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Kovács Dávid

Szabó Dezső magyarság- és nemzetfogalma a két háború 
közötti írásainak tükrében

Az 1919-ben megjelent Az elsodort falu c. regényben, valamint Szabó Dezső későbbi 
írásaiban kimunkált magyarság- és nemzetfogalom az utókor értékelésében számos 
eltérő olvasatban jelent meg. Az állampárti időszak idején meghatározó volt az a 
szándék, amely a fajelméletek családfáján kísérelte meg elhelyezni Szabó Dezső 
gondolatait. Jellemző példa erre Horváth Zoltán 1965-ös tanulmánya, amelyben 
Szabó Dezsőt „az erőszakra épülő, s az erőszakra igényt tartó fajelmélet” első ma-
gyarországi hirdetőjének aposztrofálta.1 Ennek az értékelési sémának a szellemében 
született meg Nagy Péter könyve Szabó Dezsőről. A szerző munkája végszavában 
Szabó Dezső „végletes faji teóriái” – ugyan „torz, de logikus” – következményének 
nevezte a gázkamrákat, a hungarista gyepűt és a Számonkérő Széket.2 

Munkáikban mindketten adósok maradtak azzal, hogy megállapításaikat alá-
támasszák Szabó Dezső szövegeivel. Nehéz is lett volna, hiszen az író munkáiban 
nem találhatunk fajbiológiai teorémákat, vagy a népek közötti értékhierarchiát val-
ló nézetet, sőt, írásaiban – mint látni fogjuk – éppen ezen gondolatokat állította 
pellengérre. Ennek hiányában Szabó Dezső elgondolásainak fajelméletté torzítása 
Nagy Péter és Horváth Zoltán írásaiban két pilléren nyugodott: a „faj” kifejezés 
használatán, valamint azon a Szabó Dezső által is vallott gondolaton, miszerint egy 
adott kulturális-nyelvi közösséghez tartozás meghatározza az egyént.

A magyarság szinonimájaként használt „faj” kifejezést a két háború között szü-
letett szövegekben Szabó Dezső mellett nem csak Németh László vagy más a népi-
ekhez sorolható szerző, de többek között Szekfű Gyula, Horváth János, sőt Babits 
Mihály is használta. A háború előtt pedig annyira széles körben éltek a „faj” elne-
vezéssel, hogy Ady mellett Jászi vagy éppen a szociáldemokrata tagsága mellett a 
polgári radikalizmushoz is ezer szállal kötődő Ágoston Péter is alkalmazta azt írá-
saiban. Az egyén nemzeti, ha úgy tetszik, faji meghatározottsága – hogy rátérjünk 
a Szabó Dezsőt illető második vádpontra – pedig minden nemzetkarakterológiai 
vélekedés gondolati magját képezte, Herder eszmefuttatásaitól Taine és Beöthy 
Zsolt gondolatain át egészen az 1930-as évek magyar közgondolkodását átszövő 
nemzetkarakterológiai vélekedésekig.

1 Horváth Zoltán: A Szabó Dezső-problémáról. In: uő: Irodalom és történelem. Szépirodalmi, Budapest, 
1968. 108.

2 Nagy Péter: Szabó Dezső. Akadémiai, Budapest, 1979. 580. 
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Más értelemben – bár szintén megbélyegző tartalommal – beszélt Király István 
és Szabó Miklós az író „faji gondolatáról”, „rasszista nyelvezetéről”. A két szerző 
– szemben Nagy Péterrel és Horváth Zoltánnal – nem valamifajta hierarchizáló 
fajelméletet vagy fajbiológiai teorémát olvasott Szabó Dezső fejére, hanem azt a 
Lukács György írásaira visszavezethető gondolatot, miszerint Szabó Dezső a létező 
osztálykonfliktusokat etnikai szembenállássá színezte át, így fosztva meg azokat 
valós karakterüktől.3

A Szabó Dezső nézeteit a fajelmélethez kapcsoló értékelésekkel vitázott az emig-
rációban kiadott könyvében Gombos Gyula. Munkájában a tényeknek megfelelő-
en hangsúlyozta, hogy Szabó Dezső magyarságfogalma kizár bármiféle fajbiológiai 
megközelítést, a népre mint történelmi képződményre tekintett. A szerző emellett 
kiemelte a nyelv kitüntetett helyét Szabó Dezső szemléletében, valamint hogy az 
író a magyarságot a parasztsággal azonosította.4 Az utóbbi két évtizedben született 
munkák a két háború közötti nemzetfogalmak értelmezésekor a „kultúrnemzet–ál-
lamnemzet”, vagy „népi nemzet–politikai nemzet” tipológiából kiindulva Szabó 
Dezső elgondolásait az első skatulyába osztják.5 

Minden erénye mellett Gombos Gyula megközelítésének, valamint a kortárs ti-
pológiai kísérleteknek közös gyengéje, hogy egy változatlan, kimerevített képpel 
jellemzik Szabó Dezső magyarság- és nemzetfogalmát. Valójában azonban mind 
nemzet-, mind magyarságfogalma rendkívül sokrétű, hiszen az író különböző idő-
szakokban, vagy akár egy időszakon belül is más-más szempont szerint határozta 
meg jelentésüket. Ennek megfelelően az általunk vizsgált több mint két évtized so-
rán különböző gondolatmenetekbe ágyazottan jelent meg Szabó Dezső magyar-
ság- és nemzetfogalma. Az alábbiakban ezek bemutatására vállalkozom. 

Elemzésem másik sarokköve az a felismerés, miszerint az egyes gondolatkörök 
értelmezéséhez nélkülözhetetlen ismerni Az elsodort falu előtt született Szabó De-
zső-szövegek eszmevilágát. Mint ismert, az 1910-es évek első felében Szabó Dezsőt 
politikai törekvései az úgynevezett „progresszió táborához” kapcsolták.6 Az író kö-
zösségi identitása, „mi-tudata” ebben az időszakban az emberi nemhez tapadt, a 

3 Király István: Szembesülés Szabó Dezsővel. In: uő: Útkeresések. Szépirodalmi, Budapest, 1989. 236–237; 
Szabó Miklós: Szabó Dezső, a politikai gondolkodó. In: Tallár Ferenc (szerk.): Politikai kultúra Magyaror-
szágon. 1896–1986. Válogatott tanulmányok. Atlantisz, Budapest, 1989. 216; Lukács György: Népi írók a 
mérlegen. In: Fehér Ferenc – Kenyeres Zoltán (szerk.): Magyar irodalom – magyar kultúra. Válogatott 
tanulmányok. Gondolat, Budapest, 1970. 358. 

4 Gombos Gyula: Szabó Dezső. Püski, New York, 1975. 323–336. 
5 Ezt az egyetlen distinkciós elvet érvényesíti Gyurgyák János is nagyszabású eszmetörténeti vállal-

kozásában. Gyurgyák János: Ezzé lett magyar hazátok. A magyar nemzeteszme és nacionalizmus története. 
Osiris, Budapest, 2007. Erős Vilmos is ezen tipológia szerint állítja szembe Szabó Dezsőt mint a „népi 
nemzet” exponensét Szekfű Gyulával, akit a szerző a „politikai nemzet” képviselőjének tekint. Erős 
Vilmos: Látomás és indulatok a Szekfűlógiában. In: Aetas. 2004. 3–4. sz. 315.

6 A fogalmat Jászi Oszkár honosította meg és használta saját csoportja, vagyis a polgári radikálisok, 
valamint a szociáldemokraták és az irodalmi modernség, elsősorban a Nyugat köre átfogó megjelölé-
sére. 
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magyarsághoz tartozás csupán periférikus jelentőséggel bírt számára.7 Életpályájá-
nak e szakaszában nem pusztán szimpatizált a szociáldemokrata, polgári radikális 
társadalmi elképzelésekkel, miként az közismertté vált a szakirodalom nyomán, 
hanem e csoportok szellemi szekértáborához tartozva sok ponton azok közösség-
szemléletével, a nemzeti problematikához kapcsolódó nézeteikkel is azonosult. 
Szabó Dezső valójában Az elsodort faluban kezdte meg felépíteni a nemzeti eszme-
rendszer, vagyis a nacionalizmus jegyében álló nemzetfelfogását. A korábbi kor-
szakhoz kapcsolódó egyes nézetek azonban az új gondolati építményben is helyet 
kaptak, ezért fogalmazhatunk úgy, hogy a Szabó Dezső-i életpálya korábbi szaka-
szához kapcsolódó baloldali színezetű nemzetfelfogás ismerete nélkül a Horthy-
korszakban megfogalmazott gondolatok egy részét sem vagyunk képesek a maguk 
teljes jelentésében megragadni.

I.

Az első Szabó Dezső-i gondolatmenet az 1920-as évek legelejétől, egy elvi liberaliz-
muskritikából kiindulva, a dualizmuskori liberális állam és a magyarság életérdeke-
inek feloldhatatlannak vélt konfliktusát írta le. Ennek egyfajta függeléke a korszak 
állam- és nemzetszemléletének elvetése. Szabó Dezső nem járt egyedül ezen a gon-
dolati úton, hiszen a megrázó történelmi tapasztalatok hatására az 1920-as években 
a közgondolkodásban kitapintható volt bizonyos fenntartás a dualizmuskori állam-
mal, illetve a politikai nemzettel mint olyan társadalmi formákkal szemben, ame-
lyek elszívták az éltető nedveket a magyarságtól. A fiatal Németh László gondolatai 
a húszas évek második feléből ennek, a Trianon után gyökeret eresztett ellenérzés-
nek viszonylag késői hajtása: „Kettős várban vonja meg magát a népek öntudata.  
 külső vár neve ország, a belső vár neve: faj... Nem csoda, hogy az utolsó tíz évben 
többet emlegettük a fajt, mint az ezredév tíz századában. Csalódtunk az országban. 
Nem hisszük, nem hihetjük többé, hogy egy palánk a mi egységünkbe abroncsol-
hatná a világ minden közénk vetődő gyülevészét”.8 

Az 1920-as évek elején tehát a dualizmus korának hivatalos állam- és nemzetfel-
fogása, asszimilációs szemlélete, liberalizmusa, „álhazafias frazeológiája” mind a 
vádlottak padjára került. E perben a legnagyobb hatású, a közgondolkodásba mély 
barázdát húzó vádbeszédet Szekfű Gyula és Szabó Dezső tartotta. Szekfű már az 
1920-ban megjelent Három nemzedékben is arról írt, hogy a közjogi szemlélet mel-

7 A kérdést érintette egy korábbi tanulmányom, amely Szabó Dezső közösségközpontú világképét tér-
képezte fel: Kovács Dávid: Elidegenedés és utópizmus. In: Valóság. 2012. 11. sz. 1–17. Szabó Dezső nemzet-
szemléletét az életmű egészét felölelően vizsgálom megjelenés alatt álló könyvemben: Kovács Dávid: 
Szabó Dezső nemzetszemlélete. A közösségi identitás változatai Szabó Dezső életművében. Attraktor, Máriabes-
nyő, 2014.

8 Németh László: Faj és irodalom [1928]. In: A minőség forradalma – Kisebbségben. I. Püski, Budapest, 1992. 
13.
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lett a társadalmi kérdések háttérbe szorultak,9 a közjogi viták elszívták az erőket a 
társadalmi cselekvéstől: „Az állam fogalma maga alá gyűrte a nemzetét és népét, 
egy jogi konstrukció, egy hideg formula azt a magasztos élőlényt, amelyet mi erköl-
csi öntudatra ébredt európaiak nemzetnek nevezünk”.10

Az 1924-es Állam- és nemzetfenntartás című tanulmányában a múlt nemzedék il-
lúziójának írja le azt a felfogást, amelyben nemzet és állam egybeesett. Ebben a 
valósággyilkos, önámító korban – vélte Szekfű – az teljesedett be, ami irrealitásnak 
látszott: az állam szétesése, a magyarság szétdaraboltatása. Trianon önmagában 
alapot ad arra – szólt Szekfű konklúziója –, hogy a „régi korszak állam-, és nem-
zetfelfogását elavultnak, az új időkben hasznavehetetlennek tekintsük”.11 A dualiz-
muskori hivatalos nemzetfogalmat, amely a nemzet részének tekintett mindenkit, 
nemzetiségi, anyanyelvi különbségtől függetlenül, a „jogi elmék siralmas véget ért 
fikciójának” nevezte.12 

Mielőtt vizsgálódásunk tárgyává tennénk Szabó Dezső narratíváját a liberaliz-
mussal egybekapcsolt dualizmuskori állam és az etnokulturális közösség konflik-
tusáról, érdemes Szabó Dezső liberalizmusbírálatát, illetve a mögötte meghúzódó 
történelemfilozófiai vélekedést szemügyre vennünk.13 

Szabó Dezső Az individualizmus csődje című, még a háború kezdetén született 
írásában arról értekezett, hogy két jelentős kultúrkorszakra osztható az európai 
történelmi fejlődés. A múlt világát a „keresztény-monarchikus-rendi” jelenti, míg 
a jelen a „szabadverseny-demokrácia” jegyében áll. A kultúrkorszakok mögött „lel-
ki formák” húzódnak meg, jobban mondva e lelki formák objektivációja maga a 
kultúra.14 A keresztény-monarchikus rendi világot az „egyéni princípium”, az indi-
vidualizáció erodáló ereje morzsolta szét, elsöpörve érvényesülése útjából minden 
külső tekintélyt: „dogmát, mintát, szabályt”. A „szabadverseny-demokrácia” Szabó 
Dezső szerint az egyéni erők gyilkos versenyévé tette a világot. Az író az államok 
egymásnak feszülő viszonyából ugyancsak a kor szívét hallotta ki: „így természete-
sen az egyes államok egymás közötti versenye is nagy, érvényesülésre törő egyének 
viszonya lesz”.15 Szabó Dezső az individualizációs folyamat „paroxizmusát”, „logi-
kus legvégső kifejlését” látta az első világháború szörnyűségeiben, amely ugyanak-
kor megnyithatja az utat egy új történelmi korszak előtt.16

9 Szekfű Gyula: Három nemzedék és ami utána következik [1920]. Királyi Magyar Egyetemi Nyomda, Bu-
dapest, 1934. 291.

10 I.m. 294.
11 Szekfű Gyula: Állam- és nemzetfenntartás. In: uő.: Történetpolitikai tanulmányok. Magyar Irodalmi Tár-

saság, Budapest, 1924. 12.
12 I.m. 17.
13 Szabó Dezső liberalizmuskritikájára vonatkozóan lásd: Kovács Gábor: Liberalizmusképek a népi moz-

galomban. In: Ludassy Mária (szerk.): A felvilágosodás álmai és árnyai. Áron Kiadó, Budapest, 2007. 
468–480.

14 Szabó Dezső: Az individualizmus csődje [1915]. In: uő: Egyenes úton. Genius, Budapest, 1926. 153. 
15 I.m. 170.
16 I.m. 152.
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A fenti kultúrkritikai gondolatok, amelyek tetemre hívták az individualizmus 
korát, jól illeszkedtek a húszas évek liberalizmusellenes közhangulatába. Szabó De-
zsőnek nem kellett mást tennie, mint hogy az elítélt kor és a kárhoztatott individua-
lizáció jelenségére nem elsősorban a „szabadverseny-demokrácia” vagy a szocialista 
konnotációjú „burzsoá rabló demokrácia” megnevezést, hanem a „liberalizmust” 
használja. A kor feletti ítélet 1919 után már nem a várt „új társadalmi rend”, vagyis a 
szocializmus, hanem a magyarság életérdekeinek szempontjából hangzott föl. 

Az 1920-as évek liberalizmuskritikájának értelmében a liberalizmus, mint esz-
me, társadalmi megvalósításának kísérletekor önmaga ellentétébe csap át. Az egyé-
ni szabadság elvére épülő társadalom olyan struktúrákat hoz létre, amelyek éppen 
ezt a szabadságot teszik lehetetlenné: „Ez az egyetemes internacionális Üzlet, a ver-
seny minden emberileg törvénytelen, szennyes eszközökkel dolgozó korlátlansága 
a legnagyobb elnyomást és veszélyt jelenti az egyénre, az egyéni értékekre. A libera-
lizmus tehát történelmi végzetszerűséggel: végeredményben olyan valamit idézett 
elő, mely saját lényegét, a liberalizmust semmisíti meg”.17 A szabadság gondolatából 
kinőtt szabad verseny a gazdaságban az erősek korlátlan uralmát hozta el a gyen-
gék fölött. A verseny, az érvényesülési harc, mint mindennek mozgatója, nem csak 
hogy elfogadhatatlan egyenlőtlenséget, egyesek számára teljes kiszolgáltatottságot 
jelent, de valójában kontraszelekcióra épül: „Ha az emberek csak azzal vettek volna 
részt a versenyben, ami bennük nemes, kiváló és termőerő, egy szociális luxus-
vonaton rohantunk volta az örök boldogságok paradicsomába. De ezt csak naiv 
őrültek várhatták a szüntelen étvágyú emberállattól. Az éhes egyén tülekedik igazi 
erőivel, igazi képességeivel, bűneivel, perverzitásaival, hazugságaival, gyengesége-
ivel. A rikoltó piacon az ezüstöt veri a talmi ezüst... a közéletben a súlyos tehetségű, 
morális tekintetektől megkötött embert veri az immorális, minden ordításra kapha-
tó ezerfogú, éhes emberbestia”.18 

Számunkra liberalizmusbírálatában a továbbiak szempontjából az a lényeges, 
hogy az író a dualizmuskori magyar államot az élet egészét átható korszellem, a 
gyűlölt liberalizmus megnyilatkozásának tekintette. A vizsgált gondolatmenetben 
liberalizmus és állam szinte egylényegűvé válik, és léte feloldhatatlan ellentétbe ál-
líttatik a magyarság életérdekeivel. Fontos utalni itt egy fogalomhasználati kérdés-
re. A szocialista-polgári radikális korszakában Szabó Dezső a „nemzet” megjelölést 
– ugyan alig élt vele – a faj szinonimájaként használta. Ezzel szemben a vizsgálódá-
sunk tárgyát képező gondolatmenetben, a húszas évek folyamán a dualizmuskori 
politikai nemzet megjelölésére alkalmazta a „nemzet” kifejezést, miközben a ma-
gyarságra kizárólag a „faj” fogalmát használta. 

Így az író gondolatmenetében a magyarság nemcsak az állammal, de a politikai 
nemzet értelmében használt „nemzettel” is élesen szembeállíttatott: „Nemzet, ál-
lam: súlyos, költséges, nagy, szép szavak ezek. És nekem, a későn jött fiúnak már 

17 Szabó Dezső: A végzet [1929]. In: uő: Egyenes úton II. Püski, Budapest, 2003. 555.
18 Szabó Dezső: A népképviselet problémája [1921]. In: Szőcs Zoltán (szerk.): Szabó Dezső vezércikkei a Virra-

datban. Szabó Dezső Emléktársaság. Budapest, 1999. 35–36.
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üres a bugyellárisom. Már nem tudok luxusra költeni. Nekem már csak a faj sajog, 
az a kis árva, töredék faj: ezt szeretném holnapra spórolni, mint a pislogó gyertyát. 
Ezt szeretném feléleszteni, mint a hamuba rejtett parázst.”19 

Szabó Dezső az írásaiban az állam liberális politikáját tette felelőssé a földreform 
elmaradásáért, illetve ennek következtében „a magyar faj rögtúró óriásrészének” 
kivándorlásáért, a középosztály anyagi biztonságának hiányáért, az erdélyi telepí-
tési politika zátonyra futásáért. Az író a probléma forrását elsősorban abban látta, 
hogy „a szabadverseny kiszorította az életből a magyart”.20 Ehhez a kiszorításhoz 
az állam hol statisztált a laissez faire politikájával, hol annak tevőleges előmozdítója 
volt. Mivel Magyarország társadalmi fejlődése kényszerűen letért az európai főút-
ról, így a Szabó Dezső által a „demokrácia előiskoláinak” nevezett ipar, városok, 
polgárság csak csökevényes formában alakulhattak ki. A kiegyezést követő erőlte-
tett államépítés, amely az évszázadok során felhalmozott lemaradást kívánta feszí-
tett ütemben behozni, „idegenek” munkájára szorult. Ők, az idegenek adták „az 
aktív és fürge erőt a sietős versenyben”.21 A magyar parasztság helyzetéből, a nemes-
ség pedig mentalitásából fakadóan bizonyult képtelennek a szükségszerű változás 
teremtette lehetőségek megragadására. 

Szabó Dezső szerint az állam lázas önépítésében – mostohagyermekként kezel-
ve a magyarságot – eszközként használta a kor nemzetfogalmát és az asszimilációs 
politikát. Ennek következtében a „fajnak mint alapszolidaritásnak” a tudata elho-
mályosult a politikai nemzet és az állam mellett. Szabó Dezső az államot saját népé-
vel szemben idegenül álló, mesterséges képződményként ábrázolta, amelyet meg-
alkotói „mint az arab mesék sarlatánjai, a levegőbe rögtönöztek”.22 Egyik írásában a 
politikai nemzetet „irtózatos Bábelnek” nevezve, szükségét érezte az általa használt 
fogalom meghatározásának: „a nemzet azt a politikai fogalmat jelenti, amelynek a 
szabadverseny-politika odaáldozta a magyar fajt”.23 

Szabó Dezső mint a Horthy-kurzus ádáz kritikusa, a magyarság érdekeinek és 
az állam működésének konfliktusát a Trianon utáni korszak alapadottságának te-
kintette. A „legegyetemesebb életgép”, vagyis az „Állam” birtokbavétele a forra-
dalmak után sem történt meg, mivel a politikai elit elsikkasztotta „a magyar evolú-
ció páratlan történelmi alkalmát”. Ennek következtében a „sub specie aeternitatis 
magyarság: a föld népe... magára hagyatottabban áll, mint valaha”.24 Szabó Dezső 
számára azonban a dualizmus korának elemzéséből nyert értelmezési séma nem 
csak a jelenre vonatkozóan bírt valóságfeltáró erővel és aktualitással, de az ezeréves 
magyar történelem egészére is. Eszerint az idegen erőkre támaszkodó államépítés 
nem pusztán a dualizmus korát, de már az államalapítás művét is meghatározta. 

19 Szabó Dezső: Vádlók és vádlottak [1922]. In: uő: Egyenes úton. I. Püski, Budapest, 2003. 187.
20 Szabó Dezső: Gr. Tisza István [1918–19]. In: uő: Egyenes úton. I. Püski, Budapest, 2003. 177.
21 I.m. 175.
22 Szabó Dezső: A magyar paraszt [1923]. In: uő: Az egész látóhatár. I. Püski, Budapest, 1991. 193. 
23 Szabó Dezső: Vádlók és vádlottak [1922]. In: uő: Egyenes úton. I. Püski, Budapest, 2003. 187.
24 Szabó Dezső: Új magyar ideológia felé [1923]. In: uő: Egyenes úton. I. Püski, Budapest, 2003. 441.
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II.

Gombos Gyula is utalt arra könyvében, hogy Szabó Dezső a magyarságot a paraszt-
sággal azonosította. Szabó Dezső egy 1923-as írásában valóban úgy fogalmazott, 
hogy „a magyar paraszt = a magyarság, a magyar faj”.25 Ezt a kijelentést azonban 
nem szabad úgy értelmeznünk, mintha az író a parasztságon kívül mindenkit ki-
zárt volna a magyarság köréből, hiszen korabeli írásaiban éppúgy beszélt a magyar 
munkásságról vagy a magyar középosztályról, mint a magyar parasztságról. A fenti 
egyenlet valójában arra utal, hogy Szabó Dezső a parasztságban látta az „ősi ma-
gyar psziché”, vagyis a magyarság lényegének, esszenciájának hordozóját, azt a kö-
zösséget, amelyben ez a lényegiség a maga teljességében, romlatlanságában jelen 
van. Szemben a magyar középosztállyal, amely híján ennek a „pszichének”, és nem 
több, mint egy „szétfoszlott beteg képlet”.26

Rendkívül érdekes, amit Szabó Dezső a nemzeti érzés tartalmáról mond. Ezek-
ben a gondolatokban továbbél a háború előtti írások fenntartása a hagyományos, 
történeti igazolású nemzeti eszmével szemben. Szabó Dezső megkülönböztette 
egymástól a „hazafias öntudatot”, mint a középosztály sajátját, és a „faji öntudatot” 
mint a parasztságot átható „lelki állapotot”.27 Az előbbi egy történelmileg szerzett 
tudatos lelki elem, amely egy történelmi és területi egységhez tartozás tudatát je-
lenti. Ezzel szemben a „faji öntudat” alapja a közösség tagjai közötti ösztönös szo-
lidaritás, amelynek nyomán „az egyén egyetlen individuumnak, egyetlen élő orga-
nizmusnak érzi magát összes egyvérű, egypszichéjű, közös eredetű hasonlójával. 
Mindenik ilyen hasonlóját saját élete védelmének, saját szerzése megkönnyebbített 
lehetőségének érzi. Robusztus, termékeny, orgánikus önzés ez, mely saját vére fo-
gyását sírja a fajtájabeli sebében...”28 Jól érzékelhetően a „faji öntudat” ugyanazt a 
személyiség határait lebontó, a többi emberrel egyesítő varázsformula szerepét tölti 
be, mint az író korábbi szocialista korszakában az Auguste Comte nyomán használt 
„mentális egység”. A misztikus egyesülésben résztvevők köre azonban a két háború 
között született írásokban az emberiségről a magyarságra szűkült le.

Szabó Dezső ugyanakkor kísérletet tett a faji öntudat és az emberiség egysége 
és közös sorsa közötti egyeztetésre. Eszerint a faji öntudat kiterebélyesedése nem 
jelenti az egyes népek közötti feszültségek növekedését, sőt, általa a háború is le-
hetetlenné válik, hiszen a közösség tagjai közötti szolidaritás kiépülésével az egyén 
„mintegy saját test-lelkének érzi egész faját... mint saját teste épségéért, mint saját 
énje integritásáért riadnak fel legmélyebb életösztönei minden csepp vér kiontása, a 
jövőnek minden megterhelése ellen.” A faji érzésben tehát „hatalmas biztosíték van 
minden hiábavaló és igazságtalan háború, minden lelkiismeretlen kaland ellen”.29

25 Szabó Dezső: A magyar paraszt [1923]. In: uő: Az egész látóhatár. I. Püski, Budapest, 1991. 182. 
26 I.h. 
27 I.m. 184–185. 
28 I.m. 185. 
29 Szabó Dezső: A végzet [1929]. In: uő: Egyenes úton. II. Püski, Budapest, 2003. 547. 
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Emellett, aki saját közössége lelkét érti, az más lelki formák sajátosságai és tö-
rekvései iránt is nagyobb megértéssel viseltetik, hiszen csak azt tudjuk megérteni, 
amit magunk is átéltünk. Figyelemre méltó a gondolatsor végső pontja, konklúzió-
ja, hiszen nyilvánvalóvá teszi, hogy Szabó Dezső nem adta fel „az emberiség ... har-
monikus egységének” az 1910-es évek szövegeiben gyakran megidézett reményét: 
„az emberiség egysége az individualizmus [vagyis népi egyéniség – K. D.] teljes 
érintetlenségével fog megvalósulhatni. Anélkül, hogy egyéni színek, sajátos erők 
pusztulnának el az emberiség gazdagságából”.30 

III.

A magyarság meghatározásának, a „ki a magyar” kérdésre adható válasznak újabb 
változatát ismerhetjük meg Szabó Dezső Segítség! című regénye második kiadásának 
1925-ös előszavából: „Nekem nem kevert multu úr a magyar, akinek élvezet az élet, 
mert őseinek tépő karmai voltak, és tudtak jogot építeni ezekhez a karmokhoz. 
Nekem nem az magyar, aki élvez, aki kizsákmányol, aki élősködik. Nekem az ma-
gyar, aki dolgozik. Aki hivatalban, iskolában, gyárban, műhelyben, s künn a széles 
mezők barázdáinál csiholja az emberek kenyerét. Nekem a tízezer boldog nem ma-
gyar. Nekem magyar: az élet nyolcmillió verejtékes szomorú gladiátora”.31 

Amennyiben a fenti gondolatok forrásvidékét kutatjuk, két szellemi égtáj felé 
kell tájékozódnunk. Az egyik Ady eszmevilága. A magyar arisztokrácia idegensé-
gének gondolata Ady költészetében játszott fontos szerepet. Ők Ady verseiben a 
„zsebrákok”, az idegen zsoldosok, a „tavalyi cselédek”, a pénzért, hatalomért ide-
verődött szolgalelkű rablólovagok, a későbbi magyar arisztokrácia, akiket az ural-
kodók használtak fel a magyar nép ellen. Kizárásuk az „új magyarság” köréből Ady 
A tavalyi cselédekhez című verse alapján kategorikus:

...
Kirabolt, szegény, kis magyar,
Kitárul felé a karom,
Kit magyarrá tett értelem,
Parancs, sors, szándék, alkalom.
Magyar Sors jósoltat velem: 
Grófok nem jöhetnek velem,
Egy-két harcot most már állunk,
De új értelem, új magyarság
Lesz most már minálunk.
...

30 I.m. 548. 
31 Szabó Dezső: Előszó [1925]. In: uő: Segítség! Genius, Budapest, 1926. IX. 



68

V. évf. 2013/3.

A másik forrásvidéket a polgári radikálisok nézetrendszere jelenti. Jegyezzük meg, 
Jászi publicisztikájában is feltűnik a gondolat, miszerint a magyar arisztokrácia „az 
idegen feudális kalandorok és szerencsevadászok utódai”.32 Ennél azonban fonto-
sabb, hogy a polgári radikálisok éltek a nemzet körének kijelölésekor a munka, a 
produktivitás distinkciós elvével, amely a Szabó Dezső-i előszó magyarságfogalmát 
is jellemzi. Jászi értelmezésében a magyarság kizárólag a dolgozó rétegeket foglalta 
magában.33 A szintén polgári radikális Méray-Horváth Károly megfogalmazása sze-
rint a „nemzet mindenki, akinek bárminemű produktív munkásságából a nemzet 
él, gyarapszik és fejlődik”, és nem tartoznak a nemzet körébe a dologtalanok, a 
közösség parazitái.34 

Az arisztokrácia már Az elsodort faluban a „nemzetközi, rothadt” jelzőket kapta 
Szabó Dezsőtől.35 A későbbi publicisztikában az arisztokrácia történelmi ténykedé-
se mint „megszakítatlan sötét bűnkrónika” kerül jellemzésre, jelen szerepe kapcsán 
pedig a következő megállapítás olvasható: „a magyar arisztokrácia ma csak teherté-
telt, betegséget és destrukciót jelent a magyarságnak”.36 

IV.

Az 1920-as évek végétől Szabó Dezső a különböző fajbiológiai teorémák éles kri-
tikájából bontotta ki magyarságfogalmát. Szabó Dezső eszerint közösségfogalma 
kialakításakor nem csak a dualizmuskori politikai nemzettel, de a fajbiológiai alapú 
közösség-meghatározásokkal szemben is kijelölte saját megközelítését. A kritika alá 
vont elméletek fajbiológiai egységként tekintettek a magyarságra. Ezen teorémák 
szerint a magyarsághoz mint a természettudományi értelemben vett fajhoz való 
tartozás kritériumait a változatlan antropológiai jegyek és „vérstruktúrák” képe-
zik.37 

Szabó Dezső 1929-es, A végzet című írásában a rá jellemző kíméletlen gúny cél-
pontjává tette nem csak „turán tökkelütött analfabétáit”, hanem a „bolondok másik 
alfaját” is: „a bolondok másik alfaja már modern. A jó öreg kórság helyett a fajbioló-
gia rázza. Vérvizsgálata elől az ángyod térde sem menekülhet, vagy pedig 12. száza-
di oklevelekben kutatja: nem szenvedett-é a takarítónőd vérkeresztezést a tatárjárás 
előtt, mert ebben az esetben téged sem tekint magyarnak, és nem hajlandó egy 

32 Jászi Oszkár: Radikalizmus és nemzeti eszme. In: Litván György, Varga F. János (szerk.): Jászi Oszkár 
publicisztikája. Magvető, Budapest, 1982. 274–275.

33 Hanák Péter: Jászi Oszkár dunai patriotizmusa. Magvető, Budapest, 1985. 51. 
34 Idézi: G. Fodor Gábor: Gondoljuk újra a polgári radikálisokat. L’Harmattan, Budapest, 2004. 51. 
35 Szabó Dezső: Az elsodort falu. II. Genius, Budapest, 1926. 91. 
36 Szabó Dezső: Új magyar ideológia felé [1923]. In: uő: Egyenes úton. I. Püski, Budapest, 2003. 464. 
37 A korszak legismertebb fajbiológusa, Méhely Lajos az antropológiai jegyeken túl a vércsoportok alap-

ján határozta meg a faj fogalmát. Erre lásd: Gyurgyák János: A zsidókérdés Magyarországon. Politikai 
eszmetörténet. Osiris, Budapest, 2001. 387–397.



69

Kovács Dávid: Szabó Dezső magyarság- és nemzetfogalma…

országban levegőt szívni veled. Ez már igen vegyes társaság. Katedrában szürkeál-
lománytalanuló féltudós, patologikus okokból bélistázott vidéki rendőrkapitány, 
dada-leejtéstől megtörténelmiosztályosult dzsentri, minisztériumi heretisztviselő, 
ki leborotvált bajusza helyett faját pödörgeti. Nagyon tanár tanár, és a kényszer-
zubbonyig grófi gróf. De mindnyájan hallatlanul fajszakértők. Csak rápillantanak a 
fülkagylód tekervényeire, és már megállapíthatják, hogy nem vagy tiszta-magyar... 
Mindkét vállfajú bolondot jellemzi, magyarságuk abban dagadoz, hogy a környező 
nemzetiségekről buta és pimasz lekicsinyléssel beszélnek”.38 

Szabó Dezső a „fajszakértők” értelmezésének bírálataként fogalmazta meg, 
hogy a fajnak mint „történeti-politikai” fogalomnak semmi köze sincs a faj termé-
szettudományi fogalmához. Ennek kiemelése végett használta írásában a szekfűi 
„történeti fajhoz” igen hasonlatos „történelmi faj” kategóriát.39 Az a tény, hogy a 
magyarság „a múlt végtelenjén különféle elemekből jött létre”, nem jelenti azt, 
hogy ne lenne minden más néptől különböző entitás. 

Miként az idézetből kiderült, Szabó Dezső a turanizmus jelenségét is bírálta. 
Az író már egy 1923-as cikkében a középosztály jellegzetes típusának nevezte a tu-
ranizmus követőit, akik „a mesés valótlanságok ópiumán” élve képtelenek a realitá-
sok felismerésére.40 Ez a valóság szorításából menekülő önáltatás így veti képzelete 
horgonyát a távoli időkbe, „soha nem történt múltat játszani”.41 Szabó Dezső sze-
rint a múltszemlélet zsákutcába terelőjévé egy „hazugul hazafias svindli irodalom” 
vált, amely a szűk horizontú középosztályt elvonja az igazi irodalmi értékektől. Ez 
utóbbit, azaz az élő művészetet ugyanis nem lehet „rég megfulladt királlyal, avas 
táltosokkal, döglött hunokkal létrehozni”.42 

V.

Az eddigiek során bemutatott gondolatmenetek ugyan különböző jelentőséggel, 
de az 1930-as években is keretét adták Szabó Dezső magyarságról, nemzetről szőtt 

38 Szabó Dezső: A végzet [1929]. In: uő: Egyenes úton. II. Püski, Budapest, 2003. 526.
39 Szabó Dezső: A végzet [1929]. In: uő: Egyenes úton. II. Püski, Budapest, 2003. 529. Szekfű szintén abból 

indult ki, hogy fajbiológiai értelemben nincs magyar faj, miként nincs olasz vagy német. Az európai 
népek „történeti képződmények”, ekként a magyarság is egy hosszú történeti processzus eredménye. 
Ennek folyamán a magyarság számos etnikum tagjait asszimilálva, valamint a változó kulturális és 
társadalmi tényezők alakító hatásának alávetve jellegében, karakterében jelentős változásokon ment 
keresztül. Szekfű szerint csak a fenti értelemben lehet beszélni fajiságról, mint „történeti fajiságról”. 
Ugyanakkor ez a történeti fajiság saját jelleggel bír, olyan – minden más közösségtől megkülönbözte-
tő – tulajdonságokat ölel fel, amelyek a közösség egyes tagjait is jellemzik. Szekfű Gyula: Fajbiológiai 
vagy történeti egység? [1922] In: Erős Vilmos (szerk.): Nép, nemzet, állam. Válogatott tanulmányok. Osiris, 
Budapest, 2002. 162–173. 

40 Szabó Dezső: A turánizmus [1923]. In: Élet és irodalom. 1. sz. 14. 
41 I.m. 10.
42 I.m. 19.
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elgondolásainak. A fentiek közül egy eszmefuttatás szorult háttérbe, és adta át he-
lyét egy másiknak az 1930-as évek végén. Ez a magyarság, a magyar faj, valamint az 
azon túlnyúló közösségi forma, a nemzet szembeállítására épülő, a dualizmus ko-
rát érintő múltszemléleti narratíva volt. Ez a múltszemléleti séma igazolta a húszas 
években a zsidó és német származásúakat nem magába foglaló magyarságfogalmat. 
Szabó Dezső ugyan nem zárta ki az asszimiláció lehetőségét, hiszen a magyarság 
kialakulása is ezen az úton történt, azonban azt több generációt átívelő folyamat-
ként határozta meg, amely független az egyéni szándéktól, és sikeressége ráadásul 
az idegen eredet tudatának eltűnését is megköveteli.43 

E felfogástól való eltávolodásának első lépését jól illusztrálja az 1934-ben írt 
Karácsonyi levél című tanulmánya. Az írásban egyrészről a már ismert érvekkel és 
szempontokkal találkozunk. Ezek szerint Magyarországon voltak és vannak „fa-
jok és felekezetek”, de „Nemzet” soha nem volt, és a jelenben sincs.44 A múltban 
éppen a „hivatalosan agyondobolt nemzet szóval” semmizték ki a magyarságot.45 
Új szempont azonban, hogy Szabó Dezső veszteségként tünteti fel, hogy hiányzott 
és hiányzik az a közösségi forma, amely a Magyarországon élő magyarokat és nem 
magyarokat egybekapcsolná: a „Nemzet”. 

Az 1930-as évek második felének nagy összefoglaló-programadó tanulmányai-
ban – mint amilyen az 1938-as A holnap nácionalizmusa, vagy az 1939-es A magyar jövő 
alapproblémái – a nemzet mint realitás tűnt fel és vált központi jelentőségű közös-
ségfogalommá. A tanulmányok értelmében a magyar nemzetet a magyarság és a ki-
sebbségek együttesen alkotják. A Szabó Dezső-i kiskáté „mi a nemzet” kérdésre ad-
ható válasza: „egy külön történelmi műhely munkásainak egyeteme a közös nyelv, 
közös kultúra, közös történelmi célok egységében”. 46 Vagy egy másik megfogal-
mazás szerint: „A Nemzet: mindenek előtt és mindenek fölött: egység. Történelmi 
egység, lelki egység, kulturális egység, a legfőbb életérdekek egysége”.47 A magyar 
nemzet közös nyelvét és kultúráját „az Állam-alapító, az Állam-birtokos faj”, vagyis 
a magyarság adja, miként a nemzet történelmi céljai is egyenlőek a magyarságéval.48 

Szabó Dezső nemzetállami programja értelmében a kisebbségek, fajok saját 
nyelvüket és kultúrájukat kizárólag az „egyéni élet viszonylataiban” ápolhatják.49 
Az új keletű Szabó Dezső-i gondolatmenet az egyén számára kizárta a kettős kötő-
dés lehetőségét: „Bármi egyéni adottságú polgár számára csak egy nemzet van: a 
magyar nemzet, csak egy állam: a magyar állam, parancsot, irányítást csak ezektől 

43 Szabó Dezső: A végzet [1929]. In: Egyenes úton II. Püski, Budapest, 2003. 538. 
44 Szabó Dezső: Karácsonyi levél [1934]. In: uő: Az egész látóhatár. I. Püski, Budapest, 1991. 96. 
45 I.m. 98. 
46 Szabó Dezső: A holnap nácionalizmusa [1938]. In: uő: Az egész látóhatár. I. Püski, Budapest, 1991. 31. 
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kaphat, csak ezek érdekeinek szolgálhat”.50 A fenti gondolatokból sejthető, hogy 
Szabó Dezső nemzetkoncepciója élesen kizárta a kisebbségek számára a területi 
autonómiák biztosítását. Az autonómia gondolatában az „örök viszály”, az „állandó 
anarchia” elvét látta, „a Nemzet egységének ... tagadását”, amelynek haszonélvező-
je mindig valamely területi zsákmányra éhes nagyhatalom.51

Nem pusztán az író nézetrendszerének szerkezete, de az annak igazolására fel-
hozott érvek is a dualizmus korának nemzetállami koncepcióit idézték, az írásokat 
ugyanis átszövik a magyarság történeti jogaira, civilizátori szerepére vonatkozó 
eszmefuttatások, amely gondolatmotívumok a korábbi írásokat nem jellemezték.52 
A jelen szorítása között született szempontváltozás nyomán Szabó Dezsőnek a 
nemzetfejlődés folyamatáról kialakított nézetei is módosultak. Mint láttuk, még 
1934-es tanulmányában is azt írta, hogy Magyarországon nemzet soha nem volt. 
E kategorikus ítélettel szemben az 1930-as évek végén született tanulmányokban 
a hangsúly éppen a nemzetfejlődés múltbéli sikereire helyeződött. Eszerint a 18. 
század végétől „az egész történelmi Magyarországon szerves folyamatokban és 
mély gyökerekről megindultak a magyar Nemzetté fejlődés gyönyörű jelenségei. 
Ez annál érdekesebb és jelentősebb tünet: mert uralkodóház és államhatalom nem 
akarói, elősegítői, hanem: gátlói és elnyomói voltak ennek a fejlődésnek”.53 

Ennek a szerves folyamatnak egyik fő okát a magyar kultúra jelenségei adták, 
amelyek „természetes erővel sodorják magukkal az ország bármilyvérű értékeit 
és becsvágyait”.54 A magyarság „nemzetformáló szuggesztiója” a 19. század első 
felében szétterjedt az egész országra. Ennek további érvényesülését a dualizmus 
korának bűnös politikája gátolta ugyan, „de azért tévedés és elfogult állítás volna 
azt mondani: hogy a kiegyezéstől a világháborúig tartó korszakban megszűnt a ma-
gyar nemzettéalakulás folyamata. Nem: ezt még az akkor dúló »nemzeti politika« 
sem tudta végképp elgátolni”.55

Joggal merül fel a kérdés: mi az oka a nemzet mint közösségi identitásforma 
megváltozott helyi értékének az író eszmevilágán belül? Szabó Dezső – mint oly 
sokan az 1930-as évek második felében – az ország területén élő különböző társa-
dalmi-vallási-nyelvi csoportok közötti kötelékek végletes meggyengülését regiszt-
rálta. Része volt ebben a német hátterű magyarok körében megfigyelhető disszimi-
lációnak, miként a magyar zsidóságot a közösség köréből kiszorító törvényeknek. 
Emellett az egység, a közösségi kohézió kérdését vetette fel az első revíziós sike-

50 I.h. 
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rek nyomán magyar állampolgárrá váló nem magyarok közösségbe integrálásának 
problémája. Mindeközben egyre elviselhetetlenebbé vált és árnyékot vetett az or-
szág életére a nagyhatalmi fenyegetettség, amely szorosan összefüggött a disszimi-
lációnak és a zsidóság jogfosztásának kérdésével. 

Valamifajta, az etnikai kereteken túlnyúló közösségi identitás megteremtésének 
az igényével született meg, még a húszas évek végén, a közeli jövőben remélt reví-
ziótól hajtva a „szentistváni állameszme” gondolata. Az eszme két legjelentősebb 
képviselője, Bethlen István és Szekfű Gyula elméletben nem csak a széleskörű kul-
turális és nyelvhasználati jogokat, de az 1930-as évek végére a területi autonómia 
gondolatát is elfogadták.56 Velük szemben Szabó Dezső számára a belső kötelékek 
megerősítését a feltámasztott „Magyar Nemzet” koncepció volt hivatva biztosí-
tani. Az író munkáiban az egységet, hosszabb távon az állami létet elsősorban a 
német kisebbség, valamint a német hátterű középosztály kettős identitásától látta 
fenyegetve, és a kizárólagos lojalitást követelő nemzetállami koncepció erre kívánt  
választ, megoldást adni. 

Ugyanakkor fontos vonása egységáhító nemzetkoncepciójának, hogy a zsidó-
törvények szellemét és valóságát éppen nemzetértelmezéséből kiindulva utasította 
el: „lehetetlen, hogy egy egészséges, modern Államban akár a fajiság, akár az osz-
tályhoz tartozás szempontjából különböző rendű polgárok legyenek, akik számára 
már a születés az érvényesülés több, vagy kevesebb feltételét jelenti áthághatatlan 
paranccsal. Lehetetlen, hogy az Állam polgárainak bizonyos rétegét, bármi szem-
pontból, külön részlet-intézkedéssel elkerteljük a polgárság egyetemétől, s neki 
több vagy kevesebb jogokat, az érvényesülés több vagy kevesebb feltételét adjuk”.57 
Miként fogalmazott, a múlt torz társadalmi fejlődésére nem lehet válasz a „nemzeti 
test valamely darabjának beteg izolálása”.58 

Szabó Dezső a magyar társadalom széthullását ugyancsak feltartóztatni kívánó 
szentistváni állameszme koncepciójára ellenségesen tekintett. A területi autonómi-
ák gondolatát is magába foglaló szentistváni állameszme érvényesülése – szólt Sza-
bó Dezső érvelése – Magyarországot megfosztaná magyar jellegétől, „mutyi állam-
má” változtatná, amely így pusztán „különféle népeknek tetszőleges, külön-külön 
egységű összeállása lenne”.59

56 Szekfű Gyula: A szentistváni állam [1938]. In: uő: Állam és Nemzet. Magyar Szemle Társaság, Budapest, 
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Összegzés

Szabó Dezsőnek a nemzetfogalommal kapcsolatos értékítéletei jelentősen változtak 
a vizsgált két évtized során. Szemben a szocialista, ill. polgári-radikális korszakkal, 
amikor az író a „nemzet” megjelölést a „faj” szinonimájaként használta, az 1920-
as évek elejétől szövegeiben a dualizmuskori politikai nemzet megjelölésére alkal-
mazta a „nemzet” kifejezést, miközben a magyarságra kizárólag a „faj” fogalmát. 
Ez szorosan összefüggött azzal, hogy közösségeszményét, az etnikai-nyelvi egység-
ként felfogott magyarságot részben a dualizmuskori államnemzet-koncepcióval, 
részben a fajbiológiai teorémákkal állította szembe. Szabó Dezső korabeli írásaiban 
nagyon erőteljesen megjelent az a múltszemléleti narratíva, miszerint a dualizmus 
korában a magyarság érdekeit feláldozták a politikai nemzet megteremtésének ol-
tárán. Szótárában tehát az 1920-as években a dualizmuskori államnemzettel vagy 
politikai nemzettel azonosított „nemzet” negatív értéktartalommal telített kategó-
riaként szerepelt. A magyarságot, vitázva a fajbiológiai alapú közösségmeghatáro-
zásokkal, „történelmi fajként” definiálta, amelynek lényegét, esszenciáját, az „ősi 
magyar pszichét” hite szerint a parasztság hordozza. Fontos szemléleti változást 
tükröz, hogy az 1930-as évek közepén született írásokban Szabó Dezső veszteség-
ként tüntette fel, hogy hiányzott és hiányzik az a közösségi forma, amely a Ma-
gyarországon élő magyarokat és nem magyarokat egybekapcsolná: a „Nemzet”. Mi 
több, az 1930-as évek végén írott programadó tanulmányaiban a „Magyar Nemzet” 
kategóriája mint realitás szerepelt, és tulajdonképpen központi jelentőségű foga-
lommá vált nézetrendszerében. Nem pusztán az író nézetrendszerének szerkezete, 
de az annak igazolására felhozott érvek is a dualizmus korának nemzetállami kon-
cepcióit idézték, az írásokat ugyanis átszövik a magyarság történeti jogaira, civili-
zátori szerepére vonatkozó eszmefuttatások, amely gondolatmotívumok a korábbi 
írásokat nem jellemezték. Paradox módon tehát az író, aki a korszak elején közös-
ségfogalmát a dualizmuskori államnemzet kritikájára építette, az évtized végére 
egy ahhoz nagyon hasonló közösségkoncepció zászlóvivőjévé vált. 

Abstract

Dezső Szabó’s Interwar Concept of Magyardom and Nation

The aim of the present study is to analyze the concepts of Magyardom and nation developed by 
Dezső Szabó in the interwar period. The novelty of this study is rooted in its approach, which is 
radically different from that of all previous writings on the subject. As opposed to the method 
of the typological approaches that inevitably brought about a certain kind of reductionalism, 
my technique was to reconstruct the ideas of Dezső Szabó by regarding them as a complex and 
dynamic system of thoughts. Another distinguishing characteristic is that when analyzing the 
works of the interwar period, I never indulged in neglecting the impact of Szabó’s previous 
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writings. Indisputably, one of the benefits of my approach is the discovery that the left-wing 
radicalism of Szabó’s previous writings did not cease to survive in the interwar period; what is 
more, it had a far-reaching influence on his definition of “nation”, too. 

In my study, I reveal that in the 1920’s Dezső Szabó described Magyardom as an ethnical, 
lingual and historical community, as opposed either to the contemporary race theories or to the 
concept of “political nation” elaborated by the dualist era. It is important to emphasize that 
at this time in Szabó’s political vocabulary the concept of “nation” as “political nation” had a 
negative connotation. In my writing I also show the development as a result of which Szabó’s 
acceptance of the “political nation” that unites Hungarian and non-Hungarian people chan-
ged drastically from the middle of the 1930’s. Finally, Dezső Szabó became one of the exponents 
of a concept that significantly resembled the dualist concept of “political nation”.




