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E D I T O R I A L JÁMBOR S Z Á N D É K 

E számunkban Heves megye mutatkozik be. Egy vidék, 
melynek palócságáról Szabó Zoltán tudósítja a Cifra nyomorú-
ság-ban az országot ezerkilencszázharmincnyolcban. A könyv 
Táj és nép fejezetében a következó'k állnak: „ E táj ideje az este. 
A palócok vidéke, a mai ország északi szegélyén, az Ipolytól a 
Hegyaljáig, azokban az évszakokban és órákban mutatja meg 
magát, mikor lágyak lesznek a színek és elmosottak a határvo
nalak. Koranyáron, mikor a tavasz bolond majálisa már elmúlt, 
és koraősszel, mikor a táj bűnbánatot tart a nyár gazdag tombo
lása után... 

A z utazó, aki az emelkedőkkel nehezen küszködő, zörgő v i 
cinálisok ablakából, vagy kevély, benzinszagú autóbuszok üvege 
mögül szemléli ezt a tájat, ritkán hatódik meg itt s idegent nem 
visznek, egy-két divatos hely kivételével, erre a vidékre. Talán 
azért, mert az átlagember a nagy végleteket szereti. A nyugta
lanító magas hegyeket, melyek úgy szöknek az ég felé, mint egy 
hangverseny hatalmas és patetikus befejezése és félelmesek, 
mint az éjszaka. Vagy a pusztát, mely sima és ijesztően nyugodt, 
mint a szintén félelmes és csodálatos délidő. A z átmeneteket 
kevesebb ember érti, bogy ezeket szeresse valaki, ahhoz elmé
lyedni ke l l tudni nemcsak megdöbbenni. Ez a táj i lyen: cso
dálni nem lehet, szeretni nagyon; értő, szelíd és nyugodt szere
tettel. N e m látni ke l l ezt a vidéket, hanem nézni, szenzációtlan 
estéken, mikor szél se nagyon jár és hazafelé mennek a parasz
tok. N e m egészen véletlen az, hogy olyan sok kolostor van erre, 
teli Szent Ferenc szelíd és barna szerzeteseivel, akik föl-alá 
sétálnak a zöld fák keretében, hasonlítva a barna fatörzsekhez. 
Keveset beszélnek és sokat elmélkednek ők, a tájban, mely 
maga is elmélkedőnek látszik és elmélyedőnek. N e m egészen 
véletlen, hogy e vidék lelkét nem érti meg senki első pillantás
ra. Csak később kezdi érezni és érteni a szépségeit, ugyanúgy, 
ahogy az igazi jó vers csak a második olvasásra mutatkozik meg. 
Lehet elgondolkozni azon, hogy az Alföldön a Bánk bán szüle
tett, itt, Nógrádban Madách Tragédiája és lehet elgondolkozni 
azon, hogy a Kiskőrös tüzes Petőfit, Szalonta higgadt Arany 
Jánost adott a hazának, ez a vidék pedig óvatos és szomorúan 
tréfálkozó Mikszáthot, akinek minden írása teli van fordula
tokkal, szelíd meglepetéssel, mint a palócvidék mindenütt." 

És néhány kép az Eger fejezetből. 
„Egernek egyik arca ez a lusta és az öreges nyugalom színei

vel festett kisvárosi arc. Másik arca abban az egyszerű „város
földrajzi tény"-ben nyilatkozik meg, hogy bárhová indul is az 
ember, templomhoz érkezik. Ez persze nem jelenti azt, hogy 
Egerben rövidebb az út az Istenhez, mint másutt, csak azt je
lenti, hogy Eger a magyar katolicizmus egyik fővárosa... 

Harmadik arcát a város nem mutatja a látogató idegennek. 
Ez az arc kifelé néz, a tág és párás rétek és a közeli hegyek felé, a 
réten legelő állatok és a tavasszal lassan serkenő füvek felé. Ez 
az arc megvan minden vidéki magyar városban, sőt a legtöbb 
vidéki magyar városnak ez az igazi arca: a falu 

M Á T Y U S A L I Z 

1. A szellemi honvédelem szükségessége 
Okoskodásunk kiindulópontja legyen ez: A becsületes ma

gyar 1938 márciusában a forradalmas reformkövetelés állapotá
ból a szabadságharcos nemzetvédelem állapotába jutott. A 
hazai feladatok ennek megfelelően bizonyos módosulásokon 
mentek át, s az egyik legszomorúbb mai jelenség az, hogy ezt 
rendkívül kevesen vették észre. Ezért a magyar világ végzetesen 
polarizálódik. 

A z egyik sarokponton állnak azok, akik a szociális kérdést a 
legkedvezőtlenebb időben is, nemzeti veszély idején is hajlandók 
végletesen kiélezni, s elfeledkeznek a nemzeti függetlenségről. 
Ezek, mint egyszer már írtam, hazájuk feldúlt védfalából rakná
nak palotát népük heverőhelyének. A másik sarokponton áll
nak azok, akik a nemzeti veszélyt látván, még mindig „szelek 
kifogása" poli t ikai nézőszögéből akarják tekinteni az elemi 
módon szükséges szociális reformokat is. Ezek hazájuk védfalát 
ugyan erősítenék, de nem engedik fel rá hívő védőnek a népet. 
Az egyik oldal a nép kedvéért elvesztené a nemzetet. A másik oldala 
nemzet védésében bár, de elvesztené a népet, s egyre kínzóbb ag
godalommal kel l látnunk, hogy a magyar életben ma tulajdon
képpen két párt van. 

A z egyik elfeledkezik arról, hogy a haza fikció nép nélkül, a 
másik elfeledkezik arról, hogy a nép nem teljes magyar érték lelki
leg is független nemzet nélkül. A z egyik tovább folytatja trójai 
falovas lázadását, s népe jólétének nemzete le lk i függetlenségé
ben adná meg az árát. A másik megvédené ugyan a nemzetet, 
de benne a néppusztító állapotokat restaurálná. A z utolsó idők 
legtragikusabb jelenete ez: a társadalom egy része a nemzetvesztő 
népmentés revolúciója, más része a népvesztő nemzetmentés reakció
ja köré csoportosul. A z egyik oldalon a mágnes: idegen erények, 
a másik oldalon a mágnes: magyar hibák." 

Részlet SZABÓ ZOLTÁN a Magyar Nemzet 1939. június 
18-án publikált írásából (In: Szabó Zoltán: Szellemi honvéde
lem Héttorony Könyvkiadó Budapest) 
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