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Magyar reformer
Szabö Zoltánról

Szabó Zoltán a harmincas évek ifjúsági refonnmozgalmaiban kezdte írói és politikai pályáját,
és ezeknek a mozga1maknak a "felnőtté válásával" egyidejűleg lett az oly sokszor elbukó,
mégis mindig időszerűmagyar reformtörekvések egyik meghatározó személyisége. Szo
dográfiai művei révén a népi mozgalom képviselői közé került, ugyanakkor szoros
kapcsolatban állt azokkal a konzervatív színezetű reformcsoportokkal, amelyeket a Pethő

Sándor által szerkesztett Magyar Nemzet képviselt, egyszersmind részt vett a fiatal katolikus 
értelmiség reformcsoportjainak munkájában, így abban a tevékenységben, amely az Új Kor,
illetve a Katona Jenő szerkesztésében megjelent Jelenkor dmú folyóiratok medrében
haladt. Irodalmi és közéleti munkásságát a társadalmi és politikai reformok szolgálata
határozta meg, az ország forradalmi átalakításától idegenkedett, tekintettel arra, hogykorán
felismerte azt a történelmi válságot, amelybe a politikai modernizációs kísérletek 1919-es
bukása, illetve a trianoni szerződés végZései következtében az ország belesü11yedt, és
tudatában volt annak, hogy egyelsietett és erőszakosátalakítás a hagyományos politikai és
szellemi értékekek, illetve a különben is bizonytalanná vált nemzeti identitástudat milyen
veszedelmes megi.ngásával járhat együtt. Következésképp radíkálís reformpolitikát hirde
tett, s ennek a politikának a keretei között szerette volna megvalösítaní a magyar társadalom
strukturális átalakításának régóta esedékes feladatait, egyszersmind megvédeni a hosszú
évszázadok során felhalmozott történelmi és szellemi értékeket.

Az első feladatot 10ként szodográfiai munkáiban (A tardi helyzet, afra nyomotúság), a
másodikat esszéiben, útirajzaiban, és publicisztikai műveiben (A Vaskopun túl, Összeomlás,
Szerelmes földrajz), a legerősebb politikai hangsúllyal az elsősorban általa kezdeményezett
"Szellemi Honvédelem" mozgalomszerfi tevékenységében próbálta elvégezni. Mindez
különleges helyet jelölt ki számára a harmincas-negyvenes évekhazai szellemi és politikai
életének térképén: az a sokrétű szerep, amelyet a különböző, egymás mellett haladó, sok
esetbenegymással isküzdő refonnmozgalmakban betöltött, közvetítőés egyeztető feladatok
ra jelölte ki, s mint ilyen nemegyszer próbált közvetíteni például a népi mozgalom és a
konzervatívreformerekvagyéppen a népiek és a nyugatosokközött. Egyaránt nagyra becsülte
Németh Lászlót és SzekffiGyulát, megbecsilléssel beszélt Veres Péterről és Márai SándorroL
írásaib61azonban az iskiolvasható, hogyleginkább olyan Irökhoz ésközéleti gondolkodókhoz
vonzódott, mint Babits Mihály, lllyés Gyula, Sárközi György, Bibó István és Cs. szabó László.
Munkássága azt igazolja,hogya harmincas-negyvenes évekmagyar szellemi életének menetét
nem lehet pusztán a "népi" és a "városi" kultúra SZembenáUáSára és vitáira egyszerűsíteni,
ellenkezőleg, az összegezés, a kiegyenlítés, a szintetizálás szellemi igénye is meghatározó
módon volt jelen, s áthatotta az irodalmi és politikai életet.

Az összegezés és kiegyenlítés igénye arra a mélyen átélt meggyőződésreépült, hogy a
magyar értékeket csak az európai értékekkel együtt lehet eredményesen képviselni és
védelmezni. Szabó Zoltán az európai népek és kultúrák közösségeben látta a magyarság és
a magyar kultúra természetes helyét, s mindig kereste az európai kapcsolatokat,
összeköttetéseket. Választ keresett olyan kérdésekre is, hogy a magyarság miként tud
megfelelő kapcsolatokat kialakítani a délkelet-európai régió feltörekvő népeivel, és e
békés kapcsolatok következtében tniként őrizhetimeg önmagát a régi Európát megráz-
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kódtató - magával sodró nagy történelmi viharban. Mindez már a második viMghaboní
elóestéjének ahhoz a nemzeti programjához vezetett, amelyet Szabó Zoltán - illetve a
Magyar Nemzet körül gyülekezőtábor - tevékenysége nyomán a "szellemi honvédelem"
gondolata foglalt össze. Szabó Zoltán ezekben az években kissé eltávolodott a népi
mozgalomtól: távol maradt a mozgalom belső küzdelmeítöl, s a konzervatív színezetű

nemzeti liberalizmusnak ahhoz az eszmeköréhez közeledett. amelyet Babits, Szekfii és
Pethő Sándor képviselt. Az ő mtíveikben felismert nemzeti programnak adott hangot a
szellemi honvédelem gondolatának kidolgozása során, illetve annak a - sajnos igen rövid
életű - mozgalomnak a szervezésében, amelyet e gondolat köré szeretettvolna építeni. A
Szellemi Honvédelem mint rovatcím 1939 nyarán jelentkezett a Magyar Nemzet
hasábjain, Szabó Zoltán szerkesztésében, természetesen a fOszerkesztó Pethő Sándor
tevékeny közreműködésévelés Teleki pál kornWlyának hallgatólagos jóváhagyásával.

Ezt követően a Szellemi Honvédelem rovata héttől hétre jelentkezett, a tervezett
mozgalom teljesebb kibontakozását mindazonáltal megakadályozta a háború kitörése,
illetve az 1939 szepternberében bevezetett előzetessajtócenzúra. A rovat ennek ellenére
tovább működött, és a nemzeti függetlenségi hagyományok állandó életben tartása, a
magyar kultúra nagy értékeinek felidézése által igen nagy szerepet vállalt a szellemi
ellenállás szervezésében. Maga a rovat Szabó Zoltán sokoldalú múveltségét és publiciszti
kai tehetségét dicséri változatosságával, gazdagságával és meggyőző erejével. Ó maga
A Szellemi Honvédelem naptára címü kiadvánYban a következőképp foglalta-össze a
vállalkozás értelmét és törekvéseit: " .... a Szellemi Honvédelemnek három iránya van:
egyrészt ami a múltat illeti: meg akarja a magyart tanítani az emlékezésre és a régiek
példájának követésére, az azon való okulásra. Ami a jelent illeti, meg akarja tanítani a
magyart a könyörtelen önismeretre, mely láttatja jelen helyzetünket, az álmodozás fátylai
és a problémáktól való menekülés ábrándjai nélkül. Ami pedig a jövőt illeti, föl akarja
ismertetni a magyarral a jövőbeni hivatásunkat, nagy céljainkat, melyek méltök nagy
múltunkhoz és ahhoz, hogy meg kell mutatnunk Európa többi népeinek, mit tudunk és a
népek nagycsaládjában mennyire fontos hely a míénk,"

A Szabó Zoltán által képviselt reformprogram tartalmas javaslatokkal szolgált, s
leginkább ő maga fájlalta, hogy a reformpolitika rendre látványos görögtűz módjára
lobbant el a semmibe. Ezt a reformpolitikát képviselte Szabó az 1939-ben indult]elenkor
című folyóiratban is, amely a katolikus értelmiségi progresszió célkitűzéseitszolgálta. A
Katonajenő. Horváth Sándor, Molnár Kálmán és SzekfiiGyula szerkesztésében megjelenő
hetilap, amelynek eszme- és sajtótörténeti feldolgozását minél hamarabb el kellene
végezni, igen gyakran adott teret Szabó Zoltán írásainak, a fiatal reformemek a Magyar
Nemzet mellett ez volt a legfontosabb fóruma. Ezek az írások nemcsak a "szellemi
honvédelem" és a "magyar reform" gondolatkörét bővítették tovább, a szükséges
reformok elmaradása vagynévlegessé válása miatt érzett elkeseredésnek is hangot adtak.
így az 1940. február 15-én megjelent Az elmaradt reform című vezércikk máig ható
érvényességgel szólaltatja meg a Széchenyi és Babits írásaira emlékeztető nemzeti
önbírálatot: "A kor a szavakkal való megelégedés kora volt. Politikánkon valami
irodalmias szemlélet vonult végig. Elhíttük magunknak, hogy ami kimondatott, az
megcsináltatott. Elhittük magunknak, hogy a nemzeti egység szóOsszetétel megteremtet
te azt az egységes forróságot a nemzetben, mely a nagy cselekedetek véghezvitelére
sZükséges. Elhittük magunknakazt, hogy a -nacíonalísta- nevü politika már biztosítja a
magyar náció jobb kifejlesztését. Politikánk olyan volt, mintha az elnevezést, a szót
tekintette volna a műnek, s nem a szavakat a politikai mú: a cselekedet eszközének. Vagya
gyorshuUású -reformévekben- nem ugyanez történt a -reform- szóval? Vagya -szocíaíís
szöval nem ez történt? Ha valaki rosszindulattal és elfogultan vizsgálná e kort, azt
mondhatná róla, hogy többnyire helyes jelzőket szaporított, de roppant úr maradt a
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szavak jelentése és azoknak felfogása közt. Nem is szölva a szavak szerint való
cselekedetről."

.A:z országos reformtervek ekkor már véglegesen elbuktak, a háború minden utat elzárt,
ami valódi átalakuláshozvezetettvolna..A:z 1945 tavaszánbeköszöntőújabb korszakfordu
ló, legalábbis eleinte úgy tetszett, viszont ismét megnyitotta a magyar társadalom
modernizációjának lehetöségét, Szabó Zoltán a kitáruló lehetőségekígezeteben vett részt
a politikai életben: a Nemzeti Parasztpárt munkájában és a MADISZ (Magyar Demokrati
kus Ifjúsági Szövetség) irányításában, illetve e szövetség Valóság címú folyóiratának
szerkesztésében. Újjászülető reményeit elég korán szétfoszlana a történelem, először a
párizsi béketárgyalásokon szerzett személyes tapasztalatok: 1946 nyarán az Új Magyar
ország címú hetilap tudósítójaként utazott a francia fővárosba, s látnia kellett, hogy az
európai "békerendet" létrehozó nagyhatalmakat a legkevésbé sem érdeklik azok a
magasztos elvek, amelyeket máskülönben hirdetnek, s teljes közönnyel állitják helyre az
igazságtalan trianoni határokat.. Azon is el kellett gondolkodnia, hogy Nyugati levelek
címú cikksorozata, amelyben beszámolt tapasztalatairól, csak erősen cenzúrázott for
mában kertilhetett az olvasó elé. (A teljes szöveg csak1987-ben jelent meg Kenedijános
gondozásában, a párizsi Irodalmi Újság kiadványai között.)

Szabó Zoltán tajdalmas csalódásokkal tért meg PáriZsbóI, s idehaza is nyugtalansággal
találkozott. Mint a Valóságszerkesztője még 1945 végén közölte Bibó IstvánA demokráda
válsága címú vitairatát, s ezért RévaiJó7Sdrészéről személyesdo~ és kioktatásban
részesült: elgondolkozhatott azon, hogy a kommunista párt vezetőségemilyen elképzelé
sekkel lát hozzá a magyar demokrácia megvaiósításához. Ennek ellenére folytatta újságírói
munkáját, s részt vett a politikai életben is, azt azonban 1947 tavaszán elutasitotta, hogy
kultuszminiszterként a Rákosiék általlemondásra kényszerített Keresztury Dezső helyére
álljon. Ehelyett elvállalta a kulturális attasé posztját a párizsi magyar követségen. A francia
fóvárosban eredményes szervező munkat végzett, kiállító helyiséget nyitott a követség
épületében, emellett Jean Cassou segitségével megszervezte a modem magyar művészet
kiállításátaMusée de l'Art Modeme termeiben. ldegenvezetéscímú - azújLátóhatár 1%1.
évfolyamában közölt - írásában számolt be arról, hogy 1948 ószén, egy hazai útja
alkalmából ismét ellátogatott 'Thrdra, méghozzá a Magyarországon vendégeskedő paul
Eluard baráti ka1anzaként. Megütközve szemlélték a Sztálin-Irepes diadalkapukat; "a
szocializmustól ez idegen" - mondta a francia kommunista költő, és magaszabó Zoltán is
megdöbbent azon, hogy a hazai élet milyen gyors ütemben alakult át az 1947 őszi

VáIaSZtáSOk után. Elóbb-utóbb számot kellett vetnie azzal, hogy egyáltalán Irepes lesz-e
valaha ebbeaz új, diktatórikus rendbe beilleszkedni. A végső eJ.haUrozástaz 1949-es Rajk
per érlelte meg: lemondott követségi állásáról, s 1949 júniusában Angliába távozott. Alig
több mint tíz esztendeig vehetett részt a magyarországi közéletben, ennek a részvételnek a
küzdelmes és tartalmas története véget ért, új történet kezdődött: az emigrációs munka
három és fél évtizedes - nem kevésbé küzdelmes és tartalmas - története.

Emigrációs irodalmi munkássága a közelmúlt vizsgálatára és felídézésére irányult, így a
népi írómozgalom múltját, nagy egyéniségeinek alakját és tevékenységet kívánta bemutat
ni. Thnulmányok sorában foglalkozott a mozgalom szerveződésével és eszméivel, a
Márciusi Front történetével, az 1943-as szárszói konferencia eseményeivel és a mozgalom
történetének további fejleményeivel. A mozgaíom munkájában azt értékelte igazán, hogy
képviselőimindig a hazaivalóság ismeretére, vizsgálatára építették eszmei koncepcióikat,
a hazai társadalom vallató kérdéseire kerestek feleletet: "nem valóságot igazítanak
elmélethez, hanem szemléletet alakítanak ki a valóság elemeiból". A népi mozgalom
története, véleménye szerint, azt igazolja, hogy a népi írók egyszerre tudták követni Petőfi
forradalmi következetességét és Fráter György politikai realizmusát, két olyan hagyo
mányt, amelynek irányítására mindig szükség volt a magyar történelem útvesztőiben.A
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népi mozgalom számOS, nemegyszer egYnWSal is vitázó elképzelését mérlegelve szabó
Zoltán minderiKéppen arra törekedett, hogy ezekbőlaz elképzelésekból a népi ideológia
lényeges gondolatait emelje ki, s e maradandó gondolatok iránt keltsen érdeklődést."E
szemléletnek - mondja a népi iskola szemléletéről 1961-es, Thmási Áronról szölö
tanulmanyaban -, a tarsadalm.i és közösségi problémák e megközelítési módszerének
vannak maradandó és vannak korhoz kötött elemei. A maradandó abszolút elemek
~lazonosak, filozófiátlanabb új változatokban, az orosz populistákkiindul6pontjai
val. Említsük itt egyedül a nép ügyéhez, érdekeihez, magában az érdekelt nép tudatában
jelentkezőérdekeihez füző feltétlen hűséget. a népbe vetett föltétlen bizalmat, amely
nem fél az átmeneti anarchisztikusállapotoktól sem."

A népi mozgalom múltjánakszemélyes értelműábráZoIásamellett szabó Zoltán az 1945-ös
történelmi fordulat elemzésévcl foglalkozott, a hetvenes évek közepén Korszakváltás
címmel írta megvismtemlékezéseit. A magyar nép történetének egyiklegnagyobb fordulata,
véleménye szerint, másfél,esztendő leforgása alatt következett be 1944 tavaszától, a német
~lIást611945őszéig, az első orszá8gyúlési VáIaSZtáSOkig. Ebbena mozgalmasidőszak
bankét, lényegében egymás ellenható politikai tendenciaérvényesOlését állapította meg. Az
első tendencia amagyar társadalmi fejlődés évsZázados eImaradottságábl következik, s arra
irányul,hogya múltban kialakult korszerűtlenés veszélyes politikai magatartásmódok ismét
irányító szerephez jussanak. "Ha abból - érvela tanulmány írója -, hogyez a társadalom
szétesett, majdúj ÖSSZetételbenújra 0sszeáIlt, nem következikaz,hogyegyes elemei aváltozás
idején átalakultak, akkor elképzelhető,hogy ez a múlt is olyan múlt, ami nem múlt el, s
előfordulhat, hogyegyikvagymásik;enemző vonása úgy mutatkozik meg a jelenben, mintha
j(M5ie volna... A fbM:thető itlltételezés példaképpen ez:küliJnb(jz6 korokban és eIJentéteS
előjelű rendszerekben baSOnJÓ .funkciót betöltő rétegek beidegzettségei lehetnek azono
sak. " Ezzel a károsnak ítélt "politikai kultúrával" szemben a kOZvctlen demokrácia széles
körben érvényesOlőgyakorIatarahivatkozott,amely az egyszerű emberekkezdeményezései
nyomán ÚjSZerŰtársadalmi intézmények JdaJaJmlásáravezetett közvetlentU a nagytörténelmi
fordulat után:~ hadak útjáW tett területen, elsőül a tiszántúli részeken, nyomoníságos
körülményekközt, de a kreatív anarr:bia időszaka kezdődött el ( ... ) Ezt az esztendőt az .
államhatalomgyengesége, akö7pOllli hatalomjelenléténekhiányaés az atomizált társadalom
ból - alulr61 támadó új erők jelentkezése és kezdő lendQlete határozta meg." Ezeka meg
állapítások Bibó Istv.úl1946-47-es elemZéseivcl nagyjából megegytző módon jelölték meg
a korán elbukott magyar demokrácia történelmi eredményeit és tapasztalatait Ugyanilyen
fontosak azok az írásai - KivüJr(Jl,~tvenhat -, amelyekben 1956 őszének

forradalmi eseményeit tekintette át, illetve az események tanulságait fugalmaztameg.
szabó Zoltán történetírói és publicisztikaj munkásságát az a meggy6zódés vezérdte, hogy

az emiglidóban élő magyar írónak kötelessége vtleményt formálni a nemzet és a nemzeti
kultúra egészét érintő kérdésekben. A magyar irodalom fugalmát ennek megfelelőena ha
zában ésa kültbldön élőmagyar irodalmi kultúra lényt:giösszetartozásánakgondolataalapján
határozta meg. Hungarica varletas című publicisztikus, egyszersmind vallomásos hangú
esszéjében az "irodalmi nemzet" gondolatát vetette fel: ..... ebbe nem azzalkerül az ember,
hogyvilágrajön, anyakönyvbe írják Ebbe a nemzetbe azzalszületik bele, amit őmaga írt." Az
"irodalminemzet", a tanulmányszerzőjénekértelmezésében olyankulturális közösség, amely
míndenkít egyesít, aki magyarul (vagy a magyarság dolgairól, de idegen nyelven) folytat
irodalmi vagy tudományos alkotó tevékenységet: "Az irodalmi nemzet országok határait
államhatároknak elismeri. A maga dolgaiban nem tulajdonít ne!dk ;eIentőséget Műveivel a
.határokon tÚJjUtáS magának a határnak spirituali?;íJására törekszik. Az együvé tartozókat az
államhatárokegymástól elVáIaSZthatiák Egymástól el nem idegeníthetik."szabóZoltán ezzel a
gondolattal az egyetemes magyar irodalmiság mellett kötelezte el magát, ahogy nézeteinek
VéS"Ő összegzésében megfogalmazta:~magyarol irodalom: egy irodalom marad."
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