
támogató „haladó” tanácsko-
zássá szelídült a pártmegítélések-
ben.78 Somodi István, az egykori 
résztvevők 1980-as találkozóján 
konkrét programban tett javas-
latot az „emberöltőnyi szilenci-
umra” és „élve eltemetésre” ítélt 
gondolatok „kiszabadítására”. 
„Nem félénken, az életfunkciók 
gyakorlásához is engedélyt kérő 
kiskorú vagy gyanúsított pozí-
ciójából, hanem annak bizton-
ságával, aki teljes jogkörrel, 
cselekvőképességgel gyakorolja 
törvényes jogait”. Somodi már 
ekkor világossá tette: a negyve-
nedik évfordulóra javasolt jegy-
zőkönyv-kiadás, tudományos 
kötet és konferencia csupán 
a kiindulópont.79 Alighanem 
úgy gondolta, „a társadalom, 

77 Az 1958-ban született, népiekről szóló pártállásfoglalás Szárszót a következő kontextusban említi: „[a] Németh [szárszói] beszédében 

kifejtett ideológia elevenen hatott nemcsak a szárszói konferencián, hanem a felszabadulás után is, sőt eszmei lökéseit érezhettük 

még az ellenforradalom alatti és utáni szellemi zűrzavarban is”. In: A „népi” írókról. Az MSZMP Központi Bizottsága mellett működő 

kulturális elméleti munkaközösség állásfoglalása. Kortárs, 1958/7, [3–26.] 14.
78 Ebben a szellemiségben emlékezett többek között a résztvevők nevében: Erdei Ferenc: Emlékezés Szárszóra. Kortárs, 1968/8, 1298–

1299.; Darvas József: Szárszó, 1943. Emlékező beszéd a 30. évfordulón. Élet és Irodalom, 1973. 09. 08., 3–4.
79 Somodi István: Kiűzni a kufárokat. Hozzászólás a Szárszó-vitához. (Hazafias Népfront, 1980. 06. 05.). Napút, 2018/6, 168–171. E 

zártkörű vita szövege megjelent a negyvenedik évfordulón, Somodi szövege azonban természetesen csak töredékesen: Győrffy 

Sándor: A szárszói konferencia négy évtized távlatából. Tizenkét résztvevő vallomása, tanúságtétele, véleménye. Forrás, 1983/8, 

[20–45.] 40–41. 
80 Somodi i. m. 2018, 171. 
81 Szárszó, 1943 i. m. 1983. A New Yorkban működő Püski Kiadóval tervezett együttműködés menetéről és annak meghiúsulásáról lsd. 

bővebben: Szeredi Pál: Gondolatok a Szárszói Konferencia utóéletéről. Napút, 2018/6, 129–143 [136–141].
82 Uo. 139–141. Az említett kötet megjelenése: Duray Miklós: Kutyaszorító. Önéletrajz és beszélgetések önmagammal. New York, Püski, 1983. 

a ma élők szűkszavú informá-
lása az ügyről”80 óhatatlanul a 
nemzeti sorskérdések, a demok-
ratikus elvek és a társadalmi 
igazságosság melletti cselekvés 
irányába tereli az új generáció 
erre fogékony tagjait.  A cselekvés 
módjára vonatkozó ajánlása 
túlmutat az emlékezésen: az 
ezen értékek mellett elkötelezett 
erőknek nyíltan, a jogszabályok 
betartásával, de bátran és hatá-
rozottan, a célt középpontba 
állítva kell hatniuk a közgondol-
kodásra. A két világháború között 
kibontakozó népi mozgalom 
eszméit újrafogalmazó, a nemzet 
és a demokrácia ügyét egyaránt 
fontosnak tartó értelmiség 
legfontosabb képviselői nem 
konspirált módszerekkel, az 
ekkortájt elinduló szamizdatok 
„nyíltságával”, hanem a hatalom 
által szándékosan szűkre 
szabott nyilvánosság keretei 
között, az egész társadalomhoz 
szólva próbálták felszínre hozni 
a legfontosabb nemzeti sors-
kérdéseket. Ha lehetőséget 
kaptak rá, a vidéki folyóiratok 
nyilvánossága előtt hívták fel a 
figyelmet az egyre tragikusabbá 
váló demográfiai helyzetre, a 
határon túli magyarság álla-
potának romlására és a velük 
kapcsolatos itthoni közönyre, a 
nemzettudatot fenyegető kultu-
rális és gazdasági tendenciákra, 

a vidéki Magyarország nehézsé-
geire, az oktatás és az értelmiség 
szerepére.

A negyvenedik évforduló a jegy-
zőkönyv újrakiadása,81 a találkozó 
„irányított értékelése”, az 
egynapos emlékezés és a Szárszó 
Baráti Kör megalakulása mellett 
Püski Sándor Magyarországról 
való kitiltását is magával hozta. 
A kommunista hatalom nemzeti 
sorskérdésekhez való viszonyu-
lását jól jelezte a Kutyaszorító 
kálváriája: a felvidéki magyarság 
jogfosztottságát megrázó erővel 
nyilvánosság elé táró Duray 
Miklósra, a kötet előszavában 
a megvalósult szocializmust a 
problémák egyik forrásaként 
azonosító Csoóri Sándorra, illetve 
a könyvet az Egyesült Államokban 
kiadó Püski Sándorra váró 
szankciók formájában.82

Az egy évvel később, az amerikai 
ITT-OTT találkozókat szervező 
és hasonló címen folyóiratot 
kiadó Magyar Baráti Közösség 
egy csoportja által szervezett 
„Amerikai Szárszó” egyszerre 
kívánt emlékeztetni a múltra és 
üzenni a jövőnek: „a jelenkori 
magyarországi magyarázatoknál 
teljesebb hűséggel feleleve-
níteni és elemezni az 1943-as 
szárszói összejövetelt, és annak 
mintájára megtárgyalni néhányat 



65

ar
ch

iv
u

m
.r

et
or

k
i.

h
u

/f
ol

yo
ir

at

Műhely

a mai legfontosabb magyar sors-
kérdések közül”.83 Az emigráns 
előadók – köztük elsősorban az 
1943-ban is felszólaló Gombos 
Gyula, valamint Nagy Károly – a 
magyar nemzettudat állapotát 
állították vizsgálódásuk közép-
pontjába. Előbbi mondandójából 
kiviláglott: az, hogy e kérdés 
egyáltalán vizsgálat, beszéd és 
vita tárgya lehet, azt mutatja: 
a magyarság jelenlegi állapota 
nem kielégítő, a nemzettudat 
komoly torzulásokon esett át 
az elmúlt évszázadok során. Az 
uralkodó kommunista diktatúra 
a nemzettudat legapróbb 
megnyilvánulásait is „naciona-
lizmusnak” bélyegzi – közben a 
hazafias érzést torzítva a társa-
dalom számára a „szocialista 
nemzettudatnak” nevezett „fából 
vaskarika” identitást kínálja 
fel. Gombos állítása szerint a 
hazafiság valós megnyilvánulásai 
az önvédelemből, „a nemzeti 
tudat ilyen vagy olyan töredé-
kéhez” való ragaszkodásból 
fakadnak, amellyel az egyén „a 
szocialista hazafiság” idomítási 
kísérleteivel helyezkedik 
szembe.84 Nagy Károly előadá-
sában Németh László „harmadik 
oldalát” helyezte történelmi 
dimenzióba, azt érzékeltetve: a 
nemzetről való effajta gondol-
kodás nem kitalált konstrukció, 
hanem évszázadok óta lelkekben 
létező valóság. „»Két pogány 
közt egy hazáért«, két más nyelv 
helyett egy harmadik: a magunk 
nyelve, két idegen út helyett a 
saját – magyar – harmadik utunk. 
Magyarország függetlenség- és 
szabadságtörekvés központú 

83 Az idézett szavakat Somogyi Balázs orvos, az MBK egyik vezetője mondta a szervezők nevében. In: Amerikai „Szárszó” konferencia 

mai magyar sorskérdésekről. In: Püski Sándor: Könyves sors – magyar sors. Budapest, Püski, 2002, [382–384.] 382. 
84 Gombos Gyula: Nemzeti tudatunkról. Új Látóhatár, 1985/3, [281–297.] 292–296.
85 Nagy Károly: Magyarságtudat és a harmadik út. Új Látóhatár, 1984/3, [332–342.] 334.
86 Uo. 342.
87 Püski Sándor: Felszólalás a Jurta Színház Szárszó és a Püski Kiadó estjén (1988. október 3.). In: Püski i. m. 2002, 450.
88 G. [Béki Gabriella]: Szárszó ’88. Újra tudjunk együttgondolkodni nemzetünk jövőjéről. Beszélő, 1988/3. 

nemzettudata tulajdonképpen 
eredete óta »harmadikutas«…”85 
Mindketten kulcskérdésként 
foglalkoztak a magyar ifjúság 
nemzettudatával: a magyaror-
szági kommunizmus büszkeség 
helyett bűntudatra és szégyenér-
zetre neveli a fiatalokat, akik még 
azt sem tanulhatják meg, hogy a 
szomszédos országokban több 
millió magyar ember él. A lesújtó 
és szándékos identitásrombolás, 
ezzel párhuzamosan a közös-
ségeket ellehetetlenítő keretek 
között csak a személyes, egyéni 
– és családi – példaadásban 
bízhattak a nemzeti gondolat 
elkötelezettjei.86

Az 1987-es, a magyar rendszer-
váltás dinamikájában érezhető 
változást hozó első lakiteleki 
találkozó óhatatlanul is előkép-
ként tekinthetett Szárszóra – ezt 
csak megerősítette Püski Sándor 
ottani jelenléte és felszólalása. 
1988-ban Szárszó egy rövid 
pillanatra – nem csak a kerek 
évfordulónak köszönhetően – 
az érdeklődés középpontjába 
került. Aktualitást nyert. Ismét 
Püski Sándort idézve: „Örömmel 
látom, hogy ez az év Szárszó és 
a népi mozgalom jegyében is 
folyik. […] számon sem tudom 
tartani, hogy ez az est hányadik 
alkalom az emlékezésre és a 
továbbélésre.”87 A „továbbélés” 
egyben a változások felé vezető 
úton járást jelentette – a sokáig 
mozdulatlannak és némának 
tűnő társadalom megmozdult és 
megszólalt. Budapesti és vidéki 
tanácskozások sora szerveződött 
a legaktuálisabb kihívásokról, 

független szervezetek jöttek 
létre, mutatkoztak be és báto-
rodtak fel, mozgalmak bontottak 
zászlót. A változások küszöbén 
és reményében egyre többen 
fedezték fel Szárszóban saját 
előképüket. A szakkollégiumok és 
klubmozgalmak ifjúsága tábort 
szervezett – a hatalmon kívüli 
körök minden irányzatát felvo-
nultató előadók a tulajdonviszo-
nyokról, a szociális helyzetről, 
szocializmusfogalmakról, az 
önkormányzatokról, a politikai 
intézményrendszer alakulá-
sáról, a környezetvédelemről 
és a nemzettudatról fejtették ki 
nézeteiket.88 A táborozás struk-
túrájában is követte a negyvenöt 
évvel korábbi példát: a napköz-
beni előadásokat kötetlen esti 
programok egészítették ki – 
tábortűz körüli beszélgetés és 
Sinka István betiltott költemé-
nyei egykor, dokumentumfilmek, 

Püski Sándor jelenléte és felszóla-
lása megidézte a szárszói szelle-
met az 1987-es lakiteleki találko-
zón is. Fotó: Antológia Kiadó.
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táncház és Rácz Sándor 
rendhagyó ’56-os történelem- 
órája most.89 A már idézett 
Somodi István a fiataloknak 
üzenve – és alighanem tanul-
ságképpen minden kor magyar-
jának – Szárszó modellértékét 
hangsúlyozta: „amikor az ország 
veszedelembe kerül, és úgy tűnik, 
hogy a Hivatalos Magyarország 
nem tud vagy nem akar segíteni, 
akkor mindazok, akik felelős-
séget éreznek a nemzet sorsáért, 
megkeresik a módját, hogy szót 
értsenek egymással, és megpró-
bálják megtalálni a kivezető utat. 
Nem várva utasításra vagy enge-
délyre, maguk mozdulnak meg, 
félreverik a harangot, megálla-
pítják a bajt… […] ebben az érte-
lemben az egyszer volt Szárszó 
kinő a történelmi emléktár rekvizí-
tumai közül; minden korokra 
érvényes modellé emelkedik, a 
nemzeti felelősség mindenkor 
követhető példájává válik 
kicsinyekben és nagyokban.”90 
Mindezekkel szinte egy időben a 
Szárszóról immár öt éve megem-
lékező református egyház először 
rendezhetett nyilvános konferen-
ciát – az egyházi szereplők és a 
párt, a kormány, illetve a KISZ 
képviselői mellett az „új idők 
jeleként” a hatalommal szemben 
álló szervezetek képviselői is szót 
kaphattak.91 Itt Für Lajos tényekkel 
érvelt az ellen az önsorsrontó 
toposz ellen, miszerint a 
magyarságnak nincsenek 
demokratikus hagyományai. 
Az országgyűlés, a megyék és 
autonóm területek, szabad királyi 
és mezővárosok, az egyházak és 
az országot behálózó egyesületek 

89 Gőz Gabi: Szárszó ’88. Gondolat-jel (Szegedi Tudományegyetem Egyetemi Kiadványok), 1989/1, [2–9.] 2–3.
90 Somodi István: Modell vagy emlék? Egy hajdani résztvevő gondolatai az évfordulón. Hitel, 1989/2, [22–25.] 22–23.
91 A tanácskozás szövege Magyar sorskérdések. Szárszó ’88 címmel jelent meg (Confessio, 1989/1, 5–58). A református egyház által 

szervezett tanácskozáson felszólalt többek között a hatalom körei (Huszár István, a Hazafias Népfront főtitkára, Berend T. Iván, 

az MTA elnöke, Nagy Imre, a KISZ másodtitkára) mellett az MDF részéről Für Lajos, Albert Gábor és Joó Rudolf, a szakkollégiumok 

nevében pedig Stumpf István.
92 Für Lajos: Magyar demokratikus hagyományok. Confessio, 1989/1, 23–27.

évszázados működése cáfolja a 
szándékosan táplált hazugságo-
kat.92 A történész alighanem a 
„hely szellemének” is engedel-
meskedett: a ’43-as tanácskozás 
megvalósulása, lefolyása – éppen 
úgy, ahogy az 1956-os nemzeti 
forradalom – önmagában is a 
magyarság demokratikus hagyo-
mányainak létezését igazolta. 
Szárszó éppúgy demokratikus, 
mint nemzeti modellé alakult a 
közgondolkodásban.

Szárszó neve és fogalma egybe-
forrt a harmadik út időt és 
korszakokat álló eszméjével. 
A szovjet blokk felbomlása, a 
kommunista diktatúrák bukása, 
a politikai és gazdasági rendszer-
váltás folyamata újra aktuálissá 
tette és felszínre hozhatta a jövő 
felé vezető utak közötti választás 
lehetőségét.  Mint tudjuk, a 
„saját út” a már (hivatalosan is) 
megbukott és éppen darabjaira 
hulló „egyik”, és az éppen hatalma 
csúcsán lévő „másik” között 
– vagy sokkal inkább: helyett – a 
valóságban nem mutathatta és 
bontakoztathatta ki magát. Sokan 
mondják persze, hogy annak 
képviselete nem volt realitás. 
Ha ez igaz is (lenne), mindez 
nem jelenti az eszme bukását. A 
kérdés effajta felvetése felidézi 
az Erdei–Németh-vita alapgon-
dolatát, amely – túltekintve az 
adott történelmi korszakon, 
illetve azon, hogy az akkori 
szereplők teljes meggyőződéssel 
hittek eszméikben – arról is szólt: 
mindig az aktuális történelmi 
korszellemhez való igazodás és 
lecsatlakozás-e az egyetlen és 

képviselhető lehetőség, vagy az 
esetleges realitásokkal szemben 
is megfogalmazható jövőbe 
mutató ellenvélemény. Utóbbi 
képviselői fokozatosan szorultak 
háttérbe a rendszerváltás folya-
matában. A „harmadik út” és 
ezzel a szárszói gondolat egyik 
legfontosabb pontja ellen foly-
tatott diszkreditálási kísérletek 
sem voltak hatástalanok. Pedig 
az effajta gondolatok híveinek 
alighanem lett volna aktualizált 
mondanivalójuk a rendszervál-
tásra készülő Magyarországon. 
Ahogy egy vitacikkében a Szárszó 
és Németh László beszédének 
értékét már a rendszerváltás 
előtt középpontba állító Salamon 
Konrád fogalmazott: „A népi 
mozgalom résztvevői […] nemcsak 
a hagyományos értelemben 
tartották fontosnak a nemzeti 
kérdést, de azért is, mert látták, 
hogy a korszerűsítés előtt álló 
magyar társadalom és gazdaság 
csak úgy tudja […] feladatát 
eredményesen megoldani, ha 
olyan követésre érdemes külső 
mintákat választ, amelyeket 
jelentősebb súrlódások nélkül 
tud hozzáilleszteni a belső ténye-
zőkhöz. Ezért is igyekeztek 
tisztázni a belső tényezők 
mibenlétét, magyar jellegét. […] 
Véleményem szerint szükséges 
lenne a népi mozgalomnak s 
az általa megformált harmadik 
útnak, mint politikai eszmének a 
vizsgálata, annál is inkább, mert a 
történelem a mai Magyarország 
és Közép-Európa számára ismét a 
harmadik út lehetőségét kínálja. 
Tanulni kellene az elődök erőfe-
szítéseiből, nem csupán átkozni 
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őket tagadhatatlan tévedéseik 
miatt.”93 Kérdés persze, hogy a 
valóságban milyen tér nyílha-
tott ezeknek a gondolatoknak 
akkor, amikor a korszellem 
egyértelműen egy másik irányba 
mutatott. 

A félszázados évfordulón, 
1993-ban Püski Sándor hívására 
ismét az „emlékezés” és „emlé-
keztetés” szándékával gyűltek 
össze Balatonszárszón.94 Bár 
a szereplők jól ismerhették 
egymást, a helyzet mégis újszerű 
volt: immár különböző pártokba 
tömörülve gyűltek össze. Az 
előadások jegyzőkönyvét olvasva 
a korábbi várakozás és együtt-
gondolkodás helyett inkább a 
tovatűnő reménykedés, a törté-
nelmi pillanat elszállásának érzete 
volt a jellemző. Ahogy Csoóri 
Sándor megfogalmazta: „ők, 
akkor, ’43-ban vártak valamire, 
ami jön, ami jöhet, ami a kétbal-
kezes magyar végzet ellenére 
mégiscsak kiteljesedhet – mi 
pedig utána vagyunk valaminek, 
ami érezhetően bennünk veszí-
tette el az eredetiségét. Még 
világosabban: ők erőfeszítések 
és félelmek közben vártak a 
történelem befutó vonatára, mi 
viszont kínosan és zavaradottan 
azt éljük át, hogy lemaradtunk 
róla.”95 „Mindenki arra biztatott 

93 Salamon Konrád: Kinek mit üzen Szárszó? Hozzászólás Szeredi Pál írásához. Ifjúsági Szemle, 1989/1, 105–107.
94 1993-ban egy más irányú szárszói „hagyomány” teremtésére is történt kísérlet. Ennek a Farkasházy Tivadar humorista kertjében 

szervezett találkozó említésére – mivel alapvető szellemisége nemhogy nem illeszkedik a ’43-as szárszó nemzeti felelősségvállalást 

középpontba állító gondolatvilágához, de kifejezetten szembenállónak tekinthető azzal – csupán a rendszerváltás utáni magyar 

szellemi-politikai koordináta-rendszer érzékeltetése miatt van szükség. Míg az első találkozón a résztvevők még megkoszorúzták a ’43-

as tanácskozás emléktábláját, húsz évvel később 2013-ban, a tíz év után újra megrendezett találkozó megnyitásaként Méray Tibor, az 

emigráns Irodalmi Újság egykori főszerkesztője már így „idézte meg” a hetven évvel korábbi eseményeket – párhuzamot és ok-okozati 

összefüggést láttatva Németh László beszéde és a holokauszt között: „Nem messze a határainktól már működtek a gázkamrák, 

amikor 1943-ban egy híressé vált szárszói összejövetelen az a kitűnő író […] ezen a helyen mondotta el azt a szörnyűséges mondatot, 

»Shylocknak éppen a szív kell.« Alig hét hónapra rá ennek szellemében innen – innen is […] védtelen csecsemők, gyermekek, asszonyok 

és aggastyánok százait zsúfolták itt vagonokba, és indították el étlen-szomjan Auschwitz felé a halálkamrákba.” [A kiemelés e sorok 

írójától – N. Z.] http://www.szarszoitalalkozo.hu/2013-hang.html (2018. október 3.)
95 Csoóri Sándor: Új Nemzeti Kerekasztalt! In: Szárszó ’93. Az 1993. évi szárszói tábor előadás- és megbeszéléssorozata. Budapest, Püski, 

1993, [67–75.] 68.
96 Uo. 70.
97 Uo. 67.

bennünket, hogy legyünk minél 
nyitottabbak, befogadóak, 
engedjük át magunkat a világá-
ramlatoknak. Ma már látjuk, hogy 
a ragadós, sőt fertőző zavaro-
dottságok miatt nekünk először 
nem kifelé, hanem önmagunk felé 
kellett volna fordulnunk.”96

Csoóri hozzászólásában úgy 
fogalmazott: azért gyűltünk 
össze, hogy „megszüntessük 
Szárszót. Jobban mondva: 
Szárszó szükségszerűségét.” 
Illyés Gyula gondolatát aktuali-
zálva hozzátette: „emlékezetes és 
megrendítő szellemű Szárszókra 
is csupán rossz hazájú népek 
szorulnak rá”.97 Ez a politika és a 

történelem alakulására tekintve 
valóban kívánatos lehetne 
– mármint hogy a jövő alakulása 
feleslegessé tegye a mindenkori 
„Szárszókat” –, ám az 1943-as 
találkozó tanulságaira minden 
generációnak, eszméktől, ideo-
lógiáktól és korszellemektől 
függetlenül, szüksége van. A 
kompromisszumok nélküli 
bátorság, a közeli mellett fél 
szemmel a távolabbi jövőre való 
kémlelés, saját, szuverén útjaink 
megtalálása ugyanis a következő 
magyar nemzedékek javára is 
válhat majd.

Csoóri Sándor, Kósa Ferenc és Tőkés László az 1993-as szárszói találkozón. 
Fotó: RETÖRKI Archívum, XIV.1. Püski Sándor iratai, 40. doboz, 10. ő. e.


