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Bertha Zoltán
A Nyugattól a Kelet Népéig és Szárszóig
Németh László eszmevilágáról

Németh László, a Nyugat 1925-ös novellapályázatának díjnyertese (Horváthné 
meghal című elbeszélésével), a folyóirathoz fűződő sokrétű szellemi rokonságá-
nak tudatosítása mellett bizonyos fenntartásait már 1926-ban hangoztatni kezdi. 
A Nyugat húsz esztendeje című tanulmányában a nagy nemzedék legnemesebb te-
hetségei közül is Adyt emeli ki leginkább, őt helyezi a legmagasabbra, mondván: 
a Nyugat különleges jelenségének kialakulásához semmi nem lenne elegendő, „ha 
a magyar géniusz meg nem embereli magát s közébük nem ejti a magyar iroda-
lom egyik legcsodálatosabb tüneményét: Ady Endrét.” Fejtegetésében már döntő 
hangsúlyt kap a későbbi „metaforától az élet felé” jelszóban (egyszemélyes folyóira-
tának, a Tanúnak az „azontúl, hogy írás: erkölcs!” programos szellemiségében tör-
ténő 1932-es indításakor) összesűrített és kikristályosított elv vagy eszme: az iro-
dalom és a nemzeti, nyelvi sorsközösség eredendő művészetfilozófiai, mondhatni 
gyökeres ontológiai összefüggésének tézise. „A kultúra úttörőinek a nemzet szívén 
kell tartaniok a fülük. Már pedig ezeknek az íróknak a nagy többsége nem érzett 
az élettel, művészetből párolt művészet volt az övék. Ady és Móricz magányosok 
ebben a társaságban” – szögezi le, megállapítva, hogy amit a többiek még a háború 
idején is elhanyagolnak (ti. a magyar lélek előkészítését a közeledő katasztrófára), 
azt is csak egyedül Ady érzi: „hogy itt a magyarság külön tragédiája érik”. „A Nyu-
gat fénye csorbítatlan, de mint erkölcsi erő lejárt”, s a magyarság életproblémáitól 
egyre távolodó folyóirat így az utolsó fejezetéhez érkezett – summázza véleményét, 
hiányolva a nyugatosok és az erdélyi irodalom kapcsolatát is, s Szabó Dezsőben 
látva a megváltozott idők jelét. A feladatot pedig a nemzeti erők organizálásában 
tűzi ki (mondván, hogy „ma minden magyar annyit ér, amennyit a nemzeti erők 
organizálása körül végez”) – a Nyugat kivételes tehetségei által élővé szított nem-
zeti irodalom legnemesebb értékeinek a szétterjesztésében. Mint ahogy Csokonai, 
Kazinczy, Berzsenyi erőfeszítése eszközöket adott a Vörösmarty–Petőfi–Arany 
triásznak, úgy folytathatók és módosíthatók a Nyugat legérdemesebb törekvései 
is az új nemzedékek küzdelmeiben – fejezi be a gondolatmenetet. Amelynek je-
gyében (s a szó „leggyökösebb”, még „a Petőfi–Arany értelmezésénél is mélyebb 
értelmében” vett nemzeti irodalom meghatározásának igénye szerint) az 1927-es 
Ignotus-tanulmányban pedig még tételesebb-teoretikusabb axiómákba – úgyszól-
ván kategorikus kultúraelméleti, sőt kultúrantropológiai definíciókba – tudja fog-
lalni a kollektív szellemi identitásról, a közösségi kulturális önazonosságról vallott 
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álláspontját: „A művészet a fajta megnyilatkozása. A művész az alkatát írja s a faj a 
különböző alkatok közös titka. A nyelv ennek az alkatnak a zeneszeréül készült, a 
grammatikát, verset ez alakította ki. A művészet nem lehet állami, tehát az állam-
ban együtt élő népeket kifejező. A művészet népi. A magyar művészet a magyar 
népet jelenti.” – És másfelől pedig így távlatosítja felismeréseit – a szintén korai, 
1926-os Új magyarok tanúsága szerint: „A harmadik Magyarország Trianon óta 
alakul (…) Ady Magyarországának a tanulságaira épül (…) Természetes szövetsé-
geseit a magyar múlt nagy primer megnyilatkozásaiban látja. Hisz a magyarság kü-
lön európai hivatásában, s hiszi, hogy a magyarság isteni mandátumának a magyar 
nép a letéteményese (…) Csak a magyar nép s a sokkal mélyebben értelmezett népi 
szellem köldökzsinórján függő új középosztály biztosíthat itt tartós hegemóniát. 
A harmadik Magyarország ennek az új értelmezésű népléleknek a mozdulata akar 
lenni a csökönyös Európa felé (…) Első pozitív jele az új Magyarországot kifejező 
új szellemnek az erdélyi irodalom.” Az Ady-pör című 1927-es írás pedig egyenesen 
összeköti „az erdélyi irodalom hasonlíthatatlanul nemesebb szellemét” a hiteles 
Ady-inspirációkkal: az erdélyi református püspök Makkai Sándorról – az akkor 
megjelenő Magyar fa sorsa című ragyogó Ady-könyv szerzőjéről – állítva, hogy ő 
is „a harmadik Magyarországot jelenti”.

Az ideológus és nemzedékszervező Németh László, aki kezdettől a „magyar 
szellemi erők organizátora” kívánt lenni, már ekkor körvonalazza tehát azokat 
a történelemformáló jelentőségű elképzeléseit, amelyek azután a népi írói moz-
galom legeredetibb alapvetéseit és legtávlatosabb eszményeit is jellemzik majd a 
harmincas években. S a kivételes látókörű, tizenöt nyelven értő vagy tájékozódó, 
a mindentudás igézetével fellépő író szemléletében így forr össze a nyugatos mű-
veltségideál és a nemzeti-erkölcsi mélységtapasztalat, nyitottság és kötődés, euró-
pai és magyar ihletettség – a hűség és az emelkedés üdvösségtani dimenzióiban. 
A Nyugatban a húszas évek második felében ha nem zavartalan folyamatossággal 
és konfliktusmentességgel is, de elbeszéléseivel, kritikáival, esszétanulmányaival 
végig jelen lévő Németh László 1929-ben például így fogalmazza meg ezt a minő-
ségi szintézistörekvést: „Nincs barbárabb, mint a külföld szempontjait fordítani a 
magyar irodalom ellen. De nincs sürgetőbb, mint olyan értelemmel gondolkozni 
magyar alkotásokon, amely sok idegen művön is gondolkozott” (A kritika felada-
tai). Észre kell vennünk, hogy „itthon vagyunk Európában”, amelynek értekeihez 
nemcsak szolgai tanulói, hanem bátor megújító, hozzájárulói magatartással is kell 
és lehet viszonyulnunk. – Mert a „kis nemzetekre óriási feladat vár, nekik kell az 
emberiességet a nagy nemzetekre ráparancsolniok” – szögezi le, s hogy „naciona-
lista vagyok, de tudom, hogy a magyar nacionalizmus legnagyobb képviselőiben 
sosem volt a más mellének szegzett kés, mindig csak a fejünkre sújtó bunkó ellen 
felemelt kar. Más élni s más gyilkolni. S csak az éljen, aki nem gyilkol. Vasat fogunk, 
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ha vassal esnek nekünk, de vigyázzunk rá, hogy hódítani csak szívvel és aggyal 
menjünk” (Új reformkor felé, 1928).

Az ekkoriban a (más lapokon kívül) főként a Napkeletben és a Protestáns Szem-
lében publikáló Németh Lászlót Babits – Osvát halála után – munkatársának, sőt 
„társ- vagy segédszerkesztőnek” is meghívja, s így válik különösképpen 1931-ben 
mintegy a Nyugat „beltagjává”, s a Móricz elnöklete alatt működő Nyugat-könyvek 
szerkesztőbizottságánál is. Ekkor íródnak s jelennek meg a folyóiratban mérték-
adó tanulmányai az új nemzedék esztétikájáról és ígéretes, kiváló pálya- és nem-
zedéktársairól, Erdélyi Józsefről, Illyés Gyuláról, Szabó Lőrincről, Tamási Áronról 
és másokról. És ugyancsak itt lát napvilágot 1931 decemberében a programos és 
hitvallói alapmű, a teremtő szellemiség örök ösztönétől, a teljesség szomjától és az 
egész iránt érzett felelősségtől inspirált embertípusról, a szellemről mint rendező 
nyugtalanságról, a világképalkotó és világnézetformáló enciklopédizmusról érte-
kező Új enciklopédia.

S ebben az eszmeiségben fogant aztán a Tanú értékrendje is – ’32-ben a Babits-
csal és a folyóirattal való szakítás, a többféle indíték miatt mégiscsak bekövetkező 
„exodus” után. („Állóvíznek” érezte már ezt a közeget a Nyugat negyedszázados 
jubileumán, emlékünnepségén is –„Isten szörnyetege” is „egykettőre a partra ve-
tette belőle magát” –, ahogyan az 1934-es Ember és szerepben is fogalmaz. – S ta-
lán jelképes lehet így ebben az összefüggésben is, hogy az egyik legelső – 1925-ös 
–, és éppen Adyt méltató nagy tanulmánya, egyben úttörő elemzése, Az Ady-vers 
genezise észrevétlen marad a Nyugat tanulmánypályázatán – és egyébként utána is 
évtizedekig kiadatlan.) Azonban „a fő ok, amiért Németh László, nemzedéke vezető 
kritikusaként a Nyugat-ból emigrál, a népi mozgalom zászlóbontása”, amely az író 
szerint elsősorban a debreceni Ady Társaság 1931. november 29-én a Déri Mú zeum-
ban lezajlott irodalmi előadóestjéhez fűződik (ahogy Németh kitűnő monográfusa, 
Grezsa Ferenc mondja). S valóban, 1932 szeptemberétől 1937 januárjának végéig 
a tizenhét füzetben huszonkét számot megért Tanú vázolja, sőt pontosítja és ösz-
szegezi az író minden lényeges gondolatkörét – a világkulturális, világirodalmi és 
bölcseleti teljességhorizont mellett, illetve azzal együtt – a népi írói-gondolkodói 
áramlat arculatát karakterizáló jellegzetes magyar sorskérdésekről is: a minőség 
forradalmáról, a minőségtársadalom, az organikus és hivatásrendi új nemesség, a 
harmadikutas nemzetstratégia mibenlétéről, a kertgazdaság és Kert-Magyarország 
esélyeiről, az önálló „magyar műhely” és a közép-európai „tejtestvériség” szükség-
képpeniségéről, az értelmiségi jellegűvé humanizálódó, osztály nélküli társadalom-
ról és a többiről. A Tanú hatalmas vállalkozása – amelynél súlyosabb elhatározásra 
sem előbb, sem utóbb nem jutott saját vallomása szerint az író – csakugyan me-
rész küldetés, amolyan lutheri cselekedet volt, ahogyan azt Cs. Szabó Lászlótól 
Czine Mihályig oly sokan állítják. Csoóri Sándor szerint egyenesen „a mindenkori 
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magyar irodalom eretneksége” volt ez; olyan erős gongütés az írói pályán, „mint 
Adyé ban a Góg és Magóg.” Amit Ady mitikus-látomásos szimbólumokkal, szakrá-
lis-prófétikus költői víziókkal, igei erejű mágikus kijelentésekkel dobott föl a drámai 
magyar sorsról, azt Németh László kidolgozott társadalom- és történelemanalitikai, 
kultúrhistóriai, morálbölcseleti, pszicho-antropológiai távlatokban elemzi és értel-
mezi. Mégpedig a konkrét valóságfeltáró, közösségi magyarázat- és igazságkereső, 
nemzet- és értékféltő, racionális életjobbító és sorsigazító szolgálaterkölcsiség je-
gyében. Mert fennáll a veszélye, hogy „valamelyik nagy nép gyarmatbirtokába olva-
dunk be”, vagy „szomszédaink darabolnak fel”, esetleg „egy internacionalista nép-
testvériségnek leszünk osztjákjai”; s így, ha elveszítjük magunkat, mindenképpen 
elveszük (ahogyan a nevezetes 1933-as Debreceni káté A szétszóródás előtt Adyját 
idézi – a szétszóródás után.) És később, áttekintő pályatörténetében évtizedek múl-
tán is úgy emlékezik vissza ezekre a helyzetdemonstráló és válaszkereső időkre az 
író, mint akit folyton a magyar sorsnyomorúság, az autentikus magyar szellemiség 
örökös elfojtottsága, leszorítottsága nyomasztott és emésztett: „Több mint harminc 
év múltán úgy látom, hogy a magyarság százados pusztulásának a tüneteként, előbb 
a helyzetérzést, majd a tudatot is elvesztette, mellyel egy nép új történeti körülmé-
nyei közé jutva, irányt és teendőt talál. Én ettől a nemzeti amnéziától szenvedtem 
úgy, mint kortársaim közül tán senki sem, s ezt a tudatot akartam dilettáns módra, 
a végszükségtől igazoltan, újraszőni” (Negyven év, 1965). S ebben az összefüggésben 
is lehet értelmezni a kisebbségi magyarság súlyos (és a „tejtestvériség” szempontjá-
ból is kudarcos tapasztalatokkal nehezített) gondjairól és alapvető sorskérdéseiről, 
az erdélyi magyarok helyzetéről és viselkedésmódjairól írott nevezetes naplószerű 
útirajzát, a Magyarok Romániában című, 1935-ös krónikás beszámolóját – amely 
élénk és szenvedélyes vitát is kiváltott az akkori magyar értelmiség széles köreiben. 
(Ld. erről részletesen Nagy Pál munkáját: a mű és a vita anyagát egybeszerkesztő 
2001-es marosvásárhelyi kiadást a Mentornál.)

A harmincas évek derekán (amikor – Nagy Pál szavai szerint – „bizonyos esélyt 
látott elgondolásainak megvalósulását illetően”, s amikor ezek az évek „a reform, 
a minőség-elv, a Duna-gondolat nagy pillanatait” is jelentették), ekkor tehát min-
denesetre még a remény táplálta azokat a sorsmegújító érvényű eszmefuttatásait 
is az írónak, amelyek „a magyar élet antinómiáit” kívánták felderíteni vagy egy lét-
rehozandó „Hungarológiai Társaság” tervezetével álltak elő – például a népi írók 
1934-ben alapított folyóiratának, a Válasznak a hasábjain is. A szabadság, egyen-
lőség, testvériség értékhármas modellérvényű egyetemességét – benne a gáttalan 
nyugati liberalizmus „bozótjának” és a „bólintó és hurrázó automatákat” nevelő ke-
leti despotizmusnak (azaz a korlátlan, önző szabadversenynek és az emberpusztító 
diktatúrának) az egyidejű elkerülésére alkalmas harmadikutas önrendelkezés uni-
verzális perspektíváját – szervesen egyezteti Németh László a nyelvi és kulturális 
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hagyományápoló, nemzeti önismeretfejlesztő, tehetséggondozói, népnevelő-nép-
főiskolai vagy a minőségtermelő szövetkezeti gazdaság- és társadalomszervezést 
célzó cselekvésmódok gyümölcsöző konkrétumaival. Érték és érdek, „tervgazdaság 
és egyéni kezdeményezés”, „szabadság és rend” nem ellentétek, hanem egymás fel-
tételei, a „magántulajdon nem szentség és nem rablás”, hanem „megbízás, amelyet 
a közösség ad, s amelynek meg kell tudni felelni”, s így a „szabadság nevet csak az 
a szabadság érdemli meg, amely az értékek örök égboltja alatt akar szabad lenni, s 
nem rend az, hanem rabság, amely az élet apró, természetes önkormányzatait nem 
tudja beilleszteni a maga tágabb tervébe” – hirdeti számtalan változatban (A kapita-
lizmus vége /1932/, A huszadik század vezérjelenségei /1933/, Nemzeti radikalizmus 
/1934/, Helyzetkép /1934/, A reform /1935/, Magyarság és Európa /1935/, Messziről 
/1936/, A magyar vezető réteg /1940/ stb.),  s összegezésszerűen, összefoglaló nyo-
matékkal is, hogy „társadalomban: népi középosztály; gazdaságban: kertgazdaság; 
belpolitikában: kelet-európai kis népek összefogása; művelődésben: mélymagyar-
ság; vallásban: a keresztény vallásos érzés magyar formái. (…) Mi, magyarok tehát 
nem azért akarjuk Magyarországot magyarrá tenni, mert így fajibb lesz – hanem 
mert igazságosabb, szabadabb, emberibb, európaibb és istenesebb” (Magyarok, ki-
békülni!, 1940); „Magyar nézőpont, társadalmi fölszabadítás, új mélymagyar kultú-
ra, európai küldetés” (Magyar radikalizmus, 1940). S az értéktelített, a lelki reformra 
képes emberi élet erkölcsi vetületében, emberség és magyarság összetartozásának 
parancsa szerint pedig, hogy: „Mennél mélyebben vagyok magyar, annál igazabban 
vagyok ember. A legfranciább franciák, a legnémetebb németek, a legoroszabb oro-
szok voltak azok, akik az egész emberiségnek is mondtak valamit” (uo.).

Ez a tanulmány – a Magyar radikalizmus – már a népi mozgalom másik legendás 
lapjában, az 1935-től működő Kelet Népében jelent meg 1940. december elsején, 
azután, hogy 1938 nyarán a Választ mintegy magába olvasztotta, s hogy a főszer-
kesztését 1939 decemberétől Móricz Zsigmond vette át (aki ekkor rögtön hozta 
Németh Kiforgatnak a múltunkból című történelmi látleletét arról, hogy egy nép 
korjóslata akkor fordul aggasztóra, ha „természetes szaporodása megáll” (a statisz-
tikus szerint), ha „közügyei nem érdeklik többet” (az államférfi szerint), ha „sza-
badságáért gyáva fegyvert fogni” (a szabadsághős felfogásában), s amikor (a szerző 
nézőpontjából): „a múltját elveszíti.” – A Magyar radikalizmust pedig aztán, mint 
Németh László írásait annyiszor, most is vita kíséri, s Gombos Gyula kel a védel-
mére a Magyar Útban. Érdekes és tanulságos, hogy a cikk egyik alapmegállapítása 
– hogy „a magyar radikalizmus, miközben népünk jellegéből többet értett meg s 
fejezett ki, mint előtte bármely magyar mozgalom, az emberiség számára is komo-
lyabb szót formál” – mennyire egybehangzik mindazzal, amit Bibó István évtize-
dekkel később így szögezett le a népiekről: „túl a magyar realitáshoz való minden 
más mozgalomnál nagyobb közelségükön, van egy olyan jelentőségük, amelyik 
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túlnő a magyar viszonylatokon, az ti., hogy egy olyan radikális mozgalmat teste-
sítettek meg, amelyik egyszerre foglalta magában a teljes társadalmi felszabadulás 
követelményét és a szabadságjogok teljességének és intézményszerű teljességének 
a követelményét, egy olyan szintézist, amelyet azóta is hiába próbálnak megtalálni 
a világot szétszabdaló ellentétes világnézetek, amelyek mind a szabadság központi 
ideológiájából vezetik le magukat anélkül, hogy ezt a kielégítő szintézist létre tud-
nák hozni” (Levél Szalai Pálhoz, 1978).

Németh László aztán a Kelet Népe leghűségesebb és legtöbbet publikáló munka-
társa marad a lap megszűnéséig és Móricz haláláig (1942 szeptemberéig, ameddig 
az Iszonyt is tizenegy folytatásban elkezdte közölni több mint fél éven keresztül 
– hogy a további és befejező részleteket az 1946-ban újrainduló, majd azután 1949 
tavaszán kényszerűen véglegesen megszűnő Válaszban jelentesse meg 1947 máso-
dik felében), s ő búcsúzik (a Kelet Népe nevében) nagy klasszikus prózaíró elődjétől 
(„az ország legnagyobb írójától”) a sírnál is, és ő írja meg róla 1943-ban a halála 
utáni első könyvet is (amelyet Hartyányi István adott ki a Turul Szövetség kötetei 
között). (Csak a Móricz halála utáni első jelentős könyv ez – Juhász Géza 1928-as, 
Halmi Bódog 1930-as munkája, majd Féja Géza 1939-es átfogóbb, monografikus 
műve után, illetve az erdélyi Jancsó Elemér (Móricz Zsigmond és az új magyar iro-
dalom) 1936-os kolozsvári és a felvidéki Szalatnai Rezső (Móricz Zsigmond Szlová-
kiában) 1943-as pozsonyi füzete között. A Móricz Zsigmond ébresztése című Em-
lékkönyv – Erdei Ferenc, Veres Péter, Kovács Imre, Illyés Gyula, Németh László, 
Jócsik Lajos, Vass László, Gulyás Pál, Juhász Géza, Szabó Pál, a szerkesztő Darvas 
József s az erdélyi Tamási Áron, Bözödi György, Szentimrei Jenő, Nagy István, Ko-
vács György, valamint a Szlovenszkóból akkor már Erdélybe települt, de itt még a 
Móricz felvidéki kapcsolatairól szóló Balogh Edgár írásaival és Pintér József alapos 
bibliográfiájával – 1945-ben látott azután napvilágot Budapesten, a Sarló Könyvki-
adónál. – Móricz és Erdély viszonyát később a Móricz Zsigmond közöttünk című, 
Kántor Lajos szerkesztette 1979-es kötet (Kriterion Könyvkiadó) eleveníti fel – a 
már említett erdélyieken kívül többek között Kós Károly, Bartalis János, Molter 
Károly, Jordáky Lajos, Gellért Sándor, Kovács László, Asztalos István emlékezé-
seivel.) – A Kelet Népe – tágas és összefogó esztétikai színképével – egyébként 
a nyitott magyarságtudat szellemében nemcsak a népi modernizmustól vagy mi-
tologikus folklorizmustól a tárgyias-szociografikus beszédmódig ölelt át sokfajta 
ízlésformát, hanem kiterjedt a határon túliak, illetve a háború alatt visszatért te-
rületekről bekapcsolódók, köztük az erdélyiek képviselte különféle szemlélet- és 
formaváltozatokra is. Természetes fórumának érezte azt, illetve közölt benne töb-
bek között Asztalos István, Balogh Edgár, Bartalis János, Bözödi György, Gellért 
Sándor, Jordáky Lajos, Kovács György, Molter Károly, Nagy István, Salamon Ernő, 
Szabédi László, Szemlér Ferenc, Tamási Áron. (Ld. minderről Tasi József bevezető 
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tanulmányát a Kelet Népe 1935–1942 [1986] antológiához vagy Borbándi Gyula 
monográfiáját [A magyar népi mozgalom, 1983], Grezsa Ferenc könyvét [Németh 
László háborús korszaka, 1985], Czine Mihály [Németh László eklézsiájában, 1997] 
és Görömbei András [A szavak értelme, 1996] tanulmányait.) Természetszerűen 
gondolkodott Móricz is, Németh László is az egyetemes magyar irodalomban, s 
ennek az elvnek az érvényesítését még inkább megkönnyítette Észak-Erdély 1940-
es visszacsatolása.

Németh László illúziótlan problémalátó gondérzékelésében azonban az össze-
tett önazonosság- és helyzettudat további árnyalatai ekkor is élesen megmutat-
koztak. A visszatért Kolozsvárott, 1940 telén (december 12-én) a Méhkas diák-
szövetkezet rendezvényén (a több mint ezres létszámú hallgatósággal zsúfolásig 
megtelt Mátyás király Diákházban, Cs. Szabó László, Veres Péter, Kodolányi János 
és mások társaságában) Kisebbségből – kisebbségbe címmel tartott előadást arról, 
hogy a minőségi magyarság az egész Kárpát-medencében kisebbségben szorong, s 
így az erdélyi magyarok is csak az egyik kisebbségi helyzetből a másikba jutottak, 
ha ellenkező is a látszat a magyar állam keretei közé visszakerülve. Nincs tehát 
joguk „vidám többségnek érezni magukat, hanem azonnal egy másik kisebbségi 
sorsba kell beállniuk”; abba, amelyet a Németh László-i értelmiségi típusnak az 
anyaországban eddig is folyamatosan el kellett szenvedni. A tizenkilencedik század 
végi gazdasági növekedés, állami fejlődés, új értelmiségi felduzzadás egyre inkább 
kioldotta a szerves és jellegzetes, jellegőrző magyar hagyományokhoz való ragasz-
kodást, a felső rétegek köze szinte megszűnt „a lent maradt milliókhoz”. Nyugaton 
az ilyen átalakulástól csak demokratikusabb: „franciább, németebb lett az élet, hisz 
az új polgárságban a nép vetette fel színét”; nálunk viszont elszakadtak a máshol 
csak sűrűsödő szálai az összetartozásnak és a szolidaritásnak. A fordított kiválasz-
tás a magyar lélek elsorvasztásához vezetett. A Habsburg-monarchia saját hatalmi 
érdekében olyan vezető réteget nevelt vagy választott ki, amely „a fajtáját a fajtája 
ellen” kormányozta, s a frissen jött etnikai csoportok is egyre több előjogot kap-
tak a szerves magyarság rovására; s a nagybirtok, a klerikalizmus és a nagytőke 
húszas évek elejétől lezajló restaurációjának időszakában a „magyar népet zárt 
kapuk, magas tandíj, érdeküket féltő szervezetek tartják vissza az emelkedéstől”. 
A „magyarságot rosszul ismerő, önző, felületes csoportok” ellenében a rossz köz-
érzetnek és a hontalanságnak hangot adó hiteles írók viszont úgy lépnek fel, hogy 
általuk az irodalom több lesz önmagánál: „egy természetes vezetőit elvesztett nép 
nyúlt fel benne, hogy tájékozódjék, s helyzetére ocsúdva kiegészítse magát”. Vajda 
Jánosként „zúgolódva”, Adyval „kiáltva meg a bajt”, Móricz „magyar Atlantiszaira 
emlékeztetve”, vagy „bal s jobb közt Szabó Dezső hősiességével tartva a magyar 
radikalizmus útját”: „a magyar irodalom tudott vagy ösztönös célja mindig az volt, 
hogy értelmiségünk s munkásnépünk egy részét átjárva olyan vezető réteget te-
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remtsen, amellyel a magyar nép önmagához hasonló s Európára méltó nemzetté 
egészülhet ki.” A néphez hű „írópróféták” és értelmiségiek rétege „nem osztozkod-
ni és civakodni akar a magyar népen”, hanem kisebbségi sorsát vállalva „kiböjtölni 
az időt, amikor a természetes vezetőkből tényleges vezetők lesznek”. Mert eddig 
a nemzettel tartó „hűség bűnhődött, a hűtlenség felmagasztaltatott”. És Németh 
László, aki úgy érzi, hogy annyi könnyebbsége volt az írói pályán, amennyit lazított 
a hűségen, most ebbe a szép hivatással, de sok szenvedéssel telített kisebbségiségbe 
hívja a kisebbségi sors szenvedéseiben már felkészült erdélyi magyarságot.

1943 késő tavaszán, néhány hónappal a nevezetes nyár végi balatonszárszói be-
széde előtt (és több szempontból annak előzményeként tekinthetően) a nagyváradi 
Református Kör irodalmi estjén (melyet Szabó Pál közreműködésével és egy szór-
ványinternátus javára rendeztek) még egy olyan előadást tartott Németh László, 
amely újólag a kisebbségi sorsproblémákat boncolgatta – a gondolatmenetet foly-
tatásakor már ki is tágítva a kisebbségiség fogalmi és érvényességi körét. Vissza-
utalva kolozsvári beszédére, amelyben tehát arra figyelmeztetett, hogy a visszatért 
magyarok kisebbségből kisebbségbe jönnek, hogy az ellenállásban kifejlesztett 
kisebbségi harcmodor reménytelenséggel átitatott erényei ezután sem lesznek 
haszontalanok, merthogy a „valódi magyar célokért továbbra is súlyos kisebbségi 
sorsban kell küzdeniök”. Leszögezi, hogy a „magyarság még igen soká, évtizede-
kig vagy évszázadokig kisebbségben lesz tulajdon földjén”, mert elképzelhetetlen, 
hogy ne legyenek, akik Európa és a világszellem nevében törnek rá valódi hajlama-
ira, hódító szándékaik és érdekeik szerint nyomva el azokat. „Összeszorított foggal 
és erkölccsel” kell felkészülni erre a hosszú időre. De ez a sorsnyomás másokat is 
fojtogat. A magyarság kisebbségi – gyarmatosított, bennszülött – helyzetben van 
saját hazájában, a valódi többséget ebbe a kínos állapotba taszítják bele Európá-
ra támaszkodva. Ebben a nyomorúságában azonban más kis népek mártíriumával 
is osztozik; sőt, általában az emberség önértékét képviselő szellemi minőséggel, 
amely a nagy népek leigázott értéksajátosságait is jellemzi. „A nagy népek milliói 
éppúgy kisebbségben vannak a maguk birodalmában, mint a kis népek velük szem-
ben. S gondoljunk Indiára, Kínára, Afrika, Dél-Amerika színes millióira.” „A népek 
az egész világon így küzdenek egy náluk hatalmasabbal” – állapítja meg Németh 
László a magyarság elszigetelhetetlen „szórványharcát” beágyazva, belehelyezve 
egy világtágas dimenzióba, s az általános, globális veszedelem természetét a „tech-
nikával szövetkezett martalóc”-ban: „a gépesített hatalmaskodás”-ban pillantva és 
nevezve meg. Ha a kisebbség minőséget, humánumot, sajátos és árnyalatos érték-
elveket jelent, vele szemben a mennyiség, a tömegelvűség, az erőszakos anyagelvű 
uniformizáció áll. A ragadozó, tömegmanipuláló globalizáció és kolonializáció. Ez 
alacsonyítja le a nemzeteket, zülleszti hordává őket, s ez gázol végig „szorgalmunk 
vetésén, amíg csak az emberből kisanyargatott hősiesség, nagyság, önfeláldozás: 
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mondjuk ki, az Isten – a szeretet háziállataivá nem töri a szörnyű masinákat.” Né-
meth László minőségfilozófiája tehát nem elzárkózó elitizmus, mert nemcsak óvni, 
hanem illúziótlan erőfeszítéssel szétárasztani, szétterjeszteni is kívánja a minőség 
igényeit és követelményeit.

A szembeszegülő küzdelemben mindazonáltal sohasem szabad az ellenség harc-
modorát átvenni, hirdeti az író, keserű tréfával világítva rá a magyar természet em-
berséges alapvonásaira: „aki azt mondja, hogy ennél vagy annál a világfordulatnál ő 
vagy övéi ezt és ezt fogják fölakasztani: az nem magyar. Aki azt mondja, hogy bár-
mi lesz a háború vége, engem föl fognak akasztani, arról elhiheted, hogy magyar.” 
S „a nagy ellenség ellen nagy lelket kell növeszteni”; a kisebbségi embernek, „akár 
magyar vagy holland vagy hindu”, „hűségben, halálra szántságban, áldozatkész-
ségben” kell fokozottan felfegyverkeznie – fogalmazódnak az erkölcsi létszemlélet, 
a példaadás, a mintaélet alapintelmei. És a népi szolidaritáséi: hogy azokhoz kell 
ragaszkodni, „akik – milliós szórványikon – mindig lenn fognak maradni”. Egy-
fajta „aktívabb gandhizmusra” szólít fel Németh László, a jézusi ihletődés erejére 
hivatkozva. És sajátos (s az Iszonyban érzékletesen kiteljesedő) morálontológiai, 
kultúrantropológiai nézeteire: hogy az embernek és kultúrájának a feladata: „a vi-
lág növényi alaptermészetét helyreállítani: az állatvilág ragadozó kedvét a növé-
nyek csendesebb erkölcsére szorítani”. A gyilkoló ösztönt megzabolázó organikus 
növésfolyamatra, a „teremtő igénytelenségre”, a ragadozást megfékező „növény-
emberségre”.

A kisebbségiség társadalmi, nemzetpolitikai, morálteológiai elmélete így telje-
sedik ki létbölcseleti és üdvtani igazságokká Németh László életfilozófiájában – a 
példaállítás küldetéses éthoszával. S ezek szerint a magyarság és Európa viszonyát 
sem a puszta földrajzi szempontok jellemezhetik: hanem inkább a mélység és a 
magasság analóg, párhuzamosító fogalmai vagy metaforái ragadhatják meg e kap-
csolódás lényegszerűségeit. A Németh László-i szerves világértelmezésben az er-
kölcsi, lelki, szellemi és kulturális elmélyülés, a történelmi tudatosság, a személyes 
és közösségi-nemzeti önismeret gyökeressége biztosíthatja az emelkedés, a ma-
gasrendűség, a növésterv, az emberi ormokat elérő üdvszerű megigazulás esélyét 
és hitelességét. A mélymagyarságban és a mély kelet- vagy közép-európaiságban 
megmerítkező szellem szövetkezhet és fonódhat össze igazán az egyetemes kul-
túra morális és spirituális távlataival, az „európai vallással”, az „Öreg-Európa” felől 
sugárzó eszményeket megőrző és megélénkítő törekvésekkel.

Mint a „magyar önismeret elmélyítőjét”, a „magyar szellemiség egyik leghősie-
sebb harcosát”, sőt a „magyar élet jövő felvirágozásának egyik biztosítékát” kérték 
fel Németh Lászlót 1943 nyarán az erdélyi Termés című lap vitafórumán való rész-
vételre is – iránymutatást várva tőle. A Termés, ez a negyedéves kolozsvári folyóirat 
(amelyet Asztalos István, Bözödi György, Jékely Zoltán, Kiss Jenő és Szabédi Lász-
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ló szerkesztett, s amelynek jelentős munkatársai közé tartozott a többiek között 
Gagyi László, Gy. Szabó Béla, Horváth Imre, Horváth István, László Gyula, Mikecs 
László, Szenczei László, Varró Dezső, Wass Albert is – és amely 1943-as tavaszi 
számában már hozta Kodolányi János május 20-ával dátumozott Zárt tárgyalását), 
elsősorban nemzedéki és népi szellemiségű kiadványként, a népi írómozgalomhoz 
kötődő reformértelmiség orgánumaként működött 1942 és 1944 között. Szerkesz-
tői sorsfordító nemzettörténelmi időben, 1943 nyarán (július 10-én) körkérdést 
intéztek a magyar szellemi-irodalmi élet vezető személyiségeihez, az időszerű elvi 
problémáknak a magyarság megmaradása érdekében elvégzett tisztázása – tehát 
értelmes, konstruktív és eszmetisztázó vita lefolytatása –, a „fejetlenség” és a nyers 
(párt)szenvedély és (párt)érdekharc elkerülése céljából. A jeles megszólítottak kö-
zül (Erdei Ferenc, Féja Géza, Illyés Gyula, Karácsony Sándor, Kós Károly, Kovács 
Imre, Kodolányi János, László Gyula, Makkai János, Mályusz Elemér, Márai Sán-
dor, Nagy István, Németh László, Szabó Dezső, Szekfű Gyula, Tamási Áron, Veres 
Péter, Zilahy Lajos és mások) többeknek nem vagy csak nagyon röviden volt mód-
juk válaszolni és így a tanácskozáson részt venni (a lap nyári és őszi számában El-
vek, gondolatok összefoglaló főcím alatt közzétett gondolatfutamokat lezáró szer-
kesztőségi jegyzet az eszmecsere kétségtelen eredményessége mellett utal a teljes 
siker látszólagos vagy bizonyos fokig valóságos elmaradására is), de a személyre 
szabott kérdések mégis alapvető tézisek megfogalmazására késztették az írókat a 
magyar történelem égető létkérdéseit illetően. Hasonlóképpen az ezt a nagyhatású 
sorsfaggató ankétot hamarosan követő Szárszói Találkozó kihívásaihoz. Való igaz, 
hogy „a mai olvasó a Termés 1943-as nyári ankétján ugyanazokkal a problémákkal 
találkozik, amelyek a Szárszói Konferenciát is foglalkoztatták. Kísérteties a hason-
lóság a két találkozón felvetett és tárgyalt kérdések között. A Termés ankétja elő-
revetítette azokat a válaszokat, amelyek Szárszón fogalmazódtak meg” – amiként 
azt Borbándi Gyula is megállapította. És valóban, a parasztkérdéstől, a földreform 
ügyétől az önkormányzatiság elvének gyökerességéig, a népet a nemzetbe eme-
lő nép-nemzeti politikai demokrácia szükségességétől, a népi és magyar nevelés 
szellemi lehetőségeitől az erdélyi gondolat komplexitásáig (elsősorban Erdei, Féja, 
Kovács Imre, Kós Károly, László Gyula, Veres Péter fejtegetéseinek jóvoltából) szá-
mos történelmi-kulturális és aktuálpolitikai sorsprobléma vetődött föl a magyar-
ság nemzeti jövője szempontjából aggodalmaskodó vagy reménykedő meglátások 
között.

Rövid hozzászólásában, reflexiójában Németh László pedig megint lét és nemlét 
határhelyzetének alapkrízisét villantotta fel, amikor így írt: „Az életnek ez a daca 
csak abban van meg, akinek minden rostját átjárta a halál. A megsemmisülés kínjá-
tól, akinek teste és képzelete van: rettegnie kell (…) A halál gondolata azonban nem 
lehet nehéz annak, akinek bennszülöttekért kellett (értük, velük és ellenük) har-
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colnia.” S alig egy hónap múlva (augusztus 25-én) Szárszón ugyancsak a bennszü-
lött-metaforával vagy -hasonlattal riaszt és figyelmeztet: „Aki a magyarság újkori 
történetét megírja, arra kell felelnie, hogy süllyedt ’bennszülött’-té ez a nagy kö-
zépkori 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.” Hasonló meglá-
tásokkal érvelt egyébként már Tamási Áron is Németh László viták kereszttüzébe 
került Kisebbségben (1939) című könyvének alapfelvetéseire reflektálva (Még csak 
egyet szólott a kakas [1939] című esszéjében), és azokkal egyetértve panaszolta: 
„milyen szomorúan igaz mindaz a betegség, amellyel Németh László szerint is tele 
volt és tele van a magyar szellemi élet! Mennyire igaz és fájdalmas, hogy nevelé-
sünk és irodalmunk idegen befolyás alatt, idegen jegyeket viselt, és idegen gon-
dolkodást kényszerített a gyermekre és a felnőtt magyarra! Mennyire igaz, hogy a 
sajátos magyar szellemek állandóan küszködve élnek magyar földön, fájdalmak és 
áldatlan harcok között emésztvén fel önmagukat.” Ráadásul a nacionalizmus ha-
mis vádjával sújtottan, annak az agresszív gyarmatosításnak az abszurd logikájából 
következően, amely a kisnépi önvédelmet, a védekező kollektív identitást ítéli el a 
birodalmi, nemzetközi kolonializáció helyett; amikor az őshonos népet kísérelik 
meg elidegeníteni saját szülőhazájától.

A harmadik úthoz kötődő, a sajátos és autonóm magyar út (azaz az egyén és a kö-
zösség szempontjait szervesen összehangoló – Pomogáts Béla szerint „valamiféle 
összegzés és kiegyenlítődés” irányába vezető, „a kizárólagos individualizmus és a 
kizárólagos kollektivizmus” csapdáit egyszerre és egyaránt elkerülő, azok tévedé-
seit egyidejűleg meghaladó – társadalomelméleti szintéziskísérlet) létjogosultságát 
megalapozó nézetekkel a történelmi jelentőségű nagy szárszói találkozón (1943. 
augusztus 23. és 29. között) többen is kiálltak (Gombos Gyula, Juhász Géza, Féja 
Géza, Püski Sándor, Fitos Vilmos és mások, sőt e gondolatok bizonyos szellemi 
érvénytartalmát több-kevesebb megszorítással még Erdei Ferenc és Veres Péter is 
elfogadta), de azokat természetesen a legerőteljesebben Németh László exponálta. 
Aki világossá tette, hogy „a szabadság, amelyet hoznak, valóban a magyarság fel-
szabadulása legyen. Egy rendszer önmagában nem válthat meg egy népet; minden 
attól függ: kik, milyen módon, milyen ösztönökkel alkalmazzák.” Az angolszász 
jellegű tőkésrend is megcsappantaná a magyarság részesedését a nemzeti vagyon-
ban, de a szocializmusnak nevezett állami felügyelet is kolhozokba, tömegműhe-
lyekbe terelt, sötét jobbágysorba taszított szolganéppé és szorosan ellenőrzött ér-
telmiséggé alacsonyítaná a magyar népet – diagnosztizálja előre az eshetőségeket. 
S hogy milyen látnoki pontossággal vizionált a második világháború végi nagy vi-
lágpolitikai átalakulás és a kelet-közép-európai rendszerváltozás előtt, azt egyrészt 
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a megvalósult bolsevizmus magyarországi tényleges internacionalizmusa (azaz 
anti-nacionalista, antinacionális jellege), vagyis népirtó nemzetellenessége is bizo-
nyítja, eltérően a térség többi országának nacionálkommunizmusától, amely sem 
demográfiai, sem öntudati-önérzeti szempontból nem végezte azt a fajta pusztítást 
a (látszólag ugyanannak a típusú) rendszernek alávetett néppel, mint nálunk. A 
balsejtelem másik részét pedig az 1989–90-es fordulat utáni jelenbeli korszak for-
mális szabadpiaci (ténylegesen inkább globálkolonializációs) viszonyai igazolhat-
ják – a magyar társadalom módszeres tulajdonjogi kifosztásával az illegitim (mert 
jórészt az előző rendszer haszonélvezőinek a társadalmi javak egykori elkobzásán, 
államosításán – „elkommunizálásán” – alapuló jogtalan privilégiumait konvertáló) 
privatizáció által. – És ezért is olyan megrázó és megkapó – találó és revelációt 
jelentő evidenciaszerűségében, egyszerűségében, örök aktualitásában – az is, amit 
beszédéhez hozzáfűzött az író-előadó: „Tegyük fel, hogy van Új-Guineában egy 
párt, amely azt vallja, hogy Új-Guineának az angolokénak kell lennie. A másik sze-
rint Új-Guinea csak a hollandok alatt lehet boldog. S most föláll valaki, és azt kérdi: 
Nem lehetne Új-Guinea a pápuáké? Ez a – harmadik oldal.” Egyébként a tanács-
kozást lezáró emelkedett szavaiban Veres Péter is a magyar nemzeti megmaradás 
feltétlenségére és elsődlegességére helyezte a hangsúlyt: „Ha a mai népi értelmiség 
valóban az örök magyar jelleg megőrzője akar lenni, mint ahogy ezt Németh Lász-
ló megjelölte, akkor én úgy hiszem, nincs más útja”; „Szolgálják a népet minden 
előzetes feltétel nélkül. Ne nézzék, milyen pártú, milyen vallású, hanem adjanak át 
neki annyi tudást és emberséget, amennyit át tudnak venni. (…) A világtörténelem 
nagy erőivel szembe úgysem fordulhatunk, mert akkor megsemmisülhetnénk. Azt 
kell tennünk, amit minden életrevaló nép tett a történelem folyamán: alkalmaz-
kodni, hogy megmaradhassunk. Ez minden más eszmei vagy világnézeti igazság 
előtt áll: Megmaradni. Ahogy lehet. S hogy lehet? Úgy, ahogy a nép nagy többsége 
hiszi, hogy lehet. Mert a hit nagy erő, a történelemben talán a legelső erő.”

Németh László tehát Szárszón is időszerű és időtálló válaszokat adott legégetőbb 
sorskérdéseinkre. Az irodalom akkor is megelőzte a politikát, amely viszont igazi 
mivoltában soha nem lehet más, mint a nemzet akarata (amelyet tehát csak igazi 
írók és igazi politikusok szoktak és tudhatnak képviselni). Ahogyan Németh László 
már 1928-ban (Új reformkor felé) tisztán megvilágította ezt: „a bizonytalan hány-
kódások s a politikává izmosodott társadalmi akarat közt mint hatalmas érlelő áll a 
támadó igények és szavakat nem talált szorongások eszmévé váltója: az irodalom. 
(…) a reformkor el sem képzelhető a megelőző irodalmi mozgalmak nélkül. (…) 
A dolgok rendje, hogy Bánk bán és Lúdas Matyi előtte járjanak Széchenyinek és 
Kossuthnak.” S ha a politika mégsem figyel a nemzet szellemi, irodalmi nagyjainak 
a szavára és méltatlan lesz saját nevéhez: abból pedig törvényszerűen a biztos nem-
zeti katasztrófa következik.
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