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Szabó DezsQ nemzetszemlélete  
az 1910-es évek elsQ felében

Bár a köztudatban élQ Szabó DezsQ képet döntQen az életm_nek Az elsodort faluval kez-
dQdQ szakasza határozza meg, mégsem mondhatjuk, hogy a szakirodalom, mindenekelQtt 
az író életét feldolgozó két monográfia nyomán ne lenne közismert, hogy az 1910-es évek 
elsQ felében Szabó DezsQt politikai törekvései az úgynevezett „progresszió táborához” 
kapcsolták. Ezen fogalmat Jászi Oszkár honosította meg és használta saját csoportja, 
vagyis a polgári radikálisok, valamint a szociáldemokraták és az irodalmi modernség, 
elsQsorban a Nyugat köre átfogó megjelölésére.

A szakirodalom tanúsága szerint ezen markáns politikai orientáció nem volt alakító 
hatással Szabó DezsQ nemzetszemléletére, a nemzeti kérdésben kialakított álláspontjára. 
Ezen vélekedés rögzülésében komoly szerepet játszott az író 1919 után megrajzolt önké-
pe, amely a „szélkakasság” vádjával szemben azt hangsúlyozta, hogy ugyan különbözQ 
politikai vértezetben, eltérQ táborokhoz csatlakozva, de mindig a magyarság szemszögé-
bQl és a magyarság érdekében fogalmazta meg elgondolásait.

Az író nemzetszemléletének, közösségi identitásának változatlanságát kiemelQ, a való-
sággal megítélésem szerint ütközQ, stilizált önkép vonásait Gombos Gyula emigrációban 
született Szabó DezsQ monográfiája éltette tovább. A szerzQ könyvében a magyarság lét-
érdekeit egy életen keresztül, még a „baloldal táborában is” középpontba állító gondolko-
dó portréját örökítette meg, aki a szocializmus felé is a magyarság sebeinek begyógyítása 
érdekében fordult.1 

Egészen más késztetésbQl kiindulva ugyan, de az állampárti idQszak hivatalos – a 
jelenbe is visszhangra találó – Szabó DezsQ értékelése is az író nemzetszemléletének 
konstans jellege mellett foglalt állást. Az állampárti korszakban Szabó DezsQ megíté-
lésének alapjait Lukács György 1945 utáni írásai fektették le, amelyek az író helyét az 
irracionalizmus „ész trónfosztó” történeti-gondolati áramában jelölték ki.2 Lukács Az ész 
trónfosztása cím_ m_vében az irracionalizmus egyik szükségszer_ velejárójaként láttat-
ta a fajelméletet.3 EbbQl az értékelési keretbQl értelemszer_en kiszorultak olyan tények, 
életrajzi mozzanatok, mint Szabó DezsQnek az 1910-es évek elsQ kétharmadára jellemzQ 
polgári radikális orientációja, szociáldemokrata szimpátiája, internacionalizmusa, miként 
csaknem haláláig kitartó haladáshite, emberiségkultusza. A lukácsi gondolati mintázatot 
követte Szabó DezsQ megítélését illetQen a népi írókról szóló 1958-as pártállásfoglalás, 
miként az 1960-as évek közepén megjelent, Nagy Péter tollából született Szabó DezsQ 
monográfia.4 Nagy Péter könyvében, valamint a gondozásában kiadott Szabó DezsQ 
önéletrajzban mindenáron – a gondolati salto mortalékon át a durva hamisításig5 – bizo-
nyítani kívánta alaptételét, miszerint a Szabó DezsQ-i életm_ lényege, konstans eleme a 
gondolati irracionalizmus, valamint a „faji mítosz”, amit az író a progresszió táborához 
közel kerülve sem adott fel.6

Tanulmányomban azt szeretném dokumentálni, hogy szemben a Szabó DezsQ által 
1919 után megrajzolt önképpel, valamint az utókor értelmezéseivel, az író közösségi 
identitása, „Mi-tudata” ebben az idQszakban az emberi nemhez tapadt, a magyarsághoz 
tartozás csupán periférikus jelentQséggel bírt számára.7 Szabó DezsQ életpályája ezen 
szakaszában nem pusztán szimpatizált a szociáldemokrata, polgári radikális társadalmi 
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elképzelésekkel, miként az közismertté vált a szakirodalom nyomán, hanem ezen csopor-
tok szellemi szekértáborához tartozva sok ponton azok közösségszemléletével, a nemzeti 
problematikához kapcsolódó nézeteikkel is azonosult.

(Szabó DezsQ a progresszió táborában) Szabó DezsQ tanári pályafutása kezdQ állomásán, 
Székesfehérváron, a Prohászka Ottokár és a Katolikus Néppárt vonzáskörébe tartozó 
Fejérmegyei Naplóban írta elsQ politikai publicisztikáit. Érdekes szemléleti fordulatra 
utal, hogy az 1908-ban bekövetkezett, Fehérvárról Nagyváradra történQ áthelyezése után 
mintegy három évvel a korábban a polgári radikalizmust és a szociáldemokráciát a helyi 
egyházközeli lapban vehemensen támadó tanár éppen az általa ostorozott irányzat orszá-
gos tekintély_ orgánumában, a Huszadik Században, illetve a Nyugatban jelentkezett írá-
saival. A Nyugatban, valamint a Huszadik Században megjelent írások nem szorítkoztak 
az irodalmi tanulmányok, novellák körére, hiszen találunk közöttük politikai publicisz-
tikákat is, amelyek a korabeli polgári radikális, valamint szociáldemokrata frazeológiát 
visszhangozták.

A nehezen tagadható politikai pálfordulást maga Szabó DezsQ is a damaszkuszi út 
szimbólumával fejezte ki egy évekkel késQbbi, a Huszadik Században megjelent tanulmá-
nyában, melyben b_nbánóan tekintett vissza fehérvári éveire. Ezen írásában Nagyvárad 
alakító hatásában, az ottani szellemi környezetben, valamint ezzel összefüggésben a zsi-
dóság „elmélyültebb megismerésében” láttatta azokat az okokat, amelyek a belsQ változás 
érlelQi voltak. MinderrQl így írt: „Nagyvárad volt az én Damaszkusom. Itt láttam be, hogy 
a történelem folytonosan új életet teremt, s hogy nem lehet holt formákkal és embernyí-
rással jövQt csinálni. Itt ütött meg mint egy reveláció a zsidóság csodálatos teremtQereje. 
Ez az új látás lett aztán oka, hogy Magyarország egyedüli salvatióját a legszélesebb hu-
manitásban, a legkisebb elfogultságban hiszem”.8

Mindössze kilenc hónapos nagyváradi tartózkodás után Szabó DezsQt áthelyezték 
Székelyudvarhelyre. Állását 1909 szeptemberében foglalta el az udvarhelyi FQreálban. A 
következQ év Qszén kibontakozó országos méret_ „tanárlázadásban” vitt szerepe immár 
láthatóvá tette Szabó DezsQ új politikai orientációját. A forrongás és tiltakozás a taná-
rok szolgálati idejének, valamint kötelezQ óraszámának felemelése miatt indult meg. Az 
Országos Tanáregyesület biztatására az országban m_ködQ tanári karok megfogalmazták 
követeléseiket, melyek közül a hangjában legeredetibb, követelésében a legradikálisabb, 
Szabó DezsQ megszövegezte székelyudvarhelyi elQterjesztés kapta a legnagyobb vissz-
hangot. Ebben található a híressé vált megfogalmazás: „A Himnuszt éhes hassal csak egy 
bizonyos ideig lehet énekelni. A végképpen elnyomorgatott ember vöröset lát, és vörös 
nóták buggyannak az ajkára”.9

A felhívás szövegébQl a Budapesti Hírlapon kívül az országos lapok közül a Pesti 
Napló és a polgári radikális Világ is közölt részleteket.10 A Nyugat, a Népszava pedig a 
tanármozgalom kapcsán külön foglalkozott az udvarhelyi tanárok memorandumával.11 A 
progresszió sajtója tehát élénk figyelemmel és pártfogással kísérte az eseményeket, ame-
lyek egyik vezéregyéniségévé vált Szabó DezsQ. Önéletrajza tanúsága szerint a követe-
lések kieszközlésére Budapestre összehívott országos középiskolai tanári kongresszuson 
már a radikális tanárok táborával tart, akikkel Kuncz Aladár ismerteti össze. Ekkor mu-
tatják be szintén Kuncz közvetítésével Ady Endrének is.12

Szabó DezsQ közszereplése, gyújtó hangú beszéde a kongresszuson, valamint az ál-
tala szövegezett felhívás a hatalom rosszallását, sQt, durva fellépését vonta maga után. 
A minisztérium izgatás címén fegyelmit indított ellene, valamint felfüggesztette tanári 
állásából, fizetését letiltatta. Ebben a helyzetben ismét a polgári radikális sajtó kelt a 
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védelmére, és több cikkben is foglalkozott a bosszú-íz_ fegyelmi eljárással, hevesen tá-
madva a tárcát. A Világ egyik, a témában született írása – talán kellemetlennek érezve a 
pártfogolt és példává emelt tanárnak a „klerikális reakcióhoz” tapadó múltját – sajátos 
értelmezését adta Szabó DezsQ Fehérvártól Udvarhelyig húzódó tanári pályafutásának. 
Eszerint „Szabó DezsQ, aki a francia-magyar szakon ma az ország legképzettebb tanárai 
között áll, néhány esztendQvel ezelQtt segédtanároskodott. Tudományos meggyQzQdése 
behajtotta Székesfehérváron antiszemita akciókba, amelyekre Prohászka Ottokár felhasz-
nálta a jeles tanárt, és bizalmas emberévé avatta. A Barkóczy-éra akkor bontogatta szár-
nyait, és Szabó DezsQt jutalmul rendes tanárrá nevezték ki Nagyváradra… azzal a titkos 
utasítással, hogy antiszemita és klerikális akcióját folytassa. Szabó DezsQ azonban nem 
akarta lelkiismeretét is bérbe adni, és félreállott az agitációs munkából, amiért hamarosan 
b_nhQdnie kellett… büntetésbQl áthelyezték Székelyudvarhelyre”.13 Nem tudjuk, hogy a 
cikk Szabó DezsQ elbeszélésére épült-e, vagy a lap ettQl függetlenül fogott ezen legenda 
kiötlésébe. Mindenesetre az írás apologetikus jellege a progresszió körébe való befogadás 
szándékát tükrözte.

A Nyugat kapui azonban nem ekkor nyíltak meg Szabó DezsQ írói ambíciói elQtt, 
hanem tanári közszereplésének második utórezgése nyomán. Tisza István ugyanis 1911 
áprilisában lapjában, a Magyar FigyelQben említést tett a Szabó DezsQ szövegezte tanári 
kiáltványról. A cikkben Tisza István az úgynevezett szabadgondolkodást, mint gondolko-
dási típust vette górcsQ alá, amelyben az írás szerzQje doktriner-militáns vonásai miatt a 
gondolat valódi szabadságának legnagyobb veszélyeztetQjét látta. A szabadgondolkodás 
legfQbb intencióját az egyéni érdekek minden más fölé helyezésében ismerte föl: „a min-
den közcél szolgálata alól felszabadított, és minden kötelességérzet ny_gétQl megmentett 
egyén jóllakása a lényeg”.14 Tisza fejtegetése értelmében ez a társadalom életében a nem-
zeti szempont elt_nését vonja maga után. 

Tisza kritikájában az általa ostorozott jelenség demonstrálására hozta fel példaként 
a székelyudvarhelyi tanárok felhívását. A példa kiválasztása azonban nem volt igazán 
szerencsés, és Tisza nem is h_en adta vissza az abban foglaltakat: „Ki beszél ma már 
Rákócziról, szabadságharcról, nemzeti nagyságról, a nemzetért való önfeláldozásról? A 
mai »fiatalokat« a létért való küzdelem sivár ösztöne hevíti. A Talpra magyar-t nem le-
het üres gyomorral szavalni – kiáltja a magyar ifjúság idealizmusának hivatalos ápolója. 
(Micsoda lángostorral vágna, ha élne még közöttünk, e mondás szerzQjén végig PetQfi! 
P bezzeg jobban ismerte az üres gyomrot, és kevesebbet törQdött a státuszrendezéssel, 
mint ez a méltatlankodó tanár úr.) Micsoda elmaradott ember az, aki még ma is nemzetrQl 
beszél? A felvilágosodott magyar ifjúság ajakán emberiség, világpolgárság a cégér…”15

Tisza István több mint hatoldalas írásában a fenti sorok még egy bekezdést sem tettek 
ki, s mint látható, Szabó DezsQ nevét sem említi. Ennek ellenére Szabó DezsQ válasz 
gyanánt nyílt levelet írt Tiszához, melyet a Nyugat és a Világ kiemelt helyen közölt. 
Gellért Oszkár emlékirataiból tudjuk, hogy a válaszadás ötlete nem Szabó DezsQtQl, ha-
nem Ignotustól származott.16 A Nyugat szerkesztQi voltak azok, akik felajánlották a szé-
kelyudvarhelyi tanárnak, hogy a lap hasábjain válaszoljon a volt miniszterelnöknek. Nem 
tévedünk tehát, ha a szabadgondolkodást cikkében finoman, de egyértelm_en a polgári 
radikálisokkal, illetve a Nyugat körével azonosító Tisza Istvánnak címzett levélben nem 
elsQsorban személyes felbuzdulást, de a Magyar FigyelQ és progresszió jelentette ellen-
kultúra közötti kultúrharc egyik csörtéjét látjuk.

Tisza tanulmányát ugyanis legsikeresebben az ominózus bekezdésen keresztül lehetett 
támadni. Ennek több oka volt. Szerencsétlen megnyilatkozás volt, hogy Tisza az ország 
egyik jelentQs földbirtokosaként PetQfi példájára hivatkozva, a nemzeti eszmények fel-
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adásának bélyegét sütötte a siralmas anyagi helyzetük javításáért szervezkedQ tanárokra. 
Emellett a pontatlan idézetek, mint „a Talpra Magyart nem lehet üres gyomorral szaval-
ni”, miközben az eredeti szövegben az állt, hogy „a Himnuszt csak egy ideig lehet üres 
hassal énekelni”, valamint mondatai színpadias fordulatai, mint „PetQfi lángostora”, mind 
könny_ retorikai gyQzelmet kínáltak a fiatal tanárnak. Érdemes hosszabban idéznünk 
Szabó DezsQ válaszából: 

„Most még legyen szabad balzsamot önteni Nagyméltóságodnak arra a feljajdulásá-
ra, hogy: ki beszél még Rákócziról, szabadságról, etc… Ugyan! Nagyon sokan beszél-
nek. Beszél többek között képviselQválasztáskor nagyon sok elQkelQ »idealista«, hogy 
megválasztván, felmehessen az úri kaszinóba eljátszani saját vagy a mások vagyonát… 
Mindezek után teljes hittel mondom: Hazaellenes mindenki, ki öt, tíz vagy nem tudom 
hány ezer holdnyi vagyonnal azt mondja a nyomorgóknak: ne gondoljatok az anyagiakkal, 
éhezzetek a hazáért. Hazaellenes, mert kompromittálja a haza fogalmát. Nagyméltóságod 
szereti a hazát a maga módja szerint (tízezer jóllakott, húszmillió éhes idealistával), mi 
magunk módja szerint, (minden becsületes munkát gond nélküli, elégedett élet illet meg). 
De merem állítani, ha elfogadjuk azt a naiv föltevést, hogy: ha PetQfi még közöttünk 
volna, hogyha a lángostor nem bombaszt (tanítványomtól annak vettem volna), közelebb 
mernék állni PetQfihez, aki Még kér a nép kezdet_ verset írta, mint Kegyelmes Úr!”17

A progresszió körébe tartozók Szabó DezsQ szövegében azonban nem csak a szinte 
gy_lölt „geszti junker” gondolatainak jól célzott kritikáját üdvözölhették. A hivatalos 
Magyarország m_velQdési és politikai eszményeit megkérdQjelezQ ellenkultúra saját ha-
zafiság-fogalmának különleges verbális készséggel megformált kifejezésére is ráismer-
hetett a fenti mondatokban. A korabeli polgári radikális és szociáldemokrata sajtónak, 
valamint a Nyugatnak is kedvelt témája volt a „feudális Magyarország” kevesek érdekét 
védQ, anakronisztikus formákban, hamis lózungokkal élQ, a nem magyarokkal türelmetlen 
„álhazafiságának”, illetve az általuk képviselt, reményeik szerint a jövQt jelentQ, minden-
ki érdekét társadalmi rétegtQl és nemzetiségtQl függetlenül megjelenítQ hazafiságnak a 
kiélezett szembeállítása. 

A nyílt levél tehát amellett, hogy pályafordító jelentQséggel bírt – hiszen megnyitotta 
Szabó DezsQ elQtt a Nyugat és a Huszadik Század kapuit –, egyben tartalmánál fogva 
gondolatszövésünket átvezeti az életrajzi momentumoktól vizsgálódásunk központi tár-
gyához: Szabó DezsQ nemzetszemléletéhez.

(Szabó DezsQ nemzetszemlélete) Mint azt az elQzQekben láttuk, Szabó DezsQ a Tisza 
Istvánhoz írott nyílt levéllel váltotta meg belépQjét a progresszió körébe. A Nyugatban 
megjelent ezen elsQ írásában már élt a kétféle hazafiság megkülönböztetésének retorikai 
eszközével, s ehhez kapcsolódóan manipulációs ideológiaként értelmezte a hatalmi elit 
nemzeti hivatkozásrendszerét. KésQbbi, a Nyugatban és a Huszadik Században megjelent, 
a nemzeti problematikát érintQ írásai is ezen a nyomvonalon haladtak tovább.

Érdemes az elemzés céljából figyelmünket az elsQ, Nyugatban megjelent novellakísér-
letére irányítani. Az Erdélyi földrQl cím_ elbeszélés, amely 1912-ben látott napvilágot, 
alig több mint az alapvetQ szociáldemokrata tézisek tanmeséje. A novella szereplQi – a 
magyar szolgabíró, a román pópa, a szász ügyvéd, valamint a magyar, a román és a szász 
paraszt – a mögöttük álló társadalmi csoportok szimbólumalakjai. A lényeginek gondolt, 
minden egyéb kötQdést felülíró osztálytagozódás kifejezésére a szereplQk két csoport 
tagjaiként jelennek meg. A szolgabíró, az ügyvéd és a pópa a jóllakottságtól elernyedten 
a nyílt lugasban kártyázik egymással, finom ételek és borok társaságában, miközben a 
három vézna paraszt a fáradtságtól megtörten kapálja a kertet.
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A két csoporton belül azonban az egymáshoz f_zQdQ viszony alapvetQen eltér 
egymástól. Míg az urakat a jól felismert osztályérdek összetartja, addig a parasztok 
„szemükkel gy_löletet köpnek egymásra”.18 Ennek a gy_löletnek az oka a hatalmi elit 
szította nemzeti szenvedély, amely mögött mint motiváció az uralkodó rétegek anyagi 
haszna, pozícióQrzése áll. Ezt a tézist demonstrálják a román pópa szavai: 

„Ugyan kérlek, Szolgabíró Úr, csak nem kívánod, hogy évi 800 forint fizetésbQl meg-
éljek a családommal. Ha nincs dákóromán lelkesedés, nincs ajándéktyúk, lelkesedésfo-
rintocska. Kártyában, borban, jó falatban nincs faj. Szervusz!” 

Természetesen a szász ügyvéd mozgatói sem térnek el a pópáéitól: 
„Éljen a Szolgabíró Úr! Igaz, Szolgabíró Úr, bankunk megszavazta a 8000 korona 

kölcsönöd. Persze, nem fogsz lármát ütni, ha egy pár buta paraszt földjét elszedjük. 
Ne igyanak pálinkát. Derék ember vagy te, Szolgabíró Úr, veled lehet beszélni. Azért 
természetesen nem veszed rossz néven, ha néha hivatalosan dühöngök ellened és 
szászfalónak nevezlek. Tudod, ez kell a népnek. Szervusztok gyerekek!” 

A különbözQ nemzetiség_ elit tagjainak alapvetQ, minden látszólagos ellentéten túl-
mutató érdekazonosságát a szolgabíró gondolatai hivatottak összefoglalni:

 „Egészségetekre, fiúk! Nézzétek azt a három marhát, majd felöklelik egymást. Helyes. 
Ha a kutyák egymást marják, biztonságban van az úr lábaszára. Úri ember, úri ember, 
akárki fia. Minek bántanók mi egymást? Nem vagyunk mi testvérek? A jókedv, a jó étvágy, 
a jó itvágy közös bennünk. (Kedélyesen.) Még a pocakunk is olyan, mintha egy apától 
örököltük volna. (Csuklik és nevet).”19

Az osztályérdeket elleplezQ nemzeti összetartozás gondolata, amit az elit hamis 
módon, önérdekbQl az elnyomottak körében táplál, természetesen merQ illúzió. A 
fáradtságtól elgyötört parasztok, valamint a telítettségtQl eltikkadt urak álomba 
zuhannak. Megindul ekkor a testek szürreális párbeszéde, s a magyar paraszt teste 
a származás szerinti rokona, a szolgabíró testétQl kér támogatást és segítséget. Az 
azonban nem lát közöttük mélyebb azonosságot, számára a magyar, a román és a 
szász paraszt egyaránt csak a kizsákmányolás tárgya: „A beszéded olyan, mint a 
más két testé”.20

A testek öntudatlan beszéde tehát feltárta azt, amit a tudatosan megformált nemzeti 
jelszavak világa elleplez. A nemzeti összetartozás káprázata így megsz_nt. Ekkor szólal 
meg egy csodálatos „nemzetek feletti” hang: a közös szenvedés hangja, amely „mintha 
egyik nyelv sem lett volna és mégis mind a három”.21 Ez a reveláció döbbenti rá a ko-
rábban egymást nemzetiségük miatt gy_lölQ parasztokat alapvetQ összetartozásukra. A 
felismerés újszer_, felszabadító érzését tükrözik a magyar paraszt szavai: 

„Milyen különös. Egy percre úgy éreztem, mintha a húsunk összenQtt volna. Mintha 
a ti szívetek is az én gyomrom felett dobogott volna. ErQsen, mintha a harangot verték 
volna félre bennünk… Úgy borzongok és mintha ebben félelem és reménység volna. 
És érzem, hogy a ti testetekben is én borzongok és ti is éreztek az én testemben. De jó 
együtt félni! Nem is tudom, én vagyoke a magyar? Nem tudom, hol kezdQdöm én és hol 
végzQdtök ti. Mintha én volna mindenütt, ahol fáj.”22

Nem pusztán a jelen realitásai, mint amilyen a közös érdek és a megtapasztalt szenve-
dés, de az Qsök sanyarú sorsa, a közös múlt borzalmai is egybekapcsolják a különbözQ 
nemzetiségek elnyomott fiait. A parasztok a kertben egy csontvázra bukkannak, amelynek 
csontjai rozsdás lánccal voltak összekötve, utalva az egykor élt végzetére. Mindhárman 
Qsükre ismernek a let_nt idQk megnyomorítottjában: 

„Az oláh paraszt: Talán az én dédapám. Szegényt a földesura valami okból halálra 
éheztette. Mintha ezek a csontok oláhul sírnának.
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A szász paraszt: Nekem németül beszélnek. Az én egyik Qsapám lesz. Védte a földesura 
földjét és török kézre került. Szegény csontváz!

A magyar paraszt: Ó, ez az én nagyanyám testvére lehet. A grófjának a fia megölelte a 
szeretQjét. P beleszúrt a gróf úrfiba és örök életére elzárták. Igen, ezek magyar csontok.

Az oláh paraszt: Oláh, magyar, szász? Ki mondja meg? Mind a hármunk apja, rozsdás 
lánc van a kezén.”23

A novella azzal a meglehetQsen harcos és egyszer_ szimbolikájú képpel zárul, misze-
rint a valós érdekekeire rádöbbent, a múlt és a jelen szenvedései, valamint a jövQ céljai 
által egybekapcsolt különbözQ népek gyermekei megpillantanak egy f_ben fekvQ, a nap 
fényénél véresen csillogni látszó kaszát. 

Jól érzékelhetQen a novella s_rítve tartalmazta a legfontosabb szocialista toposzokat, 
mint az osztályszempont elsQdlegessége, a nemzeti összetartozás indifferens volta, vala-
mint az elit manipulatív szándékai.24 Ami külön jeggyel látja el Szabó DezsQ írását, az a 
szenvedésnek és részvétnek az íróra oly jellemzQ hangsúlya, valamint az én határait átlé-
pQ egyesülési misztika novellában megjelenQ képei. 

Nem csak elbeszélése foglalkozott a szocialisták és a hatalmi elit közösségszemlé-
lete, vagyis internacionalizmus és nacionalizmus kérdésével, de politikai publiciszti-
kája is. A Nyugatban megjelent 1913-as Újabb politika az élet mögül cím_ írásában 
„Magyarország belsQ küzdelmérQl” beszélt, amelynek szereplQi egyrészrQl a szocializ-
mus, mint az új Magyarország záloga, másrészt a Tisza István személyében megteste-
sült régi Magyarország. Ezen utóbbihoz tapad a „faj fogalom”, az „állam kisajátításához 
ragaszkodó… úgynevezett történelmi osztály”, valamint a „konzervatív famulus közép-
osztály”.25 Ezek adják támaszát, valamint biztosítják fennmaradását. A vele szembenálló 
másik realitás a szocializmus, amely létjogát a fennálló egyetemes emberi nyomorból 
és szenvedésbQl meríti. A jövQ irányát, a fejlQdés menetét ezen két eszme harca hatá-
rozza meg. 

Ezen létezQ két erQ mellett merQ anakronizmusként áll harmadikként a függetlenségi 
ellenzék, „az »ideális-hazafiak« énekes balett-csoportja. Megvénhedt dallamú szavakat: 
alkotmány, Kossuth apánk, Kárpátoktól az Adriáig, a nemzet haragja stb. stb. kornyikál az 
ég felé. Forradalmárok a naprendszer legistenfélQbb ábrázatával, limonádé idealizmussal. 
ZengQ, hazafias, fekete zongorák ezek, melyeken át az új idQk szele is papos, kegyes és 
illendQséges litániákká rezeg”.26 A függetlenségi politikának, mint a jelent tekintve irre-
ális jelenségnek a történelmi szerepe Szabó DezsQ szerint kizárólag abban állt, hogy a 
„Kossuth-apánkos, nemzetiszíneskedQ, bután soviniszta magyar közvéleményt elvezette 
a szocializmus szükségességéhez”.27

Természetesen a népek testvériesülésének perspektívája sem hiányzik Szabó DezsQ 
korabeli írásainak gondolati repertoárjából. A Pascal éjszakája cím_, 1913-as novellában 
látjuk határozott vonalakban felt_nni az egységesülés eszméjét, amelynek Nem novella 
alcíme a m_ önéletrajzi ihletettségére kívánt utalni. A „fejlQdésnovella” megrajzolja a 
fQhQs eszmék közötti bukdácsolásának útját, amely azzal zárul, hogy a vándor biztos 
irányt_re lel a szocializmus tanításában. Az ábrázolt út, mintázva Szabó DezsQ életútját, a 
’48-as kultusznak adózó családi otthontól a minden cselekvés értelmét tagadó életesztéta 
szemléleten, valamint a katolikus univerzalizmus tanításán keresztül vezetett el a teljes 
elbizonytalanodásig. A minden cél hiábavalóságának mocsarából azonban kiutat mutatott 
egy látomás: 

„És ekkor mint a damaszkuszi úton, mint Szent Ágoston kertjében, mint Pascal lázas 
éjszakáján: csoda történt. A szürkés ég elkezdett vérezni, mint egy megdöfött bálna. A vér 
végigcsurgott az ég zöldesszürke szélén, ráömlött a város szélére, s a véresvörös csíkon 



KOVÁCS DÁVID: SZABÓ DEZSP NEMZETSZEMLÉLETE... 25

át a názárethi zsidó, az igazi örök zsidó haladt. Munkászubbony volt rajta, és keresztjét 
termékeny daccal rázta az alvó város felé…”28

A munkászubbonyos „örök zsidó” „megújított” tanítása azonban a krisztusi üzenet 
antitézise: 

„Hajdan a türelmet hirdettem, mint a lázadás egyetlen lehetQ formáját, s a jövQ életet, 
mint a visszaütés egyetlen lehetQségét.”

„Most hirdetem a visszaütQ öklöt s a földi élet diadalmas lehetQségét.”
 Ennek a „megújított üzenetnek” része a népek jövQbeni testvériesülése, hiszen taní-

tása értelmében „addig sehol sem lesz hazám, amíg mindenütt nem lesz hazám”.29 A ke-
resés a novella hQse számára ezen látomás nyomán véget ért: „Tisztán látta az egyetlen 
utat, amelyre rá kell lépnie”, s amely elvezeti az „új világrendhez”. Az elkövetkezQ „új 
világrend”, amely a szükségszer_ forradalmon keresztül valósul meg, a világ egységét is 
magával hozza. 

A szociáldemokraták és a polgári radikálisok számára a fennálló társadalmi viszonyok-
kal, adottságokkal, és az azt fenntartó hatalmi elittel való teljes oppozícióból értelem-
szer_en következett ezen társadalmi valóság tartópillérét jelentQ nemzeti eszmerendszer, 
illetve az azt megalapozó szemléleti formák, tradíciók elvetése. Ezen nemzeti eszmerend-
szer alapját a történelmi ismeretek és azok elsQdleges tolmácsolója, a történetírás adta. A 
múltról formált kanonizált kép egyszerre adott választ a magyarság jellegére, történelmi 
küldetésére és aktuális feladatára vonatkozó kérdésekre. A válasz a büszke, államszerve-
zQ, a nemzeti érdeket mindenek fölé emelQ volgai lovas alakjában, az ezeréves államiság 
és védgát-szerep toposzában, valamint a nemzeti egység kívánalmában összegezhetQ. Ezt 
a nemzeti önképet a múltból származó mozaikokkal elsQsorban a történelem és az iroda-
lom segített kirakni.

A szociáldemokrácia és a polgári radikalizmus teoretikusai, mint Szabó Ervin és Jászi 
Oszkár a korabeli magyar történetírást a nemzeti dicsQség hajszolásában fogant, hQsökrQl, 
hadvezérekrQl és nagy királyokról szóló krónikafolyamnak láttatták. Érvelésük szerint a 
hatalom szolgálatába állított ilyetén történetírás funkciója nem más, mint az, hogy a „múlt 
dicsQsége” dokumentálásával manipulatív módon olyan érzelmi kötQanyagot teremtsen, 
amely a közösség tagjait egybekapcsolja. Jászi szemében a nemzeti múlt dicsQségére hi-
vatkozó magyar történetírás a társadalmi valóságot elhomályosító narkotikum. A kollek-
tív bódulat haszonélvezQje a társadalmi emancipáció ügyét elsikkasztó politikai vezetQ-
réteg: „a nemzet nagy többségére állandóan rá lehet nyomni az igát… a nemzeti dicsQség 
nevében”.30 Szabó Ervin szerint is a nemzeti dicsQség mániákus kutatása állítja elQtérbe a 
középkor uralkodóinak és hadvezéreinek neveit. Ezzel szemben a szocialista történetírás 
feladata éppen az, hogy „ki kell söpörni a magyar történelembQl a királyok, hadvezérek, 
a nagyurak nyüzsgQ seregét, egyéni, családi érdekért vívott háborúk leírásait – mindent, 
amibQl a múltat hamisítják, hogy megfertQzzék, hazugsággal itassák az életet…”31

Szabó DezsQnek az egyént a közösséghez kapcsoló érzelmi szálakról megfogalmazott 
gondolatai illeszkednek az elQzQekben taglalt eszmefuttatásokba. Az író érvelése értelmé-
ben ami az egyént hazájához kapcsolja, az nem a múlthoz kötQdik, nem véres csaták és az 
Qsök dicsQsége alapozza meg, hanem egy, a jövQben beteljesíthetQ szerep: megteremteni 
a népek egységét, mintaként szolgálva, lépcsQfokot jelentve a népek testvériesülésének 
folyamatában:

„Mi adhat egységet a magyar életnek? Mert szeretlek, Magyarország, gazdag testem 
nagy szánalmának minden ölelésével. Szeretlek, nem azokért az Qsökért, akik rajtad ma-
rakodtak, nem a vérért, mely rád csurgott. A föld kerekén mindenütt és mindenkor vere-
kedtek és a rögök mindenütt lumpoltak embervért. Szeretlek, mert te száz hit, száz faj, 
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ezer és ezer humánum lehetQ csodás laboratóriuma vagy. Ha itt lehet termQ békés egy-
séget teremteni... akkor lesz béke és egység a világon. S van-é szebb feladat jövQt vágyó 
hím akarat számára?”32

 Bár ebben a gondolatkörben a nemzeti múlt hagyományosan kiemelt eseményei és 
személyei a jövQ számára nem jelentenek semmit, azért a múltban is felt_nnek olyan 
történelmi személyek, akik jövQtinspiráló forradalmi tetteikért példaként kiemelhetQk. 
Szabó DezsQ a polgári radikális és a szociáldemokrata történelmi panteont építi egybe, 
amikor Dózsa György és PetQfi mellé odaállítja a radikálisok körében nagy becsben álló 
Eötvös Józsefet, mint „a forradalmi szuggesztió” erQforrásait. Szabó DezsQ szemében 
Eötvös és PetQfi m_vészetének és történelmi szerepének jelentQségét a világforradalom 
szükségességének felismerése adta: „Eötvös éppen úgy, és éppen azon az úton jut el az 
univerzális forradalom szükségességéhez, mint PetQfi. Helyük egymás mellett van, mint 
két nagy forradalmi szuggesztió erQje”.33

Szabó DezsQnek a forradalmiság, világforradalmiság mértékét használó mérlegén 1848 
és Kossuth könny_nek találtatott. Az 1848-as események a „félig-merések, és félig-meg-
alkuvások” keveréke volt. Az elQremutató jelenségeket is azonban kitörölte a köztudatból 
az a történetírás, amely eszközként szolgált abban, hogy „az uralkodó osztályok a saját 
hQsi mithoszukká” torzítsák azt.34 Kossuth igazi hiányossága Szabó DezsQ szerint, hogy 
nem volt forradalmi alkat: „az igen egyszer_ lelki konstrukciójú Kossuthot még szónoki 
svungja s kora sem tudta igazi forradalmárrá tenni”.35

Ezen a ponton, vagyis Szabó DezsQ múlt- és tradícióellenessége kapcsán kell kiemel-
nünk, hogy a közösségi identitás témájában megfogalmazott gondolatai többréteg_ek, 
az eddig bemutatott, elsQsorban a szociáldemokratákra jellemzQ vulgár-internacionalista 
gondolatok mellett felt_nnek szövegeiben olyan eszmefuttatások, amelyek az irodalmi 
modernség és Jászi érvelési eszköztárához kapcsolhatók, vagy egészen egyéni gondolati 
színt jelentettek. 

Ennek megfelelQen múlt- és tradícióellenességében több gondolati szál gabalyodik 
össze, és ezek túlnyúlnak a történetírás kérdésén. SQt, Szabó DezsQ kritikájának célke-
resztjébe elsQsorban a korszakban uralkodó helyzetben lévQ nemzetkarakterológiai alapú, 
Beöthy Zsolt féle irodalomfelfogás, valamint az ennek szellemében m_velt irodalomtörté-
net-írás került. Ennek a felfogásnak meghatározó jegyét adta, hogy az irodalmi alkotások 
értékelésében döntQ kritériumnak bizonyult, hogy azok mennyiben tükrözik a normatív, 
idQtlen nemzeti szellemet. Szabó DezsQ bírálata több szemponton nyugodott, azonban az 
ezek közötti logikai megfeleltetést nem végezte el, a kritikáját megalapozó teóriák egy-
másnak is ellentmondtak. 

A nemzeti szellem keresését és konstatálását ezen „dogmává torzult Taine-hatást”36 az 
irodalmi m_vekben élesen elutasította. Esztétikai elveinek kibontása során rendszeresen 
hivatkozott – miként Jászi is tette – Jean-Marie Guyau munkáira, aki Taine-nel szemben 
tagadta a m_alkotások nemzeti meghatározottságát, a m_vészet fejlQdését a nemzeti par-
tikularizmusból az általános emberi irányába haladónak gondolta. EbbQl a szempontrend-
szerbQl kiindulva fogalmazta meg elmarasztaló ítéletét a Beöthy-féle irodalomfelfogás 
és a mögötte meghúzódó értékorientáció fölött: „Narcissus-hazafiság ez, nemzeti színre 
festi a köldökét, s addig gyönyörködik rajta, míg belevakul”.37 Szabó DezsQ szerint ez a 
szemlélet vezetett arra a hiányosságra, hogy nincs olyan irodalomtörténeti munka, amely 
megkísérelte volna bemutatni azt a „jelentékeny hozzájárulást, melyet a magyar szellem 
nem magyarfajú lakótársainak köszönhet”.38 Érvelése szerint amennyiben a let_nt korok 
irodalmi hatásai kapcsán lehet is létjogosultsága ennek a „nemzetiszín_ esztétikai sko-
lasztikának”,39 amely azt kívánja kimutatni, hogy miként determinálta a faj az író lel-
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két, vagyis keresni a nemzeti elemet a m_ben, a kortárs irodalmi alkotások tekintetében 
ugyanakkor az teljesen értelmetlen. A ma m_vésze a „világkultúra harmóniáját” hallja, 
„saját fajának hangja harmadlagos tényezQvé szelídül”.40

Szabó DezsQ a Beöthy-féle „Narcissus-hazafiság” és az ebbQl kinövQ „nemzetiszín_ 
esztétikai skolasztika” megalapozottságát azonban a régi m_veknél is megkérdQjelezte 
arra való hivatkozással, miszerint a magyar irodalom csaknem a 19. századig „gyarmat-
irodalom”,41 vagyis „a témák, az eszközök, a formák rendesen idegenek”.42 A nyugatról 
átvett sablonok „szolgai fordítása vagy utánzása”, vagyis a régebbi magyar irodalom nem 
tanúskodhat semmilyen nemzeti szellemrQl, így az ilyen kísérlet teljességgel hiábavaló.43

Ezen utóbbi gondolat már sejtetni engedi, hogy Szabó DezsQ visszautasítása nem 
pusztán a múltról formált képet kialakító, meggyQzQdése szerint a „régi Magyarországot” 
életben tartó hatalmi elit szolgálatában álló hivatalos irodalomfelfogásnak és történet-
írásnak szólt, hanem magának a magyar múltnak a maga egészében és történelmi va-
lóságában. Ennek megfelelQen társadalombírálata sem csak a jelent érintette, hanem a 
magyar múlt egészét. A jelenrQl és a múltról kialakított kép egybemosódását, a „feudális 
Magyarország” ezeréves embernyomorító változatlanságának képzetét kifejezQen mutat-
ják be következQ sorai: 

„Látta az untig felpanaszolt sebeket: az elrothadt, kártyás, alkoholos hitvány magyar 
dzsentri ostoba adminisztratív despotizmusát, a bennszülöttek mikroszkopikus érdekeinek 
piszkos egybekapaszkodását, az idegent gy_lölQ baromi patriotizmust, s az intelligen-
sek, a tartalmasok fatális magyar betegségét: a lemondást, félrevonulást, kiegyezést. 
Élete gyökeréig látta faját, ezt a csak bravúrokban lehetséges keleti energiát, mely ezer 
évet sárban, piszokban, hihetetlenül ízléstelen lebujokban dulakodott, ivott, kártyázott, 
káromkodott és szónokolt át, s néha nagyszer_ gyermekhencegéssel domborította be 
muskulusait a világtörténelembe”.44

Szabó DezsQ világképében a múlttal egybemosódó jelen világa, a „régi Magyarország” 
állt antagonisztikusan szemben a jövQével, amelyben megvalósul az „új világrend”. A 
múlt holt formáiból Szabó DezsQ meggyQzQdése szerint nem lehet jövQt építeni, azonban 
van különbség múlt és múlt között. Nyugat-Európában a történelmi fejlQdés során csodá-
latos társadalmi formák és ezekhez tapadó kulturális értékek jöttek létre. Ezek a formák 
és a hozzájuk nQtt értékképzetek visszavonhatatlanul a múlt részeivé váltak, minden kí-
sérlet, mely új életet kíván beléjük lehelni, bukásra ítélt, azonban jelenthetnek bizonyos 
inspirációt a jövQ társadalma számára. Erre példa a középkor során a katolicizmus által 
megteremtett társadalmi és szellemi egység, amely a szocializmus számára annak ígéretét 
hordozza, hogy egy ilyen egység a jövQben ismét megteremthetQ.45

Ezzel szemben Magyarországot „az Qrült borbély, a folytonos dulakodás meztelenre 
borotválta minden széptQl”.46 A 20. századra pedig egyszerre „vonaton, újságon, köny-
veken, fordításokon át egyszerre rászakadt az elzárt ázsiai agyakra Nyugatnak mind a 
húsz százada, minden gondolata, érzése. Ez a váratlan bezuhanás az embereket az anak-
ronizmusok és disparatok beteges virvárjává tette”.47 Szabó DezsQ eszmevilágában tehát 
nem csak a jelen és a jövQ Magyarországa, de Magyarország és a Nyugat is élesen szem-
bekerült. A polgári radikálisok körében kedvelt gondolati konstrukciónak megfelelQen 
Szabó DezsQnél a Nyugat a Kultúrával vált egylényeg_vé, szemben a szellemében is 
elmaradt, kulturálatlan „ázsiai Magyarországgal”.48 Szabó DezsQ egyik publicisztikájában 
tanártársait a Nyugat szellemi lángjának hordozására szólította fel a magyar sötétség-
ben: „Menjetek szét Magyarországon, és tanítsatok minden népet. Menjetek Szakolcára, 
Sümegre, Székelyudvarhelyre, irradiáljátok Nyugatot, terjesszétek a szélesebb megértést, 
nagyobb humanitást és kisebb elfogultságot”.49
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Találó, és egyben a köztük lévQ szemléleti különbséget is megmutatja az a jellemzés, 
amit Móricz Zsigmond adott Szabó DezsQrQl egy 1913-as írásában. Szabó DezsQre annak 
a harminc év alatti, „hirtelen kultúrájú generációnak” a tagjaként tekintett, aki gondolko-
dásában nemzedékét is reprezentálja, amikor „megittasodva a nyugati kultúrától, sQt nem 
is attól, hanem annak a hatása alatt kigyúlt magyar álmoktól, fogja székelyül a ráöröklQ-
dött fringiát, s egyszerre agyonveri háromszáz évbeli Qseit és nemzQit: mért nem csinál-
ták meg neki azt a kultúrát, amit Párizsból hazagondolva olyan jól el lehetne képzelni a 
magyar téreken”.50

Fontos hangsúlyoznunk, hogy Adytól és Móricztól eltérQen Szabó DezsQ írásaiban 
ekkor még nem rajzolódott ki egy, az uralkodó történelemképpel és hagyományvonallal 
szembehelyezhetQ másik tradíció. Elgondolásai nem mutattak túl az „ezeréves dicsQség” 
jegyében álló múltszemlélet kategorikus elutasításán, és egy stilizált Nyugat-képen.

Szabó DezsQnek a magyarságképét is a „nyugati kultúrától való megittasultság” hatá-
rozta meg, amint azt az Adyról írott tanulmánya mutatja. Szabó DezsQ szerint Ady köl-
tészetében a magyarság tragikus karaktere szólal meg, ami a legjobbjaiban meglévQ ket-
tQsségbQl fakad. Ennek értelmében ezen „legjobbakat” is uralja a minden magyar sorsát 
meghatározó „keleti nap fátuma”, amely a tettet csak mint indulatot teszi lehetQvé, meg-
fosztva így a magyart az alkotás, a kultúraépítés lehetQségétQl. Emlékezhetünk rá, hogy 
ez a vonás a Pascal éjszakájában is megjelent, mikor a magyarságot „csak bravúrokban 
lehetséges keleti energiaként” láttatta, amelynek „raison d’être-je a dulakodás és zsarno-
koskodás”. Ugyanakkor a „legjobbakban” világuk kietlenségét felismerve, ott munkál az 
„irigy csodálkozó szeretet a nyugati nap, a nyugati m_vészet iránt”.51 Ez a kettQsség kap 
hangot Ady költészetében, ezért nevezi Qt Szabó DezsQ a „legmélyebben fajembernek.”

Szabó DezsQ elemzése szerint Ady a küldetésének azt tekintette, hogy besugározza a 
magyarság „vérébe a nyugati napot”.52 Így a költQ „hatalmas szerve az európai adaptá-
ciónak… idQben utolsója annak a hosszú sor magyar prófétának, kik nyugati hivatással 
születtek”.53 Fontos ezek után megállapítani, hogy ellentétben a szociáldemokrata teore-
tikusokkal, vagy akár Jászival, Szabó DezsQ számolt a magyarság sajátos karakterével, 
azonban azt nem a Beöthy-féle nemzeti szellemként, hanem a fenti módon, „keleti fátum-
ként”, vagy az azt meghaladni kívánó „tragikus kettQsségként” ragadta meg.

A magyarság lényegét eszerint egy visszahúzó és egy elQrelendítQ erQ határozta meg: 
a keleti energia és a nyugati hivatás. Szabó DezsQ szerint a hivatalos nemzeti önkép tel-
jességében hamis és kártékony. A valódi kép pedig legjobb esetben is tragikus. Milyenné 
kellene tehát válnia a magyarnak Szabó DezsQ szerint? Írásaiban gyakran találkozhatunk 
olyan fordulatokkal, mint „a magyarságom teljes emberré emeltem”,54 vagy „az emberré-
szélesülés, a faji és vallási ellentétek letörésének híve vagyok”.55 Arra a kérdésre, hogy 
ezek a kifejezések mit takarnak, az A magyar zsidóság organikus elhelyezkedése cím_ 
írásban találunk fogódzkodókat. A tanulmányban a francia nemzet jelenik meg követendQ 
mintanépként, amely azon az úton, amelyet minden nép idQvel bejár, a legtovább jutott. 

A francia nép, miután története során a keresztény hit és a nemzeti eszme „kiteremte 
a maga képességeit” és ezen két lelki tényezQ csak „múlttal dermesztett”, kiégette ezeket 
magából, és „életét szélesebb emberi princípiumokkal rendezte be új termésre”.56 Nem 
volt szüksége tovább a „hitre, sovinizmusra, a külsQségek és szimbólumok konzerváló 
erejére”. A franciaság ezzel elérte fejlQdése „legmagasabb fokát”, aminek következtében 
„fajisága többé nem nyúzott bQr_ sovinizmusban, céljukat vesztett tradíciókban van, ha-
nem a szem speciális nézésében, a gesztusok, finom hajlásában…” A kozmopolita eszmék 
és a legáltalánosabban emberi m_vészet a franciaság ezen sz_rQjén keresztül jelennek 
meg. Az emberiség egészét átható egységes eszmékben a helyi színek is megcsillannak. 
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Bárhová helyezzük is a hangsúlyt, a fenti gondolatok értelmezésekor kétségtelen, hogy az 
eszmefuttatás bizonyos egyeztetési szándékra utal a nemzeti sajátosság és a szocializmus, 
az „új világrend” egyetemességigénye között.

Szabó DezsQ 1913-as írásaiban jelenik meg az a gondolat, miszerint a világtársadalom 
felé vivQ szerpentin fontos állomását jelentik az olyan több nemzetet tömörítQ multietnikus 
államalakulatok, mint amilyen Magyarország, illetve a Monarchia. Emlékezhetünk rá, 
hogy a Pascal éjszakájában Magyarországot „csodálatos laboratóriumnak” nevezte, 
amelyben kikísérletezhetQ a világ népeinek békés együttélése. Szabó DezsQ korábbi, az 
1911-es, illetve az 1912-es év folyamán a Nyugatban, valamint a Huszadik Században 
megjelent munkáiból csak a világegység általános óhaja csendült ki. Írásai mutatnak tehát 
bizonyos elmozdulást az Erdélyi földrQl vulgár-internacionalizmusától egy taktikusabb, 
Jászi megközelítését mintázó felfogás felé. Ezen már csak azért sem csodálkozhatunk, mi-
vel Szabó DezsQt azok között találjuk 1914-ben, akik megalakították a Polgári Radikális 
Pártot. Bár Jászi eszmevilágának gondolkodói fellépése kezdetétQl meghatározó eleme 
volt a történetfilozófiai vélekedés, miszerint a jövQben szükségszer_en megvalósul a 
különbözQ vallási-etnikai-nyelvi közösségeket egybegyúró világállam, mégis politikai 
megnyilatkozásaiban hitet tett a fennálló állami keretek mellett. MeggyQzQdésévé vált 
ugyanis, hogy a nemzeti eszmével, jobban mondva annak bizonyos elemeivel való reális 
kiegyezés nélkül elképzelhetetlen a társadalmi átalakulás ügye mögé tömegeket meg-
nyerni. Ennek megfelelQen Jászinál a „hazafiság” fogalma túl a társadalmi emancipáció 
továbbvitelének vállalásán, a nemzetállam integritásának, a magyarság vezetQ szerepének 
és a nemzetiségek hosszabb távú asszimilációjának igényét is magába ölelte.57 Jászi az 
utóbbi három szempont beemelésétQl remélte, hogy a szocializmus számára megnyerhe-
tQvé válnak a „régi világ nemes és jóindulatú emberei”, akik érzik a társadalmi változás 
szükségességét, de riasztja Qket a szociáldemokratákat általánosan jellemzQ „nemzetelle-
nes póz”.58 A követendQ minta a Jaurès vezette francia szocialista párt volt, amely egy-
szerre vonzotta soraiba a nemzeti intelligenciát és a munkásságot.

Az is a Jászi szemléletével való párhuzamról tanúskodik, ahogy Szabó DezsQ írásaiban 
egy kétfrontos érvrendszert alakított ki. Egyszerre kívánta meggyQzni a szociáldemokra-
tákat a „haza” fogalmának retorikájukba való beemelésérQl, valamint a magyar középosz-
tály képviselQit arról, hogy a szocializmus és a hazaszeretet nem egymást kioltó eszmék. 
Az olvasóközönséghez igazodva az elQbbit a Huszadik Század, míg az utóbbit a Nyugat 
hasábjain. A szinte egy idQben készült írások gondolatisága közötti részbeni disszonancia 
az írások taktikai, a hangsúlyt a meggyQzésre helyezQ jellegéré világít rá. Úgy is fogal-
mazhatunk, hogy bizonyos közönséghez igazítottság jellemzi Qket.

A Huszadik Században megjelent, A középiskola pszichikai megalapozása cím_ tanul-
mányában rövidlátó tévedésnek nevezte azt a felfogást, mely szerint a nemzet és a haza 
fogalma nem illeszthetQ bele a szocialista világnézetbe: „intranzigens, rövidlátó, bár igen 
jóhiszem_ szociálista küzdQknek el kell hagyniuk azt a hajszát, amit a szavak ellen in-
dítanak”.59 A „szavak nem hibásak” abban, hogy az uralkodó rétegek a történelem során 
visszaéltek vele, a „pátria szót egészségtelen szuggerenssé téve” abból a célból, hogy az 
„spontán balekokat termeljen” számukra.60 Ezzel szemben a szocializmus maga a „haza” 
fogalom valós tartalmának beteljesítése, hiszen minden „emberélet megváltásával” igazi 
hazává teszi a földet. Ez a haza azonban ma még nem a nagyvilág, hiszen „azt ma még 
senki sem tagadja, hogy az emberiség munkáját még beláthatatlan idQkig nagyobb szoli-
daritásokba differenciálódva fogja végezni”. Ez a nagyobb szolidaritás a fennálló állam, 
melynek érdeke alá kell rendelni minden egyénit, vagyis minden partikuláris szempontot 
és érdeket. Ilyen partikuláris tényezQ a faj vagy a nemzet, amelynek érvényesülési köre 
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csak addig terjedhet, amíg az nem veszélyezteti az állam egységét.61 A „faj” és a „nemzet” 
fogalmát Szabó DezsQ ebben az írásban szinonimaként használata, bár általában az etni-
kai-nyelvi közösségre, a magyart is beleértve a „faj” kifejezést használta.

EltérQ verbális és érzelmi húrokon játszik a Nyugatban megjelent Hazafias nemzetközi-
ség cím_ írása. Itt a kiindulási pont Magyarország területi integritásának fenyegetettsége. 
A szocializmus itt azért a „félQ-figyelQ hazafiság logikus és kikerülhetetlen konklúziója”, 
mert egyedül annak eszméje képes magához gravitálni a nemzetiségeket.62 Eszerint a 
szocializmus „nevelné Qket egy a magyarság vezetése alatt álló kultúrhumanitásba, le-
tompítva a faj, felekezet és osztályérdekek vad anarchiáját, amelyet most hazaárulásnak 
rikolt a zsebpatriotizmus…” 

Ennek elQfeltétele, hogy az állam „éppúgy jutalmazná, ösztökélné az oláht szép oláh-
ságra, oláh kultúrmunkára, mint a magyart, vagy más nemzetiséget saját benne rejlQ 
erQinek kifejtésére”.63 A szocializmus ezen „hazafias nemzetköziségével” áll szemben a 
régi Magyarország „zsebpatriotizmusa”, amely azt hazaárulónak bélyegzi. Szabó DezsQ 
is kifogyhatatlanul aggatta a jelzQket a hazafiság fogalma mellé, megkülönböztetendQ 
a hazafiság két felfogását. Az uralkodó elit nemzetszemlélete így kapta többek között a 
„hazaáruló hazafiság”,64 a „Narcissus-hazafiság”,65 „nyúzott bQr_ sovinizmus”66, „kanni-
bál hazafiság”67, illetve „baromi patriotizmus”68 megjelölést. Egy másik, szintén 1913-as, 
Nyugatban megjelent írásában a Monarchia maga is Magyarországhoz hasonlóan „cso-
dálatos laboratóriumként” t_nt fel, amelynek megQrzése egyetemes érdek: „De a szocia-
lizmus sehol a világon nem kaphat olyan Eldorado-laboratóriumot elvei megvalósítására, 
mint a monarchia nép és vallás raguját. Elvonni a monarchia német elemeit a brutális 
germán kolosszustól, a szláv elemeket a halálos szláv káosztól, s e rengeteg sokféleségben 
megmutatni a szocializmus alkotó egységét!”69

A fennálló államkereteket respektáló internacionalizmus esztétikai felfogásában is 
tükrözQdött, amit az 1913 végén életre hívott irodalmi folyóiratban, a Májusban jegyzett 
programadó írása jelzett. Az irodalom és általában a m_vészet lehetQségérQl vallott felfo-
gását Dénes és Margit párbeszédének gondolati dialektikáján keresztül bontotta ki. Dénes 
a kultúra, a m_vészet lehetetlenségét vallja a magyar társadalmi közegben. Ezt testesíti 
meg számára Kisfaludy Sándor költészete, aki törvényszer_en „buta kis rímek határain 
belül verklizte a maga kis naiv szerelmi históriáit.” Ugyanis Dénes szerint „amit alkotunk, 
az emberekbQl gyúrjuk, s leglíraibb teremtésünk is csak annak a kihangzása, amit az élet 
beleorgonázott a velünk együtt élQkbe. Kikbe bocsátotta volna gyökereit Kisfaludy, hogy 
álmot, romantikát, leheletszépet szívjon szavaiba? Korlátoltsága környezete meghatáro-
zása volt”.70

Margit azonban figyelmezteti Dénest: „a szép nem ez”. A m_vész feladata az emberi 
szenvedés érzékeltetésén, a részvét felkeltésén keresztül az emberek közötti szolidaritás 
kialakítása, amely Qket tettekre, a világ átalakítására sarkallja: „Nézd, nyelv születik szen-
vedésbQl, mit megért a magyar, az oláh, szász, és minden néphabarcsa Magyarországnak. 
Légy m_vész ezen a nyelven Dénes. Egység születik szenvedésbQl, melybe magyar, oláh, 
szász anya szül katonát. Építs m_vészetet ennek az egységnek, és csak akkor gyQzhet a 
jövQ, ha már beépítettük az irodalomba”.71 

(Összegzés) A tanulmányban reményeim szerint sikerült láthatóvá tennem, hogy Szabó 
DezsQ korabeli írásaiban szinte maradéktalanul felleljük azokat a gondolati formákat, 
érvkészletet, fogalmi hálót, amely a szociáldemokraták és Jászi nemzetszemléletét is jel-
lemezték. Az idQszak kezdetén elsQsorban a szociáldemokrata toposzokat visszhangozták 
írásai. Melyek voltak ezek a gondolati elemek, toposzok?
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Ezek közé sorolható a „két nemzetiség” teóriája, amely tagadva a nemzeti kötelék 
jelentQségét, a kizsákmányolók és kizsákmányoltak szupranacionális csoportjait ismerte 
el, mint egymással antagonisztikusan szembenálló valós érdekcsoportokat. Ezen, Szabó 
DezsQnél is fellelhetQ gondolati elemek sorába tartozik a világállami jövQkép, amely 
a történelmi folyamat kívánatos és szükségszer_ fejleményének tekintette a „népek 
testvériesülésével” megvalósuló világállamot. Ebbe a gondolati körbe helyezhetQ el to-
vábbá a manipulációs teória is, amely a nemzeti eszmét a hatalmi pozíciókat birtokló elit, 
a „kizsákmányolók” olyan manipulatív ideológiájaként tartotta számon, amely a nemzeti 
hagyomány- és sorsközösségre hivatkozva elhomályosítja az osztályérdeket, hogy így 
meggátolja az annak felismerésébQl születQ osztályharcot. A kétféle hazafiság gondolata 
is tetten érhetQ Szabó DezsQ írásaiban, amely a haza, hazafiság szemantikai terét nem 
feladva, különbséget tett az uralkodó rétegek hazafisága, mint káros, és a „haladó erQk” 
hazafisága, mint elQremutató jelenség között. Az elQbbi lényegét a nemzeti eszmében, 
mint manipulációs ideológiában, valamint az ahhoz tapadó, azt érzelmileg megerQsítQ 
hagyományokban vélte felfedezni, míg az igazi hazafiságot a szocializmus, mint az új 
társadalmi rend támogatásával azonosította.

Mint azt kimutattam, Szabó DezsQ korai írásainak fentiekben taglalt, szociáldemokra-
tákra jellemzQ vulgár-internacionalizmusától megfigyelhetQ egy szemléleti elmozdulás a 
Jászi-féle taktikusabb felfogás felé. Mint emlékezhetünk rá, Jászi – hosszabb távon nem 
adva fel az egységesülés álmát, a világállami perspektívát – a fennálló állami keretek 
elfogadását propagálta. Szabó DezsQnél azonban az állami keretek elfogadása nem kap-
csolódott egybe – mint Jászinál – a magyar vezetQ szerep és kultúrfölény gondolatával, 
miként a nemzetiségek „testvéri asszimilálása” sem képezte az író eszmefuttatásainak 
részét. Szabó DezsQ egyetlen írásában t_nik fel a „magyar vezetés” szófordulata, míg a 
mindenféle nemzeti törekvés alárendelése a közös állami céloknak, és ennek érdekben a 
„faji érzés érdességeinek letörése” visszatérQ gondolata volt publicisztikájának. Szintén 
a polgári radikális szemlélet jegyét viselte magán Szabó DezsQ stilizált Nyugat-képe, va-
lamint írásaiban az „ázsiai Magyarország” és a kultúrával azonosított Nyugat éles szem-
beállítása, miként a két Magyarország Jászi-féle teóriáját is tetten értük írásaiban. Nem 
elhanyagolható különbség Jászi és Szabó DezsQ nemzetközisége és világállami ábrándja 
között, hogy míg Jászi az egységes világtársadalom feltételének látta a nemzetek megsz_-
nését, addig Szabó DezsQ a nemzetek létét alapadottságnak tekintette, számolt a sajátos 
nemzeti jelleggel, bár az új világrend eszmei egyetemességében reményei szerint minden 
egyediség, így a nemzetek külön jellege is elhalványodik.

A kiemelt párhuzamok mellett sem szabad azonban megfeledkezni, hogy a szánalom 
és szenvedés kiemelt szerepe, az „én börtönébQl” való szabadulás vágya, az egyesülési 
misztika – mint Szabó DezsQ világképének meghatározó jegye – írásainak is sajátos színt 
biztosítottak, amely megkülönböztette azokat akár Jászi, akár a szociáldemokraták érve-
lésének az ésszer_séget, illetve az érdeket elQtérbe állító karakterétQl.

Nyilvánvaló, hogy Az elsodort falu eszmevilága alapvetQen eltér az 1911 és 1915 
között megjelent írásokétól, melyek vizsgálódásom tárgyát képezték. A magyarság há-
borús szenvedései nyomán az író érzelmi kötQdései jelentQsen átalakultak. Regénye ezt 
tükrözve már a magyarság sorsa körül forog, fQ szólama a magyarságféltésé. Miként azt 
Szerb Antal megfogalmazta, Az elsodort falu „magyarság-mítosza” a „nagy megszállott”, 
vagyis Ady m_vészetébQl lett kibányászva.72 Nem szabad azonban ezt a tényt visszavetí-
teni a múltba, meghamisítva ezzel Szabó DezsQnek Az elsodort falu elQtt írott munkáinak 
eszmevilágát.
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