
ERŐS VILMOS

Plebs és populus között 
(Szabó István kora újkori parasztságtörténettel  
kapcsolatos tanulmányai – 2. rész)*

(Szabó István két lektori véleménye az 1950-es évekből) Az alábbiakban részleteket 
közlök Szabó Istvánnak az 1950-es években, a készülő egyetemi tankönyvekhez írott 
lektori véleményeiből, amelyeknek – véleményem szerint – kulcsszerepe van, ekkori 
nézetei, de akár egész életműve értelmezése szempontjából is. Az első lektori vélemény 
keltezése, Debrecen, 1954. június 9.1

I/2. kötet.2

„A kötetben Engels-re való hivatkozással ismételten utalás történik a jobbágyok általá-
nos visszaállítására. Ez a második jobbágyság kérdése, mely – meglátásom szerint – a 
kötet előző részében jutott terjedelmes és polémikus megtárgyaláshoz.3 Véleményem 
szerint e kérdésnek a kezelése különösen is jellegzetesen az, amit a sématizálás fogalma 
alá kell sorolni. Ha ugyanis a XVI–XVII. században a jobbágyság általános visszaállítá-
sáról beszélünk, akkor nyilván lenni kellett előbb olyan korszaknak, amikor szintén álta-
lános volt a jobbágyság, de a jobbágyság utóbb – legalábbis részben – megszűnt, viszont 
a XV. század óta azt újból visszaállították. Ez ilyenformán nyilvánvalóan képtelenség. 
Az ellentmondást maga a jobbágy szó, illetőleg ez esetben az általa visszaadni kívánt, 
idegen nyelven kifejezett fogalom megvizsgálása magyarázza és oldja fel. Tisztában 
kell azzal lennünk, hogy a magyar jobbágy szó sajátosan a feudális társadalom termino-
lógiájába tartozik, konkrétan és speciálisan arra a tisztán feudális viszonyra utal, amely 
a feudális birtok tulajdonosa és az önálló gazdasági üzemet vezető és a földesúrnak 
szolgáltatással tartozó paraszt között fennállott. Ilyen speciális, amellett a feudalizmus 
úrbéres parasztságát egészében átfogó jobbágy szava más nyelveknek nemigen van. A 
franciák csak a serf-fel tudják kifejezni, viszont ez szolgaállapotra utal. De nem azonos 
a magyar jobbágy és a német Leibegene, Leibeigenschaft fogalom sem, pedig Engelsnél 
éppen erről, a Leibeigenschaft második kiadásáról, illetőleg általános visszaállításáról 
van szó. A Leibeigene miként a szó etimológiája is kifejezi [eigen, leibeigen=mit der 
Person eigen, einem andern zugehörig, leiblich eigen; Leibeigentum=Besitz in bezug 
auf einem Leibeigenen, Leibeigenschaft=servitus perennis stb Grimm: Deutsches 
Wörterbuch. VI. k. 592–593. l.],4 személynek személyéhez való kötöttségét, személy 
alá vetettségét jelenti.

A Leibeigenschaft-nak a személyes köteléken alapuló állapotából német parasztok 
a XIII. század közepe óta egyre nagyobb számban lettek szabadokká, elnyerték a sze-
mélyiség szabadságát, mert – mondja Engels5 – fontosabb lett a földesurak számára a 
parasztok szolgáltatásaival rendelkezni, mint személyükkel. S a korai középkor job-
bágyrendszere (die Leibeigenschaft des früheren Mittelalters), amelyben még sok elem 
volt a régi rabszolgaságból, olyan jogokat adott az uraknak, amelyek egyre inkább 
elvesztették értéküket; ez a rendszer lassanként feledésbe ment, a jobbágyok helyzete 
(Die Stellung der Leibeigenen) kezdte megközelíteni a csupán függőségben levőkét 
(Hörigen). Engels ezután – elsősorban Maurer6 alapvető kutatásaira támaszkodva – 
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kifejti, hogy a XIV–XV. században a parasztot a feudális urak újból jobbágyokká (in 
Leibeigene) változtatták. Vagyis a függő (Hörige), de személyileg szabad parasztok, 
akik persze közben is földesúri földön éltek és uraiknak feudális szolgáltatásokkal adóz-
tak újból Leibeigenné lettek, feléledt a Leibeigenschaft rendszere (die Leibeigenschaft 
wird eingeführt). Tudomásunk szerint hozzávetőlegesen ezzel egyidejűleg ugyanezt 
az utat futotta be a magyar jobbágyság és Európa e táján más jobbágyság is. Viszont a 
fentiekből az következik, hogy e népek történetében a német nyelvben lehet beszélni a 
Leibeigenschaft – legalábbis részbeni – megszűnéséről s a Leibeigenschaft újbóli álta-
lánossá válásáról, vagyis lehet beszélni a Leibeigenschaft második kiadásáról, de nem 
lehet a magyar nyelvben a jobbágyság XIV–XV. századi – akár részleges – megszű-
néséről s XVI. századi újbóli általánossá válásáról, a jobbágyság második kiadásáról: 
közben is jobbágyság volt7. E szó jelentéskörébe szokták foglalni a magyar nyelvben 
egyformán a Leibeigene-t és Hörige-t, holott már Wenzel8 figyelmeztetett arra, hogy a 
német Leibeigenschaft szónak a magyar nyelvben nincs megfelelő kifejezése s az örökös 
jobbágyság mindig csak olyan szó volt, mely a legmostohább időkben sem hatott vissza 
jogilag a paraszt ember személyes állására. Jellemző arra az óvatosságra, amivel a termi-
nológiát kezelni kellene, hogy Engels művében a Hörigé-t nálunk féljobbágynak is for-
dítják. E terminológiával azonban a XIV–XV. században Magyarországon a jobbágyság 
helyett inkább általánosan féljobbágyságról9 kellene szólni és így valóban lehetne 1514. 
óta a jobbágyság általános visszaállításáról beszélni. De micsoda zűrzavar lenne ez így, 
s kár volna a magyar jobbágy nagyon is határozott fogalmát így kiforgatni mivoltából.

Nem kívánom azonban elhallgatni, hogy a problematikát nem csupán abban látom, 
hogy a Leibeigenschaft fogalma nem felel meg a magyar jobbágyság fogalmának s így 
pusztán pontosabb fordítást kellene elérnünk. Nem csupán a forma-, hanem lényegprob-
léma is felvetődik. A szolgaszerű állapot tekintetében már az első Leibeigenschaft is 
különböző mélységű volt az egyes társadalmakban, főleg annak megfelelően, hogy az 
egyes társadalmak életében milyen szerepet játszott a római birodalom rabszolgarend-
szere, az antik rabszolgaság.10

De az Európának főleg a keleti felében a XV–XVI. század óta többé kevésbé kifejlő-
dő új második Leibegenschaft is különböző tartalmú volt, ha egyébként létrejöttük mö-
gött alapjában közös tényezők működtek is. Különbségek voltak pedig aszerint, hogy a 
Leibeigenschaft persönlich kötelékei, szemben a dinglich kötelékkel milyen mértékben 
fonódtak rá a jobbágyságra. E kötelékeknek különböző fokozatai alakultak ki s egyálta-
lában nem merültek ki a jobbágyok örökre telkéhez, földjéhez – tehát nem ura szemé-
lyéhez – történt kötésében, hanem a jobbágy személyi jogképességének több-kevesebb 
megvonásán, a jobbágybirtok öröklésének megszorításán vagy megsemmisítésén, a job-
bágy gyermekeinek cselédkényszerén keresztül elvezethetett addig a fokig, amelyen a 
jobbágy – mint nem ura földjéhez, hanem személyéhez kötött személy – a jobbágytelek 
nélkül maga személyében is elidegeníthető, eladható-vehető volt, sőt a földesúr eladhat-
ta jobbágya gyermekét is a jobbágycsaládból kiszakítva.11

A magyar jobbágyságnak a köteléke ugyanakkor nem látszik annyira személyesültnek, 
mint az említett keletnémet államok jobbágyságáé. Hogy az 1514-ben örökre röghöz kö-
tött, s a kizsákmányolást annál korlátlanabbul viselő magyar jobbágyság az új, második 
Leibeigenschaft-nak milyen állomására szorult, s hogy egyáltalában helyzete foglalható-e 
a Leibeigenschaft fogalma alá? – véleményem szerint a XVI–XVII. századi magyar törté-
nelemnek mindenképpen egyik fontos alapkérdése.12 Éppen ezért úgy gondolom, hogy ha 
az írók idevonatkoztatható kutatásaim eredményeit13 nem tudták elfogadni, a kérdést nekik 
kellett volna alapos vizsgálat alá venni. Legkevésbé lehet azonban a kérdést a jobbágyság 
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– helyesen: Leibeigenschaft – általános visszaállításának alapvetőként kitűnő és a német 
nyelvben is kifejező sémájával elintézni, mintha jobbágyság és jobbágyság, jobbágyság és 
Leibeigenschaft egyre menne. Úgy vélem, hogy az ilyen nyers és kezdetleges sématizálás 
tudományos szempontból éppen nem igényes s nem annyira a dolgok megvilágítására, 
hanem inkább elhomályosítására és összezavarására alkalmas.”14

„Zrínyi sem járt jobban. Zrínyi alakja, koncepciója, programja s nem kevésbé ka-
tonai küzdelmeinek képe szétszabdalódik időbeli ízekre, hol egy-egy csatája, hol 
egy-egy munkája kerül sorra, közben az erdélyi és bécsi stb. politika eseményeivel is 
tarkítva, ahogyan az időrend szerint következnek. Ez a szinte pontosan megvalósított 
egyidejűsítés mégis a középkori krónikákra15 emlékeztet s arra a meggondolásra vezet, 
hogy ha a történelmi anyagot ilyen módon kellene tudni, nemcsak a vizsgázó, hanem 
talán maguk a vizsgáztatók is könnyen és simán elbuknának. Ám ha a vizsgára készülő 
végül is megtanulja ezt az egyidejűsített anyagot s elsorolja, hogy mi történt 1653-ban, 
1654-ben stb. kérdezni kell: elértük-e pedagógiai célunkat?”16

Szabó István észrevételei az egyetemi tankönyv I/2. kötetéről, 1959. aug. 3.17

„A kötet periodizációja jól megalapozott, véleményem szerint vitatást egy ponton kíván: 
nem látszik indokoltnak az első résznek két időbeli fejezetre (1526–1571, 1571–1606) 
bontása, különösen nem, ha a második fejezet korszaka címében – mintegy a korszak 
meghatározójaként – Az örökös jobbágyság rendszerének kialakulása megjelölést vi-
seli.18 Az örökös jobbágyság egyik belső korszakjelölő határa ugyanis legfeljebb 1608 
lehet, legkevésbé az 1560-as ‘80-as évek, mivel a jobbágyságnak az 1556-ban évtizedes 
kísérletek után visszaadott szabad költözésének virulása – a körülményes eljárás elle-
nére is – ezekre az évtizedekre esik.19 A »licenciálás« ezekben az évtizedekben egész 
formulás eljárást alakított ki s a valóságnak ellene mondunk, ha e korszaknak az örökös 
röghöz kötöttség, az örökös jobbágyság rendszerének kialakulását tulajdonítjuk, éppen 
az 1571. évhez való kapcsolásával.20 Igaz ugyan, hogy az előre bocsátott bevezetés21 sze-
rint a »földesúri gazdaságok megerősödésén« és a »parasztság helyzetében jelentkező 
hatásain« kívül más »időhöz jobban kapcsolható változások« is jelzik ezt a hatást, éspe-
dig pontosabban, de a megnevezett változások és a hatások már egészen más síkon je-
lentkeznek, mint az örökös jobbágyság rendszerének kialakulása. Ha az 1526–1606. évi 
korszakot mégis periodizálni akarjuk, szerintem az 1526–1541, 1541–1571, 1571–1606. 
évi periódusok kínálkoznak legkézenfekvőbbnek.”22

„A 116–119. lapokon ilyen fejezetcímek követik egymást: A nagybirtok áruterme-
lésének továbbfejlődése, Az örökös röghöz kötöttség rendszerének kiépülése, A robot-
járadék emelkedése, A szabadság erői… stb.23 Ez a tagolás igen tetszetős lehet, ha nem 
tankönyvről van szó. Tankönyvben azonban ajánlatosabb volna összefogni az említett 
kicsiny fejezeteket, melyek problematikája egyébként is összefügg s melyek külön-kü-
lön reális vizsgakérdéssé nem is válhatnak. A 311. lapon a Bányászat cím alatt a mind-
össze két fejezet (Ipar, céhek), együttvéve is alig három lapnyi.24 Ez a három kis fejezet 
nyugodtan egy fejezetbe is kerülhetne, sőt a tanulás szempontjából összefoglalandó is 
volna. Véleményem szerint célszerű lenne az egész kötetet a kis fejezetek összevonásá-
val egységesebb szerkezetbe foglalni.”25

„Az egyik az 1780–1790. évi szöveg, melyet, »elprimitivizált«-nak érzek26. Az el-
mondó, regisztráló jellegű szövegnek nincs jellemző ereje, nem tudja stílusbeli eszkö-
zökkel a mondanivalót tisztábbá és élményszerűvé27 tenni.

A stílusbeli nyílt hibák feltétlen kiküszöbölését tartom szükségesnek. Az említett két 
főfejezetet (1607–1648, 1780–1790)28 egészében közelebb kellene vinni a kötet többi 
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szövegéhez. Legeredményesebb volna, ha az egész szöveget a stílus egységének meg-
közelítése érdekében a kötetnek valamelyik jól író munkatársa megvizsgálná s a mai 
szöveg lényegesebb sérelme nélkül kiigazítaná.”29

„Az 1711–1790. évi szövegrész az arány érdekében is csökkentendő lenne. E tekin-
tetben magam különösen is kívánatosnak tartom a 7. főfejezet D és a 9. főfejezet B feje-
zetének megrövidítését.30 Az utóbbi szinte tanulmányszerű, éppen ezért meg is haladja a 
tankönyv igényeit; amellett ebben a fejezetben az egyes alfejezetek között is aránytalan 
eltolódások álltak elő; míg a magyar nemzeti kérdésről e korban 7 lap szól, addig az 
ország nem magyar népei hasonló kérdéseinek tárgyalására 32, csupán a szerbeknek 9 
lap jutott.”31

„Különösen is hallgatnak e fejezetek a nép32 kulturális állapotáról. Ha e tekintetben 
a nép anyagi kultúrájáról hosszadalmasabb előkészítés nélkül nehéz is volna képet 
adni, legalább szellemi kultúrájának viszonyait kellene röviden ismertetni. Éppen eb-
ben a korban olyan kérdések volnának itt aktuálisok, mint az írásbeliség terjedése és 
társadalmasodása, az iskolák megjelenése a falvakban, a vallási szemlélet jellegzetes-
ségei és változásai, az úri és népi kultúra viszonya, a kultúráramlatok hatása az egyes 
társadalmi rétegekben, az olvasmány és az olvasók viszonya stb., természetesen nem 
mellőzve a magas kultúrának, az irodalmi és művészi alkotásoknak a jelenlegi fejezete-
ket legtöbbször egyedül kitöltő számbavételét sem.”33

„A kérdés34 végigvonul a korszakon. Már a kötet előző szövegéhez benyújtott bírá-
latomban35 rámutattam, hogy a német »zweite Leibeigenschaft«-nak a magyar nyelv-
ben »második jobbágyság«-gal való fordítása, vagy a német szöveg nyomán éppen a 
»jobbágyság második kiadása«-ról beszélni, torz dolog.36 (Az érthetetlen »jobbágyság 
második kiadása« helyett »a Leibeigenschaft második korszaka«, vagy »megnyilatko-
zása« lenne helytálló.) Azonban azt is hangsúlyoztam, hogy nem csupán terminológiai, 
hanem lényegi kérdésről is szó van. Arról nevezetesen, hogy a jobbágyság a XVI–XVII. 
századokban visszasüllyedt-e abba az állapotba, amelyben kb. a XIII. századig a német 
»Leibeigene« volt. Engels37 arra a megállapításra jutott, hogy a német jobbágyság – ha 
nem is az egész német területen – a XVI. századtól a majorsági gazdálkodás, a robotjá-
radék növekedése és a röghöz kötés következményeként újból »Leibeigene« lett, vagyis 
szolga-rabszolga állapotba süllyedt vissza. Azaz személyével nem rendelkező »res« lett. 
A XVI–XVIII. századi német »Leibegene«-nek az időben párhuzamos magyar társada-
lomban az a réteg felelt meg, melyet a magyarországi latin terminológiában »servus«-
ként jelöltek meg, sokszor már telekre ültetett38 servusokat értve a kifejezésen. A lényegi 
kérdés a magyar történelemre nézve tehát az, hogy a magyar jobbágyság a XVI–XVII. 
századokban visszasüllyedt-e a XI–XIII. századi »servus«-ság, a »Leibeigenschaft« 
állapotába? E kérdés tisztázását megnehezítette az utóbbi időben, hogy nálunk – kül-
földön is, mint a németeknél – a »második jobbágyság« kialakulásáról szóltak, nem azt 
vizsgálták, hogy valóban a Leibeigenschaft állapota tért-e vissza, hanem csupán azt, 
amit Engels a visszafejlődést előidéző tényezőkként megállapított, tehát elsődlegesen a 
majorsági gazdálkodás fennforgását.39 Engels ok-okozat párjából kiesett tehát a második 
tag – az alapkérdés – vizsgálata. Elég volt a majorsági gazdálkodás kialakulását meg-
állapítani, hogy a »második jobbágyság«-ot nálunk is társadalmi valóságnak tekintsék.

Pedig a majorsági gazdálkodás rendszere – ha egyébként mindenütt súlyos követ-
kezményeket hozott is a jobbágyságra – nem szükségképpen süllyesztette vissza az 
Engels-értelmezte tulajdonképpeni Leibeigenschaft, a servus-servitus állapotába. A 
süllyedésnek különböző fokozatai és változatai alakultak ki az egyes társadalmakban a 
Leibeigenschaft igazi tartalmának, a mélypontnak elérése nélkül is. Magyarországon a 
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legjobb tudomásom szerint a jobbágyság nem zuhant vissza a XI–XIII. századi servus-
ság/a német »Leibeigenschaft« állapotába.40 A majorsági gazdálkodás új, nyomasztó 
terhei és a röghöz kötöttség dacára az örökös jobbágyoknak az 1514. évi röghöz kötése 
után is tovább éltek a szabad költözésen kívül más személyi és különösen dologi jogo-
sítottságai41. A földesúr nem rendelkezett a jobbággyal, még kevésbé családja tagjaival 
mint »dolog« felett, nem lett tehát a jobbágy elidegeníthető »res«. A kötetben ugyan 
utalás történik arra, hogy erdélyi területeken utóbb esetenként román jobbágyokat 
személyükben is elidegeníthettek, ez azonban a magyar örökös jobbágyság általános 
vonásaként nem rögzíthető meg.42 Annál kevésbé állja ki a kritikát a kötetnek az a meg-
állapítása, hogy »az 1514-es megtorló törvények lényegében a második jobbágyság jogi 
körülírását tartalmazzák.« /10. l./43

Mégis meg kell állapítanom, hogy a kötet az 1954-es szöveghez képest általában ma 
már helyesen, ha nem is mindenütt egyértelműen kezeli a kérdést. A »második jobbágy-
ság« mintegy magyar változataként a régóta meggyökeresedett, kifejező »örökös job-
bágyság« kifejezését használja. Szükségesnek tartanám mégis a »második jobbágyság« 
sok zavart okozó kérdésének lényegét – ha elfogadásra talál – a fenti értelemben röviden 
megvilágítani, talán éppen az első szövegközi bevezetésben. Kifejezetten meg kellene 
mondani, hogy a magyar jobbágyság helyzetének súlyos rosszabbodása ellenére sem 
süllyedt a »servitus« /Leibeigenschaft/ mélypontjára, így a magyar örökös jobbágyság 
a közép- és kelet-európai történetben44 a majorsági gazdálkodás és más tényezők hatá-
sa alatt bekövetkezett süllyedésnek, a második Leibeigenschaft felé tartó hanyatlásnak 
egyik változatát jelenti.45 Szükségesnek tartanám továbbá, hogy a »második jobbágy-
ság« kifejezést használva utána zárójel között mindig tétessék ki Engels szövegének 
megfelelően a »Leibeigenschaft«, minthogy a Leibeigene a fentiek szerint éppen nem 
azonos társadalmi minőség. (A bevezetés 10. lapján46 az olvasható, hogy a magyar 
jobbágy szó a jobbágy helyzetében bekövetkezett változásokat nem tudja kifejezni. 
Viszont még mindig jobban ki tudja fejezni, mint a német vagy a francia nyelv, mely-
ben a szolgáknak »Leibeigene« és »serf« szavai áttevődtek a feudálizmus jobbágyaira 
is, így e nyelvekben nincs a valóban csak a feudálizmus korára vonatkozó »jobbágy« 
szónak megfelelő szó. Ha egyébként – következik a fentiekből – a magyar jobbágyság 
a Leibeigenschaft állapotába süllyedt volna vissza, akkor sem a »második jobbágyság«-
gal, hanem a »második servitusság«, vagy a »második szolgaság« kifejezéssel volna 
állapota megjelölendő.)”47

Részletmegjegyzések:
„9. l. »Nagy területen megbolygatta a lakosságot!« Nem elég. Hanem: elseperte vagy 

elpusztította a lakosságot s felbontotta a már 5–6 évszázados magyar települési rendet.
9. l. »Az emberek ezreinek elhurcolása.« Másfél századra utalással, így azután igen 

kevés. Helyette: tíz-százezreit, vagy nagy tömegét/megszámlálhatatlan ezreit.”48

„»Az örökös jobbágyság teljes kifejlődése a 18. századra esik.« Ez mindenképpen 
téves. Ebben a megállapításban – úgy gondolom – az a meggondolás rejlik, hogy a 
majorsági gazdálkodás nálunk a XVIII. században teljesedett ki; tehát ekkor teljesedett 
ki az örökös jobbágyság is. Ez a sématikus párhuzam azonban az előbbiek szerint nem 
alkalmazható.49 Egyébként: a XVIII. század hozza meg az örökös jobbágyság megszün-
tetését, de a magyarországi jobbágyság jó része már ennek előtte is a XVIII. században 
nem »örökös«, hanem »szabadmenetelű«.”50

„A védelmi szervezet kapcsán említeni kellene az előző századi telekkatonaságból ki-
fejlődő »continuus-miles« rendszert.51 Azt is, hogy a bandériumok helyét a király pénzén 
tartott földesúri csapatok foglalták el. Így válna csak érthetővé, hogy a birtokosok a hadi 
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szemle alkalmával földesúri tiszteket, jobbágyokat, cselédnépeket állítottak be katonáik 
közé. Ki kellene fejezni, hogy az ország területén állandósult hadakozásban elvesztette 
minden gyakorlati jelentőségét a csupán egy-egy hadjáratra alkalmazott bandérium, ne-
mesi felkelés és telekkatonaság. Az osztó igazság kedvéért nem kellene a negatív meg-
állapítás mellett azt sem elhallgatni, hogy a nagybirtokosok között is akadtak a korban, 
akik derekasan kivették részüket a védelmi harcból (Zrínyi Miklós, Losonczy István, 
Nádasdy Ferenc, stb.)”52

„»A reformáció a korábbi eretnekmozgalmak vonalán haladva, vallási külsőben in-
dított harcot a feudális rend ellen.« Az igazsághoz az is hozzátartozik: a reformációt 
vallási szomjúság táplálta, enélkül ki sem bontakozhatott volna.53

43. l. Nem felel meg a tényeknek az az általánosítás, hogy a birtokosok csak az egyhá-
zi vagyonból való gazdagodás lehetőségeitől és osztályérdekeiktől vezetve lettek volna 
a reformáció híveivé. Voltak ilyenek is, voltak mások is.54

43. l. Valahol utalni kellene arra, hogy a kálvinizmus (sacramentáriusság) döntő mér-
tékben a magyar nyelvű lakosság körében gyökerezett meg.”55

„Érdekközösség az idegen dinasztia és a magyarországi földesúri osztály között. 
Inkább a XVIII. századnál kíván hangsúlyozást. A XVII. században a birtokos nemes-
ség soraiból sokan szembekerülnek a dinasztiával, tömeges birtokelkobzások folynak.”56

„»Nincstelen« és »zsellér« nem azonos fogalmak. A »zselléresedés« kérdésével 
egyébként is óvatosan kell bánni, mert éppen e században egyre inkább számolni kell 
olyan jobbágyokkal, akik – főleg az Alföld szélén – a viszonyok között terhes és bi-
zonytalan gabonatermelést feladva, állattenyésztésre szorítkoztak, így esetleg zsellérnek 
minősültek.”57

„»A feudális uralkodó osztályt jobbágyelnyomó politikája a Habsburg uralommal 
való következetes szembefordulásában megakadályozta.« De éppen ez a század a 
Habsburg-ellenes függetlenségi küzdelmek kora s a szerző előbb azt állapította meg he-
lyesen, hogy e harcok vezető erejét a nemesség »képezte«. Ellentmondás.”58

„»A földesurak sorra megengedik jobbágyaiknak a robot megváltását.« Viszont az 
előző sorokban arról volt szó, hogy a földesurak a majorsági gabonatermelést nagy 
mértékben fokozták, vele a robotot is, mivel a bérmunka sokba került és a bérmunkás 
kevés volt.59 Ezekben a megállapításokban – mint általában ebben a főfejezetben60 okos-
kodásokból és elméletleszűrésekből eredő ellentmondások mutatkoznak. Lehet, hogy 
ezek csak látszólagosak, tehát feloldhatók. De tankönyvben különösen kerülni kellene 
az ilyen »fejtörő« feladványokat.”61

„»A 17. század közepére megkezdődött a köznemességnek az arisztokráciáról való 
leszakadása és politikai önállósulása.« Eddig is volt ilyen, ezután sem lett teljes. (A 
Wesselényi-féle összeesküvésben a köznemesség tekintélyes rétege helyezkedett a főúri 
vezetés alá.)”62

„Erőltetett a szécsényi országgyűlés63 kapcsán az »új magyar állam«-ról úgy szólni, 
mintha célja az osztályuralom fenntartása lett volna (t.i: a küzdelem szervezése).64Az 
osztályuralom feudális alapon magától értetődő…

A szóban forgó kuruc versek nem annyira az otthon maradt jobbágyok felett megszi-
lárdított osztályuralom65 és a hadseregben szolgáló jobbágyok készülő alávetése felett, 
hanem a seregben az urak előretörése, a szegény kurucok mellőzése és hátraszorítása 
felett érzett keserűségnek adnak kifejezést.”66

Az 1711–1790 közötti évekre vonatkozóan:
„»A majorsági gazdálkodás súlya a parasztság egyre fokozódó munkajáradékán nyug-

szik, a parasztság lényegében és tömegében a második jobbágyság általános kelet-európai 
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viszonyai között él tovább.« Az előzőekben már kifejtettek szerint önmagában a foko-
zott munkajáradék nem jelent szükségszerűen »második Leibeigenschaft«-ot.”67

„»A földesurak a töröktől visszafoglalt területeken kezdettől fogva ellene voltak a 
földközösségi rendszernek, amely birtokjoguk érvényesítését korlátozta.« Azt hiszem, 
az elpusztult falvak »pusztái«-ról van szó, jelesül arról, hogy e pusztákat, melyeket a 
földesurak egészükben majorsági területnek óhajtottak tekinteni, a bérlő vagy zálogoló 
helyi közösség ne vonja be a földközösségbe.”68

„»A paraszt többnyire hiába küszködik, nem tud kiemelkedni.« Később: »az áruter-
melés következménye: a földközösség bomlása és szolgákat kizsákmányoló gazdagpa-
raszti réteg kialakulása.« Ellentmondás, ezt a »többnyire« nem enyészteti el, mivel egész 
»réteg«-ről van szó.”69

„Ez alkalommal is70 hangoztatni kívánom: az úrbérrendezést megróni azért, amiért a 
jobbágyság elől a további földszerzés lehetőségét elzárta volna, történetietlen szemlélet. 
Előbb a szerző is megállapította: a parasztnak földdel való ellátásán kezd felülkereked-
ni a földtől való megfosztása (ti. az úrbérrendezés előtt). Nyilván ez az úrbéri rendelet 
nélkül akadálytalanul folyhatott volna. Hogyan tágíthatta volna tehát a jobbágyság a 
parasztföld határait?”71

„Az ilyesmi: »II. József a maga módján felvilágosult volt«, nem mond semmit. Annál 
kevésbé, mert II. József egyéniségéről, elveiről, szemlélete gyökereiről – egy pár odave-
tett vonáson kívül – kielégítő képet nem kapunk. Mályusz Elemér: Türelmi rendelete72 
után erről pontosan lehetne és kellene tájékoztatást adni.”73

Szabó megállapítása szerint elvi szempontok is vezetik II. Józsefet:
„»Az abszolutizmus merő önfenntartó szükségletétől vezetve jobbágyreformokra 

kényszerül.« De elveinél fogva is felvilágosodott abszolutizmusról van szó.
II. József rendelkezése a röghöz kötöttség megszüntetésére jelentéktelenítve van. 

Előbb a tankönyvben külön korszakot jelöl meg az »örökös jobbágyság«. Most, amikor 
megszűnik, inkább csak »jogi eredmény«.”74

Horia–Closca mozgalom tárgyalása nem világos Szabó szerint, s hiányolja a dákoro-
mán elemekre történő utalást is.75

Összességében így véleményez Szabó István: 
„A II. József korszakáról szóló fejezet végül is nem csupán valamivel bővítendő, 

hanem teljesen átdolgozandó lenne. Ki kellene tűnnie az átdolgozott szövegből, hogy 
József reformjai egy összefüggő egységes szisztéma részei voltak, hogy mögöttük egy-
séges bölcseleti és állampolitikai szemlélet állt s hogy a reformok a kor síkján legtöbb-
ször előre mutattak. 76De ki kellene annak is tűnni, hogy miért kellett Magyarországon 
mégis menthetetlenül konfliktushoz vezetnie.”77

(Lektori vélemény és levelezés Maksay Ferenccel az 1950-es évek végén) A követke-
zőkben Szabó Istvánnak a Maksay Ferenccel folytatott levelezéséből, illetve a Maksay 
Ferenc által összeállított forrásgyűjtemény Szabó István által készített lektori vélemé-
nyéből közlök részleteket. A dokumentumok kulcsfontosságúak a szóban forgó paraszt–
fontes kötetek értelmezése, keletkezésének rekonstrukciója szempontjából. Mindebből 
kiderül ugyanis, hogy a forrásgyűjtemény eredetileg a Szabó István által 1946-ban kez-
deményezett sorozat része volt.

Maksay Ferenc időközben önálló tanulmányt publikált a kora újkori magyar paraszti 
társadalom helyzetéről, erre vonatkozik Szabó István hozzá írott, 1957-es levele.
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Szabó István levele Maksay Ferencnek. Debrecen, 1957. január 5.78

„Kedves Feri!
Értekezésedet79 csak december 30-án kaptam kézhez, miután december 27–29 között 
Budapesten voltam, s közben érkezett meg leveled. Így, sajnos, az év végéig semmikép-
pen nem válaszolhattam. Bár az értekezést közben valószínűleg elküldted, néhány észre-
vételemet utólag mégis megküldöm. Értekezésedet általában alaposnak és helyén való-
nak tartom. Helyes, hogy megvilágítást nyer az, hogy a »Bauernlegen«-re80 kifejező pél-
dák találhatók nálunk is. Magam, mint idézted is, azt írtam, hogy elvétve is alig találunk 
példát, tehát csak általános megállapításként szerepel nálam az a másik mondat, hogy 
a jobbágyoknak telkeikből való erőszakos eltávolítására nem került sor.81 Nyilvánvaló 
helyesbítésre szorul olyan mértékben, amilyen mértékben a Bauernlegen magyarországi 
példái kimutathatók lesznek. A kérdéshez első megjegyzésem mégis az, hogy az Általad 
idézett példák, amint Magad is kifejezed, elsősorban a kisnemesi birtokon találhatók fel. 
A helyzet valóban az, hogy a XV–XVI–XVII. század folyamán egyre inkább előfordult, 
főleg a kisnemesi falvakban, hogy a néhány jobbágytelkes kisnemesi családok maguk 
voltak kénytelenek –amint bővült a család – jobbágyaik telkeire ráülni, s így azok zsel-
lérekké lettek. Megközelítőleg erre az időre megy vissza a későbbi ún. kuriális falvak 
eredete, vagyis telkes jobbágyot már nem ismerő, csupán a nemeseken kívül zselléreket 
tartó falvak fogalmának kialakulása. Nem óhajtom vitatni, hogy az ilyen kiszorulása a 
jobbágytelekről a kisnemesek jobbágyainak, szintén alá vonható a Bauernlegen fogal-
mának, mégis azt hiszem, hogy ezek éppen nem kritikus megnyilatkozásai a fogalom-
nak. A Bauernlegen alatt alapjában mégis azt értjük, hogy a földesúr elveszi jobbágyától 
a telket azért, mert a maga gazdaságához csatolja, kiveti tehát a jobbágyot a telekről, 
viszont az ilyen telekkivetést általában a nagybirtok fogalmával kapcsolják össze. Annál 
is inkább, mert az olyan nagyszámú kisnemesi tömeg, amilyen Magyarországon létezett, 
Lengyelországon kívül ismeretlen volt egész Európában.82 Én mindezzel csak azt aka-
rom mondani, hogy az ilyen kisnemes Bauernlegen sajátosan magyar – esetleg lengyel 
– jelenség, amelyet a nyugati olvasó nem ért meg, ha nem magyarázzuk meg a magyar 
kisnemesség viszonylag óriási tömegét, s azt hogy e többnyire vagy kifejezetten jobbágy 
módra élő kisnemesek nem a jellegzetes majorsági üzem céljaitól, hanem puszta megél-
hetésüktől vezettetve veszik kezükbe egy-két jobbágyuk földjét.83

Ezzel kapcsolatban még megjegyezni kívánom, hogy említett tanulmányomban84 
nem a kis-, hanem a középbirtokokkal kapcsolatban szólok arról, hogy amint a birtok 
terjedelme tekintetében egyre lejjebb szállunk, annál inkább meg kell találnunk a foko-
zottabb majorsági gazdálkodást, a kisbirtokos nemességről viszont azt mondom, hogy 
e kisbirtokos rétegnek még inkább életfeltétele volt, hogy csekély jobbágyállományát 
megtartsa. Az következhetett be, hogy kisbirtokos igyekezett jobbágyait zsellérségre 
szállítani, őt magát tehát megtartani, de földjét magához vonni, így egyszerre nyerve 
földet és annak munkálásához munkaerőt.

A másik általános megjegyzésem az volna, hogy magam nem tartottam volna fe-
leslegesnek, ha az értekezés végén valami világosabb értékelést is kapna az olva-
só a Bauernlegen magyarországi jelentőségéről. Annál is inkább mert a tanulmány 
címében is e kérdés megtárgyalását ígéred.85 Magam az Általad felkutatott adatok 
után is azt vélem, hogy a XVI. és XVII. században a Bauernlegen nem volt jellemző 
Magyarországon,86 különösen nem a szó igazi értelmében, de még kiterjesztő, sőt esetleg 
erőltetetten kiterjesztő fogalom magyarázata esetében sem, annál kevésbé vesszük fi-
gyelembe a kisnemesi problémát és azt, hogy az Általad idézett adatok is megengednek 
bizonyos megszorítást.87 Így pl. az Ung megyei dicális összeírásokból azt állapítod meg, 
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hogy 140 jobbágyot tettek ki a telkéből. Én magam igen régen forgattam ezeket az ösz-
szeírásokat, de úgy emlékezem, hogy számos ilyen jobbágykitétel, vagy jobbágyoknak 
zsellérségre való leszállítása, esetleg önkéntes leszállása nem fogható a Bauernlegen fo-
galma alá.88 Emlékezem olyan megjegyzésre, hogy X. jobbágynak a rutének ellopták az 
igavonó állatait, ezért földjeit megművelni nem tudta és zsellérnek minősült. Ugyanott 
más helyen azt olvastam a jobbágynak valami bűncselekmény miatt a földesúr levágatta 
a kezét, s mivel így szintén a telek művelésére alkalmatlan lett zsellérnek minősítették. 
És így tovább igen tanulságos és változatos esetek találhatók, amelyeket nagyon is meg 
kell szűrni, ha nem akarunk a magyar Bauernlegen körül valami zavart támasztani.89 
Egyébként olyan esetekre is emlékezem egészen más vidéken, hogy a jobbágyok az 
adó elöl menekülni óhajtva és módjuk lévén az akkori konjunkturális állattenyésztésre, 
önként mentek le a zsellérségre gazdag állatállományukkal. Ilyenformán az 1–5%-os 
foglalás90 talán lejjebb szállana a valóságban. Közvetve, vagyis a terhek növekedése mi-
att való elmenekülés sem pontosan a Bauernlegen fogalma alá tartozik. A nagybirtokon 
bizonyos sessioknak kuriák építésére való igénybevétele sem minősíthető minden eset-
ben Bauernlegnennek: már Werbőcziben ki van mondva, hogy osztozkodásnál a curia 
nélkül maradó osztályos fél részére igénybe lehet venni a jobbágy telkét, de ez esetben 
helyette máshol kell neki adni.91

Végül csak azt jegyezném meg, hogy magam meggondolásokat támasztanék olyan 
megállapításokkal szemben, mintha az 1514. évi törvényekkel a nemesek elő akarták 
volna készíteni a munkaerő biztosítását és a jobbágy föld elfoglalását.92

Ez olyanformán néz ki, hogy a nemesi birtokosok előre felmérték azt, hogy valami 
majorsági féle irányzat fog bekövetkezni és ezért előre biztosítja hozzá a feltételeket. 
Ilyenféle – véleményem szerint – kissé mesterséges konstrukciókkal az utóbbi időben 
gyakran lehetett találkozni.93 Én viszont kutatásaim során mindig arra a meggyőződésre 
jutottam, hogy a törvények már bizonyos kifejlődött jelenségeknek a nyomában jártak.

Végül engedd meg azt a megjegyzést, hogy talán nem volna feltétlenül szükséges, ép-
pen egy német folyóiratban megjelenő94 tanulmányban Magyarországot Csehországgal 
és Lengyelországgal együtt a német kolonizáció területeként említeni.95 Ha volt is je-
lentékeny német bevándorlás, ez a megjegyzés akaratlanul is többet mondana, mint hát 
kellene.

Ismétlem a dolgozattal alapjában egyetértek, jónak tartom és szükségesnek is, hogy 
erről a kérdésről a külföldi tudományos érdeklődés tájékoztassék. Az Újévre minden 
jókat kívánva őszinte barátsággal üdvözöl:

Debrecen, 1957. január 5.   Szabó István

NB. Pótlólag hadd jegyezzem meg, hogy bizonyos feloldhatatlan ellentmondás jelent-
kezik értekezésed szövegében azzal kapcsolatban, hogy a költözési szabadságot 1446–
1556 között bizonyos mértékben, de mégsem jelentéktelen eredményeket közve,96 akkor 
állítják vissza, amikor megállapításod s megállapításaink szerint a majorsági gazdálko-
dás a XVI. században a legnagyobb lendületet látszik venni.”97

Szabó István lektori véleménye a Maksay Ferenc által szerkesztett urbárium-kötet beve-
zetéséről98 Debrecen, 1958. május 3.
Kulcsfontosságúnak tekintem az itt következőkben kifejtetteket: Szabó István ismét 
csak a magyar jobbágyság átmeneti helyzetét húzza alá. Bár itteni fogalmazásában ke-
let-európai jobbágyrendszerekről beszél, ennek csak úgy van értelme, ahogy a Maksay 
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Ferenchez írt 1959. február 12-i keltezésű, a továbbiakban teljes terjedelmében közlendő 
levelében írja: a magyar jobbágyság Nyugat és Kelet között foglal el átmeneti helyet. 
Így foglal állást és fogalmaz 1947–48-as tanulmányaiban is és ugyanígy értelmezi 
felfogását Maksay Ferenc is 1948-ban.99 (Utóbbiban Maksay Ferenc is azt emeli ki, 
hogy Szabó István szerint a magyar jobbágy helyzete Nyugat és Kelet között átmeneti 
helyet foglal el.)

A következőkben Szabó lektori véleményének első, bevezető részét teljes egészé-
ben közlöm, hiszen számos elvi jelentőségű megállapítást tartalmaz. A részletmeg-
jegyzések közül pedig néhányat kiemelek, amelyek véleményem szerint szintén elvi 
szinten mozognak.

„A szerző a bevezetésben azt a célt tűzte maga elé, hogy a közreadott urbariumok 
alapján átfogó képet nyújtson a parasztgazdálkodás XVI–XVII. századi állapotáról. Ezt 
a célt magától adódónak is lehet tekinteni, mégis támadhat kétely bennünk, hogy az átfo-
gó jellegű és éppen ezért csak összegező értekezés helyett, mely egyébként igen rövidre 
szabott is, nem lett volna-e helyesebb valamelyik, az urbariumok alapján felvethető 
kérdés mélyebbre szántó analízisét végezni el? Az első nagy gyűjteményes urbarium-
kiadványban különösen is jó alkalom lett volna az urbariumok létrejöttének, szerkezeté-
nek, megújításainak és főleg jogforrás jellegének alapos megtárgyalása.100 Hangsúlyozni 
kívánom, hogy a szerző által választott bevezetés is igazolható, egyenesen járt utat követ 
vele. Nem találom viszont eléggé hangsúlyozva azt, hogy a szerző általános igénnyel 
előálló megállapításai a valóságban csak azokra az uradalmakra vonatkoznak, amelyek 
urbariumai a kötetben helyet foglalnak, ha egyébként az ezekben megfigyelt jegyek a 
dolog természete szerint szélesebb általánosításokra is módot adnak. Ezt a körülményt 
véleményem szerint a bevezetés elején világosan is meg kellene jegyezni, hogy az álta-
lánosítás csak a szóban forgó uradalmak adataira támaszkodik.

Ez a bevezetés az előrebocsátottak szerint az általánosítható vonások összefoglalá-
sára irányul, különösen fel lehetett volna használni arra, hogy a kibontakozó általános 
kép egy szélesebb európai háttérbe helyeztessék.101 A szerző ugyan néhányszor utal az 
európai fejlődésre, azonban ezek az utalások meglehetősen formálisak és szűkszavúak. 
Amellett a szerző véleményem szerint túlságosan is sématikusan utalja ki a magyar job-
bágyság helyét a kelet-európai parasztság keretében, holott fenntartott véleményem102 
szerint a magyarországi jobbágyság bizonyos átmeneti103 helyet foglal el ekkor a kelet-
európai jobbágyrendszerek között. E tekintetben természetesen a jobbágy személyi és 
dologi jogi állapota lehet mérvadó104 s ha az urbariumok erre vonatkozólag nem is öntik 
olyan bőven az adatokat, mint más források (jobbágyvégrendeletek, szerződések stb.),105 
mégis megszólaltathatók lettek volna.

A szerző a bevezetésben – bár az éppen általánosító és összefoglaló jellegű – igen 
mostohán bánt az eddigi kutatások eredményeivel. A lengyel Ruttkowski-n106 és sa-
ját tanulmányain kívül csupán Belényesy Mártára és Makkai Lászlóra tud hivatkoz-
ni.107 Mintha mások a nevezettek által tárgyalt legtöbb kérdést nem vették108 volna fel 
és nem tárgyalták volna meg, ha esetleg eltérő eredménnyel is. Elég e tekintetben a 
Domanovszky Sándor által szerkesztett sorozat egyes értekezéseire,109 Ila Bálint: A 
gömöri jobbágyság a XVI–XVII. században az úrbérrendezésig c. munkájára110 (pedig 
a munka éppen azzal a murányi uradalommal is foglalkozik, melynek urbáriumai a kö-
tetbe felvétettek), sőt magamnak is némely vizsgálódásaira utalni.111 Természetesen jól 
tudom, hogy a szerző a tartózkodása bizonyos, az utóbbi időben elharapózottnak mond-
ható gyakorlatot követ112, viszont véleményem szerint ez a gyakorlat végeredményben 
sem tudományosnak, sem etikusnak nem minősíthető.
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Az előrebocsátott általános megjegyzéseim nem jelentik azt, mintha a szerző meg-
állapításai nem volnának elfogadhatóknak, sőt szilárdnak tekinthetők. Annál is inkább, 
mert a megállapítások sokszor nem éppen problémaigényesek, sőt közhelyszerűek is.113 
Pl. annak felsorolása, hogy a falusi jobbágyiparosok között milyen iparűzők találhatók s 
hogy pl. milyen iparosok végzik a fa- vagy bőrfeldolgozó ipari munkát.”114

Szabó István további megjegyzéseiből: 
Az 1. bekezdéshez:
„Nem lehet még ilyen általánosságban sem egyenlőségjelet tenni a magyarországi 

parasztság sorsának, mindennapi életének a mohácsi katasztrófát megelőző és az azt 
követő legfontosabb meghatározói között. Később maga a szerző is utal – kissé talán 
a kelleténél erőtlenebbül – a termelő erőknek a török korbeli nagyarányú pusztulására 
mind az emberben, mind a termelő eszközökben. A két kor azonos »meghatározói«-ról 
csak a meghatározó nyomatékos kivételezésével lehet beszélni.”115

16. l.-hoz: 
„A majorsági fejlődésről mondottakhoz hozzá kívánom fűzni: nem látom máig sem 

megokoltnak, hogy feladjam azt a megállapításomat, hogy a XVI. század végén a 
tizenötéves háború idején megtorpant s igazi új lendületet országosan csak a XVIII. 
században vett.116 E tekintetben mégis indokolt az egyes vidékek meghatározó tényezőit 
tekintetbe venni. Különben a szerző utóbb maga is szól, ha talán kevesebb hangsúllyal 
is, a szóban forgó megtorpanásról.”117

20. l. utolsó bekezdés: 
„Különös, zavaros szöveg. Mert a szerzőnek abból a megállapításából, hogy a föl-

desurak a XVII. sz. végétől »már« csak kis mértékben vagy egyáltalában nem vontak 
el parasztbirtokot allódiumaik számára, arra lehet következtetni, hogy előbb igen. De 
valóban így volt-e? Aligha, ha egyébként szembekerül is bizonyos tézisszerű megálla-
pítással.118 Egyébként a szerző helyesen és bátran vonta le következtetéseit. (Magam, 
mint már előzőleg Makkai László által is119, idevonatkozó s egyesek által tagadásba vett 
megállapításomat látom újból igazolva.)”120

Ms 5438/111 Szabó István levele Maksay Ferenchez. Debrecen, 1959. február 12.121

„Kedves Ferenc!
Mellékelten visszaküldöm az új kéziratot.122 Alig lehet ráismerni: sokkal jobb, mint az 
előző. Több a mondanivalója, mélyebbre megy és gondosabb.

Nincs is sok észrevételem.
1. Az első mondathoz mindjárt: nem »több mint 15 éve«, hanem: 13.123

2. 17.l. Bérből guba? Amennyire én tudom, ilyen nem volt. 
3. 39. Taxa extraordinaria.124 Valóban igen súlyos – az én adataim szerint: a legsúlyo-

sabb – földesúri pénzadó. Már korábban is. De ha vannak rá adatok, jó lenne itt meg-
mondani, hogy milyen alkalomból s milyen időközökben vetették ki s hogy mennyit tett 
ki (esetleg u. ott a censushoz képest.).

4. 30.l. A termés fölöslegét az úr rákényszerítette a jobbágyaira: De a szövegben csak 
szénáról és borról van szó. Egyéb nem is igen lehetett. (Sőt a szénáról mondottak sem 
igen utalnak feltétlenül kényszervételre.)

Végül ismét csak szólok a telekfoglalásokról, anélkül azonban, hogy bármi változ-
tatást javasolnék a szövegen. Magam annak idején rövid mondanivalómat a kérdésről 
ebben összegeztem: a jobbágyoknak földjeikről (az előzőkben helyesebben telkeik-
ről) való erőszakos kitétele s földjeiknek erőszakos elvonása csak kivételes jelenség 
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volt/198. l./125 Körülbelül ezt vallom ma is126. Mert: ami nem kivételes, az általános vagy 
rendszeres. Lehet erről beszélni? Juhász 127 adatai nem dönthetik el a kérdést, mert ha 
egy-egy helyen egy-egy időpontban nagyobb számban fordultak is elő, »rendszer«-ről 
még aligha lehet beszélni. (Egyébként Juhász Ung megyei adatai nagyon is megszű-
rendőnek látszanak.) Egyébként magam az említett helyen azzal zártam idevonatkozó 
megállapításaimat, hogy »a magyar telkes jobbágy viszonya földjéhez szilárd és mély 
volt: a magyar paraszt sokkal inkább összenőhetett földjével, mint az allodizáló kelet-
közép-európai128 nagybirtok hányt-vetett robotoló jobbágysága.«(198. l.)129 Te bizonyára 
jobban ismered a keletközépeurópai parasztságot s így jobban meg tudod ítélni is, hogy 
a magyar paraszt birtokjogához nem igen hasonlítható az említett terület egyik másik 
parasztnépének különböző fokozatok között mozgó s ezek között egészen laza kapcsola-
tot is mutató jogaival, mely telke, földje felett megillette. (Magam az előző évben erről 
többet is mondtam.: A jobbágy birtoklása az örökös jobbágyság korában c.130 értekezé-
semben.) Társadalmat nem egyes esetekkel, hanem típusjelenségekkel lehet jellemezni. 
Én ma is131 meg vagyok arról győződve, hogy a magyar jobbágyság mindent egybevéve 
valaminő átmeneti132 helyet foglal el Európában a keleti és nyugati parasztrendszer típu-
sok között, ha – ami döntő – személyi és dologi jogosítottságát mérjük össze.133

A majorsági gazdálkodás megindulásáról, megtorpanásáról és újra lendüléséről mon-
dottakkal most már nagyjában egyet tudok érteni. De az értékelést kifejező szavakkal 
kissé takarékosabban bánnék. Mert ha a XVI. században rohamos fellendülésről, majd 
a XVII. században újjáépítésről szólunk, akkor hogyan tudjuk értékelésben kifejezni a 
majorsági gazdálkodás igazi korszakát, a XVIII. századot, ennek is a második felét s 
vajon hogyan volna így arányosítható pl. a kelet-németországi allodizálással a magyar-
országi?134

Végül: szinte név szerint világosan reám s még Wellmannra és Berlászra135 utalva 
»egykori« magyar történetírókat említsz (31.l.) Való igaz, hogy mi ma körülbelül »nem 
való«-k, tehát csak multiak, tehát egykoriak vagyunk. Az »egykori« minősítés mégis 
túlzott, figyelembe véve e szónak valami távolabbra mutató értelmét. Bizonyára csak 
megfontolatlan kifejezés. Egyébként, ha netán a »polgári történetíró« bélyegétől óhajtot-
tál volna így megkímélni, azt gondolom, hogy még mindig helyesebb »polgári«-t írni.136

Örömmel üdvözlöm a térképeket, nem kevésbé az összekötő szövegeket. Igazolva 
látom, hogy helyes volt ezt felvetni.137 A függelékrészek igen jól megszerkesztettek138 
De néhány megjegyzés: az ászokpénzt kinek fizették, szállászab alatt magam inkább a 
hegyvidéki tisztásokon a szállások körül vetett session kívüli zabföldek megadóztatására 
gondolnék. Gyanusnak tartom a pecunia falsitatis és a sarlópénz magyarázatát is: dézs-
majegyzékekben gyakran találkoztam a pecunia falcis-szal s ez mintha a föld nélküli, de 
sarlóval részes aratóként gabonát szerző zsellér adója lett volna?139

A viszontlátásig őszinte barátsággal
Debrecen, 1959. február 12.”140

(Néhány következtetés) Szabónak a népi történetszemlélettel, sőt a népi irodalommal 
való rokonságát már többen megállapították,141 a népiségtörténeti tanulmányaiban pedig 
látható az is,142 hogy saját maga is egy a politikai nemzetfogalommal szembeállított népi 
nemzetfogalmat jelölt meg saját nézetei elvi háttereként. Hivatkozni lehet itt a fentiek-
ben vázolt, valamikor az 1940-es évek közepén/második felében készült előadására143 is, 
amelyben a 18. századi előzmények felvázolása, s pl. a dualizmuskori hamis népieske-
dés (Gárdonyi Géza, Mikszáth Kálmán, Szabolcska Mihály) bírálata után144, egyértel-
műen a két világháború közötti, a népet/parasztságot a maga realitásában megközelítő 
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tudományt, művészetet, irodalmat, sőt politikai irányzatokat (Sarló, Erdélyi Fiatalok, 
Márciusi Front) nevezi meg a népi gondolat legfontosabb reprezentánsainak, akiket 
nyilvánvalóan saját nézetei egyfajta előképének, előfutárának tekint.145

Szabónak ebben a népi, alkalmanként „narodnyik” gondolattal való rokonításában 
kevés szó esett arról, hogy mi is ennek a tulajdonképpeni tartalma?

Meglátásom szerint (s ezt már több korábbi írásomban felvetettem, illetve előzőleg 
itt is utaltam erre146), Szabó nézeteire a népi gondolat elemei közül az egyik legnagyobb 
hatása a harmadik út koncepciójának volt, s ezt jelölném meg itt taglalt szemlélete 
legfontosabb elemének is. A harmadik út tézisének természetesen számtalan definíció-
ja, illetve megközelítése van147, de Szabó előzőkben vázolt nézeteiben roppant módon 
szembeszökő az újkori magyar fejlődés átmenetiségének különleges hangsúlyozása, 
ami a nyugat- és kelet-európai fejlődés közötti átmenetet jelenti (az előzőkben számos 
példát hoztam minderre, vö. 1948-as kötet, „A jobbágy birtoklása az örökös jobbágyság 
korában”, „A parasztság a magyarság történetében”, Maksay Ferenchez írott levelek, 
egyetemi előadások stb.).148

Hangsúlyozni szeretném ugyanakkor, hogy ez a „harmadik út” gondolat Szabónak a 
második világháború befejezését megelőző időszakban készült munkáiban nem bukkan 
fel, mert azt sok vonatkozásban a német Volkstumskunde mintáinak a követése, illetve 
Mályusz Elemér népiségtörténetének a hatása jellemzi.149 Utóbbiak népi szemléletéből, 
népi nemzetfogalmából pedig a „harmadik út” eszméje tökéletesen hiányzik, mint ahogy 
az ehhez szorosan kötődő Kelet-Európa gondolat, a „tejtestvériség” nézete is.150

Meglátásom szerint tehát a fenti tanulmányok, illetve az előzőleg idézett egyéb for-
rások világosan bizonyítják ezt a „harmadik utas” elgondolást, hiszen alapvetően ebből 
adódik Szabónak a hivatalos, marxista–kommunista történetírással való szembekerülése 
is, s mindez elsősorban az 1940-es évek második felében, különösen 1945 és 1948 kö-
zött (de utána is alapvető) kerül Szabó nézeteinek előterébe.151

Joggal vetődik fel persze az a kérdés, hogy mi ennek a tulajdonképpeni tartalma, il-
letve az, hogy csak a népi irányzat befolyásolta-e Szabó ilyen jellegű nézeteit (hiszen az 
előzőkben azért elsősorban inkább történészek nevei vetődtek fel).152

Véleményem szerint e gondolatok (a „harmadik út”) fő tartalma a kora újko-
ri parasztságtörténet vonatkozásában az, hogy Szabó (még a Domanovszky-iskola 
mezőgazdaságtörténeti tanulmányaira építve, láttuk erről recenzióit, illetve hivatkozá-
sait 1948-ban, de 1947-ben is153) egyfajta kiindulópontjának a kora újkori magyar társa-
dalmi fejlődésnek Nyugat-Európához (de a középkori magyarhoz) képest is154 egyfajta 
eltérését, megrekedését állapítja meg, amely a parasztság helyzetének a romlásában, a 
kizsákmányolás és a feudális kötöttségek erősödésében, a földesúri sajátkezelésű birtok, 
a Gutsherrschaft kifejlődésében nyilvánul meg. Szabó szerint azonban valamiféle „má-
sodik jobbágyság”-ról (ami a marxista–kommunista történetszemlélet mesternarratívá-
jának számít) nem beszélhetünk, láttuk, hogy az első jobbágyság, valamiféle középkori 
„Leibeigenschaft” fogalmát is roppant aggályosnak tartja, sőt egyenesen cáfolja, hiszen 
a parasztság helyzete szerinte akkor is inkább emelkedő. Az újkorban pedig részint szin-
tén számos tulajdonlási/tulajdonszerzési lehetősége155, részint pedig sok vonatkozásban 
mégiscsak szabad mozgástere, költözködési lehetősége volt (meg is szökhetett persze). 
Mindez lehetőséget adott azután a társadalmi emelkedésre, nem ritkán a nemessé vá-
lásra, már csak azért is, mert a jobbágyság – amúgy Szabó szerint nagyszámú – felső 
társadalmi rétegeit, és a nemesség – szintén nagyszámú – alsóbb rétegeit nem választotta 
el éles határvonal, sem pedig valamiféle antagonisztikus osztálytudat, vagy osztályér-
dek.156 Úgy gondolom, hogy ebből a szempontból nyeri el jelentőségét Szabó István 
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szembeszökő érdeklődése ezen emelkedést biztosító és bizonyító társadalmi rétegek és 
intézmények, így a hajdúk, a végvári katonaság, s különösen a mezővárosok (egyik fő 
példa itt Debrecen157), később a tanya, de kisebb részben a székelyek, jászkunok, vagy 
pedig a különböző félszabad vagy teljesen szabadmenetelű rétegek (agilis, manumissi, 
taksás, kontraktuális stb.) vagy szabad paraszti közösségek, mint a hegyközségek vagy 
a parasztvármegye iránt.158

Hozzá lehet fűzni mindehhez ugyanakkor, hogy Szabó nézeteinek alakulására, kö-
zelebbről „harmadik utas” elképzeléseire nemcsak a népi mozgalom és irodalom volt 
nagy hatással, hanem történész kollégái is.159 A Szabóval foglalkozó irodalom ennek 
vizsgálatát ez idáig nagyrészt figyelmen kívül hagyta, egyedül Wellmann Imre mutatott 
rá160 a Magyar Gazdaságtörténelmi Szemle, legfőképpen pedig Tagányi Károly hatására, 
különösen a földközösséggel, illetve általában is a „közösség”-i gondolaton alapuló el-
méletekkel összefüggésben.161

Az előzőkben láthattuk ugyanakkor, s több más egyéb forrással/dokumentummal 
tudjuk bizonyítani,162 hogy Szabóra az 1940-es, 1950-es években igen jelentős hatása 
volt Benda Kálmán, Wellmann Imre, Ila Bálint, Jakó Zsigmond, Berlász Jenő, Guoth 
Kálmán163, Holub József, Maksay Ferenc, Makkai László, Varga Endre, Fügedi Erik 
(azaz részben a korábbi Domanovszky-, illetve Mályusz-iskola történészei) nézeteinek, 
legalábbis lényegbevágó munkakapcsolatot tartott fenn velük, s felfogásának értelmezé-
séhez mindenképpen relevánsnak tűnik az említésük.164

Ennek a történetírói irányzatnak (az ún. Századok körének) az egyik legfontosabb 
jellemvonása az volt, hogy a Szekfű Gyula által fémjelzett szellemtörténeti iskola legna-
gyobb riválisa, kihívója volt a két világháború közötti időszakban és nézeteit tudatosan 
a Szekfű-féle irányzattal szemben fogalmazta meg.165 Ezt a pozíciót úgy is szokták értel-
mezni (ők maguk is), hogy a Szekfűék-féle (s pl. Hóman Bálint, Deér József, stb. által 
képviselt) állam- és politikatörténet centrikus történeti koncepcióval szemben elsősorban 
gazdaság- és társadalomtörténeti irányultságúak voltak. Véleményem szerint azonban 
legalább ugyanilyen fontosságú az az álláspontjuk, hogy Szekfűék felfogását (magyar 
történelemmel kapcsolatos interpretációját) túlságosan is nyugatosnak találták, s ezzel 
szemben sokkal inkább részben a magyar művelődés önállóságára és erejére (mondjuk a 
Habsburgokkal szemben), részben pedig a kelet-európai vonatkozásaira és párhuzamaira 
hívták fel a figyelmet.166 Nem lehet kétséges, hogy ez az egyik legfontosabb összekötő 
kapocs a Domanovszky–Mályusz–Hajnal hármas történetírói törekvéseiben, aminek 
egyik különösen fontos bizonyítéka – pl. az említett Magyar Művelődéstörténet mellett 
– a Domanovszky-féle mezőgazdaságtörténeti iskola és sorozat, amelynek tagjai részben 
Mályusz és Hajnal tanítványai is voltak, részben Mályusz saját településtörténeti soroza-
tának legfontosabb rokon törekvéseként is megjelölte őket. A Domanovszky-iskolának 
pedig egyes munkáiról Szabó alkalmanként ugyan heves, de az alapkoncepciót nem 
érintő bírálatokat írt167, sőt felfogásukat szinte teljes egészében beépítette az 1948-as kö-
tetnek az újkori nagybirtok kérdését feszegető tanulmányaiba.168 Ezeknek a legnagyobb 
novuma pedig az ún. Grundherrschaftról és Gutsherrschaftról (termeltető és adóztató 
nagybirtokról) való tézis,169 azaz az a felfogás, hogy a korai újkorban a magyar fejlődés 
eltér a nyugat-európaitól, amennyiben az adóztató (és így a szabad paraszti bérletekké 
való fejlődés lehetőségét magával hozó) nyugat-európai nagybirtokkal szemben a nagy-
birtoknak egy másik típusa, a termeltető, a földesúr saját kezelése alatt lévő birtok kerül 
előtérbe. Ez pedig a jobbágyi munkaerő (robot) fokozottabb igénybevételén (tehát nem a 
jobbágyi szolgáltatásokon) alapul s amely így a jobbágy helyzetének nagyfokú rosszab-
bodását is maga után vonja (pl. a szabad költözködési jog megvonását stb.). Hangsúlyozni 
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szeretném egyúttal, hogy ennek a koncepciónak (amely a magyar művelődés önállóságát, 
kelet-európai vonatkozását húzza alá) számtalan egyéb momentuma is van a Szekfű-féle 
elképzeléssel való oppozícióban, aki szerint az ún. „nagymagyarok”, tehát a Habsburgokkal 
kiegyezők, a katolikus nagybirtokos dunántúli nagyurak az igazi magyarok (akik a barokk 
szellemiséget testesítik meg). A Századok köre170 szerint azonban inkább az ország keleti fele 
(s így Erdély) képviselte a magyar állam folytonosságát, sokkal pozitívabb szerepet tulajdo-
nítottak a protestantizmusnak és a rendi-függetlenségi mozgalmaknak (Bethlen, Bocskai, 
Rákóczi és persze Kossuth), s a barokkal szemben is inkább a klasszicizmusban és a felvilá-
gosodásban látták a „magyar észjárás”-sal inkább egybevágó áramlatokat (hogy Karácsony 
Sándor, egyébként korántsem hajánál fogva előrángatott fogalmát használjuk).171

Alapvetően megváltozik Szabó történetírói mondanivalójának kontextusa 1945 után, rá-
adásul ez átnyúlik az 1948 utáni időszakra, tehát a kommunista hatalomátvétel korszakára 
is. Meg kell jegyezni persze, a változásnak részben az is az oka, hogy Szabó ebben az idő-
szakban teljesíti ki, érleli végső formájára mondanivalóját, hiszen – mint láthattuk – számos 
alapvető és elvi jelentőségű tanulmánya ekkor készült. A változásnak a legfőbb tartalmát 
azonban (persze ez az elem megjelent a korábbi írásokban is, csak nem igazán ezen volt 
akkor a hangsúly) az jelentette, hogy Szabó fő törekvése nem a magyar társadalmi fejlődés 
nyugat-európai úttól való eltérésének bizonyítása volt, hanem sokkal inkább a kelet-európai 
modelltől való távolodás bemutatása. Az új hatalmi berendezkedés egyik legfontosabb, leg-
első ténykedése a történettudományban az volt (ami nyilván saját hatalmának a „tudomány” 
eszközeivel való legitimálását célozta), hogy megfogalmazta az ún. „második jobbágyság”, 
vagy „elkanyarodás” (a későbbi időszakra a „porosz út”) tézisét, amely (bár különböző 
formákban és szinteken létezett) részben csatlakozott is a Domanovszky-iskolához s azt hir-
dette, hogy – már 1514 előtt is, de különösen utána – a magyar társadalmi fejlődés – Kelet-
Európa egyéb területeihez (és persze az oroszhoz) hasonlóan – megrekedt, a polgárosodás 
elakadt, a nemesi-rendi hatalom és a nagybirtok újból előretört, ami a különböző jobbágyi 
terhek nagyarányú megnövekedését, a kizsákmányolás s ebből egyenesen következően az 
osztályharc és az osztályellentétek, a belső társadalmi konfliktus fokozódását vonta maga 
után. Azt is láthattuk viszont korábban, hogy Szabó István e korban írott – egyébként is 
nagyszámú – tanulmányainak vezérmotívuma abban jelölhető meg, hogy – bár elismeri a 
jobbágyi helyzet romlását – a „második jobbágyság” terminust (sőt az első jobbágyságét is) 
kategorikusan visszautasítja, azzal az ebben implikált tézissel együtt, hogy a magyar jobbágy 
helyzete egyenlő lenne kelet-európai osztályos társaiéval. Hiszen Szabó egyik legfontosabb 
törekvése, és számos tanulmányának konklúziója az volt, hogy bizonyítsa: a magyar jobbágy 
számára már a középkorban is megvoltak az emelkedés lehetőségei, pl. sokáig szabadon 
költözködhetett, ekkor alakul ki a viszonylag szilárd birtoklást jelentő telekrendszer, de 
irtásföldje, szőlője stb. is lehetett (ezeket Szabó mind megismétli és kiemeli az egyetemi 
előadásokban is), ráadásul a szabadság magasabb fokát jelentő mezővárosokba is költöz-
hetett, és – mint a pusztásodás bizonyítja – költözött is, s éppen ez a magasabb életformára 
tartó igény volt végső fokon előidézője 1437-nek és 1514-nek is. De sok tekintetben ez a 
folyamat figyelhető meg 1514 után is: mert bár a törvények kimondják a jobbágyság teljes 
jogfosztását, ezt (éppen a társadalom szerkezete, körülményei miatt) nem tartják be, s a 
szökés mellett a jobbágy számtalan jogosítvánnyal rendelkezett, a 16–17. században igen 
kiterjedtté vált a jobbágyi szolgáltatások pénzen történő megváltása és egyéb szerződési 
lehetőségek a földesúrral (vö. a kontraktualisták, manumissio, exemptio, inscriptio stb. 
számos Szabó által említett és tipikusnak vélt esetei), s ugyanez folytatódott a 18. században, 
hiszen a telepítésekből automatikusan következett a jobbágyi helyzet könnyítésének ígérete. 
De ez az időszak az úrbéri rendelet (amiből Szabó ismét csak a jobbágy birtokképességének 
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rögzítését és védelmét emeli ki), valamint II. József jobbágyfelszabadításának a korsza-
ka. Ráadásul, Szabó szerint, a jobbágynak számos további lehetősége nyílott a társadalmi 
emelkedésre is (akár a jobbágyi sorból való megszabadulásra is), hiszen ez a kor a nagy 
alföldi paraszti mezővárosok nagyarányú növekedésének időszaka, hajdúnak vagy végvári 
katonának is állhatott, s alapvetőnek tekinthető Szabó szemléletében „A jobbágy megne-
mesítése” című tanulmány, amely a jobbágy nemessé válásának számos lehetőségét és 
esetét sorolja fel.

Mindezen tanulmányokból azután két alapvető konklúzió fogalmazható meg Szabó 
nézeteire vonatkozóan: egyrészt ezek az esetek a magyar fejlődésnek a (nyugati mellett) a 
kelet-európaitól eltérő, önálló voltát bizonyítják, másrészt ennek egyik döntő komponen-
se egyfajta „közösség”-gondolat feltételezése, miszerint nemes és jobbágy, úr és paraszt 
(mondhatnánk történeti és népi) között nem volt olyan éles ellentét, mint ahogy azt a hi-
vatalos ideológia sugallja, ergo nem kizárólag a köztük folyó küzdelem, az osztályharc a 
magyar történelem általános mozgatórugója, sőt ennek legalább olyan fontos motívuma a 
köztük meglévő „közösség”, kölcsönösség hangsúlyozása.172

S hogy ez a „közösség”-gondolat az ötvenes években a fennálló hatalom (és történet-
szemlélet) ellen irányul, ami miatt Szabót leginkább támadták, ezt világosan bizonyítja 
az általa kezdeményezett, nagyszabású parasztságtörténeti forráskiadvány-sorozat, ame-
lyet végső fokon ezért vettek ki a kezéből. Mint utaltam rá ugyanis Sándor Pál 1954-es 
bírálatában azt hangsúlyozta, hogy Szabót éppen azért nem lehet a népi írók közé számí-
tani, mert tagadja a földosztást és az osztályharcot s a Horthy-fasizmusnak a magyarság 
„népi közösség”-éről vallott nézeteit támasztja alá (mint a népiségtörténet is általában). 
(Hozzá lehet tenni, hogy Léderer Emma, aki Sándor Pál támadásával szemben meg kí-
vánja védeni Szabót – ezt a közösségi gondolatot nem cáfolja, csak inkább az Otthmar 
Spann-féle hivatásrendi tanból eredezteti.)

De ugyanez a vád Szabó ellen H. Balázs Éva szintén 1955-ös reflexiójában is. Ő 
ugyanis világosan leírja, hogy Szabó parasztságtörténeti forráskiadvány-sorozata (H. 
Balázs esetében a „Jobbágylevelek”) azért került ki a kezéből, mert túlságosan is „pat-
riarchálisnak” ábrázolta bennük a földesúr és jobbágy viszonyát.

Másrészt azonban nem feledkezhetünk meg arról, hogy Szabó számos esetben rá-
mutatott a nemes és jobbágy közötti konfliktusokra, sőt a jobbágyság helyzetének vi-
szonylagos romlására is, illetve az újkori fejlődés lényegét tulajdonképpen úgy határozta 
meg173, hogy a 18. századtól kezdődően a nemesség és parasztság között igen nagy űr 
támad, amikor a nemesség kigúnyolt mindent, ami paraszti és népi, pedig ez a parasztság 
a magyarság igazi népi medencéje, hordozója (amelyből az egyéb társadalmi rétegek – 
nemesség, polgárság és értelmiség is – származnak és kiemelkednek).

Úgy gondolom, mindezek után nem lehet kétséges, hogy Szabó István nézeteinek van egy 
viszonylag jól körülhatárolható gondolati magva (tehát nem elégedhetünk meg az eklektikus 
minősítéssel nézeteit illetően) s ennek alapvető tartalma az, hogy a magyar fejlődés bár nem 
azonosítható egyértelműen a nyugat-európaival (mint azt Szekfű Gyula sugallta) és több rokon 
vonása van a kelet-európaival, valamiféle végleges megtorpanásról, elkanyarodásról a 15–18. 
században – s ez előtte és később is érvényes – nem beszélhetünk, tehát a magyar fejlődés 
a kelet-európaitól is eltér. Végső soron tehát a magyar társadalmi szerkezet helyét Nyugat és 
Kelet között határozza meg, azaz szerinte ez a kettő között „átmeneti” képződmény.174

Különösen is kiemelném még a fentieken kívül Hajnal István175 hatását, akinek ráadá-
sul átfogó koncepciója is volt az európai, illetve a magyar társadalmi fejlődésről, ame-
lyet döntően a Szabó által is preferált parasztságtörténetre fókuszálva fejtett ki, s amely 
szoros összefüggésben van az említett „harmadik utas” felfogással.176
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Roppant szembeszökő ugyanis Szabó szövegeiben (vö. „A jobbágy birtoklása az 
örökös jobbágyság korában”, „A parasztság a magyarság történetében”, de számos 
más tanulmány is említhető itt, pl. „A parasztfalu önkormányzatának válsága az 
újkorban”),177 a „szokásszerűség”, a „közösség”-i gondolat, a „hagyományszerű-
ség”/tradicionalizmus emlegetése,178 amelyek par excellence Hajnal Istvánra haja-
zó fogalmak.179

Mint ismeretes180 Hajnal István teóriája szerint, amiben persze a középkori viszo-
nyok bizonyos idealizálása, de legfőképpen a modern kori fejlődés, a kapitalizmus és 
a liberalizmus kritikája is kifejeződik, a középkori társadalom alapvető komponense a 
„szokásszerűség” és a tradicionalizmus, a „közösség”-i gondolat (a német szociológia, 
kitüntetetten Tönnies „Gemeinschaft”-ja181). Ez szemben az újkori fejlődés individualiz-
muson, a nyers érdekek összeütközésén alapuló mechanikus, s így „célracionális”, üz-
letszerű társadalomszerveződésével („Gesellschaft” a szóban forgó szociológiában) nem 
a haszonszerzésre tör elsősorban, hanem az egyéni teljesítményeknek, produkcióknak, 
alkalmanként invencióknak a közösségi értékekbe, a közösségi elvvel való integrálására. 
Hajnal István értelmezői (nem mindenki, pl. Lakatos László is csak részben)182 joggal 
mutatnak rá arra, hogy Hajnal szemléletében (nem véletlen szellemi rokonsága Németh 
Lászlóval, vagy Bibó Istvánnal183) mindebben egy „harmadik utas” szemlélet érvénye-
sül, amely az említett szokásszerűséget és „közösség”-i gondolatot nem abszolutizálja 
(sőt azt a keleti típusú, megrekedt, megmerevedett társadalmak fő jellemzőjének tartja), 
mert az individuum, az iniciatíva, az invenció nagy szerepét is hangsúlyozza a társadal-
mi fejlődésben, hiszen enélkül a közösség nem fejlődik, megmerevedik, üres és tartalom 
nélküli, mechanikus önismétlés lesz a fő jellemzője.184

Nem lehet kétséges, hogy sok vonatkozásban hasonló keretek között értelmezhe-
tők Szabónak az előzőkben ismertetett gondolatai, amelyek azonban Hajnalhoz képest 
egy teljesen új kontextusba kerültek az 1940-es évek végétől, 1950-es évek elejétől, a 
marxista-kommunista történetírás megjelenésével,185 sőt kizárólagos uralmi pozícióba 
kerülésével. Ez a történetszemlélet elutasított mindenfajta „harmadik utas” felfogást 
(hiszen az a kapitalizmus és a szocializmus közötti átmeneti társadalomfelfogást jelen-
tett, így végső soron antimarxista és kommunizmusellenes volt), azt „narodnyik”-nak 
vagy feudálisnak minősítette, alapvetően az élesedő osztályharc és az egyre fokozódó 
kizsákmányolás tézisére épített, s így arra, hogy a parasztság helyzete a történelem fo-
lyamán állandóan súlyosbodik, ez pedig a földesúr és a jobbágy közötti antagonisztikus 
osztályellentét és osztályharc legfőbb előidézője.186

Szabó nézeteiben azonban – mint láthattuk – bár számos vonatkozásban taglalja a pa-
raszti helyzet súlyosbodását, alapvetően mégis földesúr és jobbágy egyfajta „közösség”-
éről, egymáshoz való lojális, „patriarchális” viszonyáról is beszél,187 amelyet szerinte nem 
éppen az osztályharc egyetemes, minden korra érvényes törvénye, hanem sokkal inkább 
a „szokásszerűség” szabályozott. Ennek egyenes folyományaként pedig a társadalomban 
számtalan átjárási lehetőség nyílott a két társadalmi réteg/osztály között, hiszen a jobbágy 
akár nemessé is válhatott, egymással gyakran házasságra léptek, a nagytömegű egytelkes 
nemes a parasztokhoz hasonló, sőt egyenesen „közös” életmódot folytatott.

Mindez a szokásszerűségről, illetve „közösség”-ről alkotott gondolatsor már maga is 
szemben áll a kollektivizmusra esküvő marxista-szocialista teóriával, amelyben persze 
szintén meghatározó a közösség, a kollektivizmus gondolata, közösségen azonban csak 
a tulajdon eredendő s később megvalósítandó osztatlanságát,188 az egyenlőséget érti, 
amelyet a földesurak (és pl. gazdagparasztok, kulákok, polgárok) mohó, egoista hajla-
maikkal szüntelenül megsértenek.189
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Szabó gondolatainak alapvető eleme azonban (s itt érhető tetten a harmadik út) inkább 
a kölcsönösségen alapuló közösség,190 másrészt éppen az egyéni autonómia, az egyéni 
szabadság és tulajdon, amit a jobbágy vonatkozásában számtalan tanulmányában és 
számtalan vonatkozásban (költözés, irtásföldek, szőlő, legelő, egyéb ingóságok) hang-
súlyoz, különösen az önkormányzat, a tulajdon, de magában a jobbágytelek kérdésében 
is. Ezzel van szoros összefüggésben az említett tény is, hogy figyelme azokra a formákra 
és jelenségekre irányul elsősorban, amelyek a jobbágyi emelkedést, a jobbágyi autonó-
mia megvalósíthatóságát jelentik az adott időszakban, a mezővárosoktól, a hajdúkon, 
parasztvármegyén keresztül egészen a tanyáig.191

Hozzá kell tenni, hogy Szabó (amint a fenti tanulmányaiban mindezt gondosan mér-
legeli) gyakran hangsúlyozta mindennek korlátait is ebben a korszakban (a kora újkor-
ban), azokat a társadalmi tényezőket nevezetesen, amelyek mindennek a nyugat-európai 
modell szerinti megvalósulását megakadályozták.192

Szüntelenül elhatárolja ugyanakkor a kora újkori magyar fejlődést a kelet-európaitól 
is (kitüntetten pedig az orosztól), ellentétben a hatalmi pozícióban lévő, s aktuális fenn-
álló hatalom szája íze szerint történelmet író történettudománytól, s a magyar fejlődés 
alternatíváját, helyét egy Nyugat és Kelet közötti átmenetben jelölte meg, amit az előző-
ek értelmében ismételten egy „harmadik utas” elképzelésként értelmezhetünk.193

Minderre némileg rímel, hogy Szabó 1945 után, amikor – persze kényszerűségből – 
kénytelen volt feladni népiségtörténeti kutatásait (részben a felmerülő kritikák, sőt táma-
dások hatására is), egyértelműen, sőt majdnem kizárólag – bár mindezzel már a háború 
előtt is foglalkozott – a parasztság, az alsóbb társadalmi rétegek történetére koncentrált. 
Arra a társadalmi rétegére tehát, amelyet 1945 előtti írásában (amikor inkább a populus, 
a nép, a teljes nemzet, azaz az alsóbb és a felsőbb társadalmi rétegek egybefonódó tör-
ténetét tekintette alapvetőnek194) inkább plebsnek minősített, legalábbis akkor, ha ezt a 
felsőbb/akár paraszti társadalmi rétegektől elválasztva, azzal szembeállítva vizsgálták. 
Mindez nem jelenti azt, hogy megtagadta volna korábbi nézeteit, pl. a nemesség sokszor 
pozitív szerepét (a populus gondolata jegyében) az 1848–49-cel foglalkozó tanulmá-
nyokban, de lektori véleményeiben, vagy 1976-os tanulmányában (vö. Nemesség és pa-
rasztság osztályviszonyai195) szintén alapvetőnek, a nemzet szempontjából nem egyszer 
történelminek tartotta.196

JEGYZETEK

* Részlet a szerzőnek a Szabó Istvánról készülő 
monográfiájából. Korábbi fejezetek a Valóság 
2017/2, illetve 2017/9-es számaiban jelentek 
meg, e cikk első része pedig a Valóság 2018/3-as 
számában.

1 Vö. A harmadik út felé, 2006. 310–319.
2 Ms 5440/14. Az I/2. kötet az úgynevezett kései 

feudalizmus, tehát az 1526–1790 közötti idősza-
kot öleli fel. Szabó lektori véleménye, természe-
tesen, a középkori kötettel is foglalkozik, ebből a 
magyar történeti szintézisét tárgyaló következő 
részben idézek hosszabban.

3 Vö. Magyarország története 1526–1790, 1962. 
Szabó István e lektori véleményének dátuma 
1954. június 28. A lektori véleményben utal arra 

is, hogy nem kapta meg a teljes kéziratot, feltehe-
tően főként a XVI–XVII. század köztörténetével 
kapcsolatos részek nem jutottak a kezébe. Az 
egyetemi tankönyvekhez vö. Romsics i. 2011/a. 
457–480.

4 Vö. előző jegyzet.
5 Vö. J. GRimm–W. GRimm 1885.
6 Vö. Der Grosse Brockhaus in 12 Baenden. 1955.
7 Vö. alább.
8 Szabó nyilván olyan műre gondol itt, mint pl. G. 

L. mauReR 1863. Jegyzeteinek tanúsága szerint 
Maurer műveit maga is alaposan áttanulmányozta 
és hasznosította.

9 Vö. F. enGeLs 1949.
10 Vö. erre a későbbi jegyzet.
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11 Az egész kérdésről átfogóan vö. szabó I. 1965. 
10–31.

12 Wenzel Gusztávról vö. LédeReR e. 1969. 66–67. 
Valamint LaJtai L. L. 2011. 95–126.

13 Szabó nézeteinek végső megfogalmazása a kér-
désről szabó i. 1965. 10–31.

 Látható, és ez kulcsmomentumnak tekinthető né-
zeteinek értelmezésében, hogy itt Szabó István 
alapjaiban kérdőjelezi meg a korszak mesternarra-
tívájának számító „második jobbágyság”-ról való 
tézist. Felfogását korábban számos helyen kifejtette, 
így pl. szabó I. 1947/a., vagy a Revue d’Histoire 
Comparée-ban, 1947-ben megjelent tanulmányában 
(vö. É. szabó 1947. 167–192.), 1948-as kötetében 
(szabó I. 1948/d. 159–201.). De utal a kérdésre 
ötvenes évekbeli egyetemi előadásaiban, Maksay 
Ferenchez írt levelében, illetve az Urbáriumok kö-
tetéhez írt lektori véleményében, valamint 1959-es 
lektori véleményében. E szövegkörnyezetből lát-
ható, de a felidézett tanulmányokban is azt fejti ki, 
hogy a magyar jobbágyság Nyugat és Kelet között 
egyfajta átmeneti helyet foglal el. A kérdéshez vö. 
még Erős V. 2003. 94–108.

 Szabó nézetei értelmezéséhez szintén kulcsmo-
mentumnak tekintem Pach Zsigmond Pál véle-
ményét, aki a „második jobbágyság” tézisének 
tulajdonképpeni megfogalmazója, amit nem utol-
sósorban éppen Szabó Istvánnal szemben fejtett ki. 
Részletek ezzel kapcsolatos 1963-as könyvéből: 

 „A jobbágyság szociális-jogi helyzetének ala-
kulása csak a tulajdon- és jobbágyviszonyok, 
az agrárstruktúra változásával, valamint a vá-
rosi-polgári fejlődés alakulásával összefüggésben 
érthető meg. A röghöz kötés megszilárdítását a 
XVII. század eleji Magyarországon Szabó István 
éppen azért vezette vissza csupán a megyei 
nemesség súlyának gyarapodására, önkormány-
zatának kiteljesedésére, illetve a Tripartitum té-
teleinek »társadalmi szemléletté« válására (id. 
mű, 108–109. old.), mert az örökös jobbágy-
sággal foglalkozó alapos fejtegetését nem kap-
csolta össze az uradalmi gazdálkodást tárgyaló 
tanulmányával, illetve mert még nem ismerte fel, 
hogy a röghöz kötés megszilárdulása egybeesett 
a robotoltatás megnövekedésével s a földesúri 
majorkodás kiterjedésével… Minthogy pedig 
mindezzel egyidőben a földesuraknak város- és 
mezővárosellenes fellépése is élesedett, utóbbi-
nak »vonzása«, a jobbágyok költözését-mozgását 
elősegítő, a röghözkötöttség rendszerét feszegető 
hatása is korlátozottabb mértékben érvényesülhe-
tett.” (Pach zsiGmond P. 1963. 255.) A szerző a 
szövegben Szabó István 1948-as könyvére hivat-
kozik, az alábbiakban is. Vö. Szabó I. 1948.

 Pach Zsigmond Pál négy pontban foglalja össze, 
hogy miért volt második jobbágyság a szóban 
forgó időszakban.

 „Történetirodalmunkban volt olyan nézet, amely 

tévesnek minősítette a »Leibeigenschaft« fogal-
mának a korabeli magyarországi viszonyokra va-
ló alkalmazását, mivel e fogalom nem a röghöz, 
földhöz, hanem az úr személyéhez, személyes 
hatalmához való kötöttséget jelenti. (Szabó: Id. 
mű, 150. old.) Bár a megkülönböztetés termé-
szetesen helyes, s bizonyos félreértések (Acsády 
Ignác: Magyarország Budavár visszafoglalása 
korában. Bp. 1886. 184–185. old.) helyreigazítása 
szükséges volt, az érvelés egészét és eredményét 
mégsem tehetjük magunkévá.

 Először: a földhöz kötöttség /Hörigkeit, 
Grundhörigkeit/ s az úr személyéhez kötöttség 
(Leibeigenschaft) ugyannak a súlyos jobbágyi füg-
gésnek gyakran egymásba összemosódó változatai 
– miként ezt már a nyugat-európai korai feudalizmus, 
az »első Leibeigenschaft« viszonyai is mutatják…

 Másodszor: az »örökös jobbágyság« 
Magyarországon szociális-jogi vonatkozásban dön-
tően persze röghöz kötöttséget jelentett, de egyál-
talán nem volt mentes az úr személyes hatalmának 
való alávetettség mozzanataitól – még ha ez a 
jobbágynak telkétől elkülönülten történő adásvételét 
nem is foglalta magában. Elsősorban persze a job-
bágy személye feletti hatalom legpregnánsabb kife-
jezésére: a közvetlen fizikai erőszaknak – a robotol-
tatással szükségképpen együtt járó – gyakorlatára 
kell rámutatnunk. (Lásd e tanulmány 5. pontját.) 
Egyebekben pedig nem csak azokra a hitlevelekre 
utalhatunk, amelyekben »halálos vétekbe esett« 
paraszt megkegyelmeztetése fejében fogadja, hogy 
földesurának »örökös helytartó jobbágya« lesz; 
hogy »én teljes életemben az én uramat uralom…
és ő kegyelmének maradékit is uralom« (A nagyká-
rolyi gróf Károlyi család oklevéltára. (Károlyi oklt.) 
IV. köt. Bp. 1887. 235., 259. old. (1630, 1638.); 
stb.); nemcsak ama kényszerű jobbágyi nyilatko-
zatokra, miszerint »szabad nagyságod mind mar-
hánkkal, mind magunkkal« (Héderváry oklt. II. köt. 
239. old. (1634)); hanem olyan adatokra is, amelyek 
kifejezetten jobbágynak úri részről személyileg 
történt megvásárlásáról, zálogba adásáról szólnak, 
s a személyi alávetettséget jellemzik akkor is, ha az 
adásvétel telekkel együtt történik…

 Harmadszor: Szabó István szerint »ezt a szol-
gaságra alázuhant jobbágyrendszert« /ti. a 
Leibeigenschaftot/, »az újkori röghöz kötések or-
szágaiban csupán Oroszországban lehet megtalál-
ni, a röghöz kötés rendszerére áttérő más európai 
országokban nem… kelet-német és cseh-morva 
területeken se« – holott utóbbiakat illetően az 
egykorú terminológia s a polgári történetirodalom 
is gyakran használta a szóban forgó megjelölést, 
ti. maga sem szűkítette le azt a telektől elválasztva 
való adásvétel kritériumára.

 Negyedszer és döntő módon: a marxista tör-
ténetírás a Leibeigenschaft, illetve »második 
Leibeigenschaft« fogalmát nem jogi, hanem 
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gazdasági-társadalmi kategóriaként értelmezi…, 
amelyet a jobbágy súlyos személyi függése mel-
lett a naturális járadékformák, főként a robot 
kiemelkedő szerepe, az önkezelésű földesúri gaz-
daság kiterjedt volta jellemez, s mindezzel ösz-
szefüggésben a város és falu polgári fejlődésének 
korlátozottsága, gyengesége, az osztályoknak a 
tőkésedés perspektívája szempontjából szerfölött 
kedvezőtlen erőviszonyai. Ebben az értelem-
ben joggal tekinthetjük az örökös jobbágyság 
rendszerét a »Leibeigenschaft második kiadása« 
– természetesen sajátos vonásokkal bíró – ma-
gyarországi variánsának.” (Pach zsiGmond P. 
1963. 256–257.)

 Vö. még az egész kérdéskörhöz Gyáni G. 2002/a. 
241–248. Az írás eredetileg a BUKSZ 1992-es 
évfolyamában jelent meg. Ugyanerre természe-
tesen alapvető és a Pach által képviselthez képest 
homlokegyenest ellentétes álláspont: VaRGa J. 
1969. Érdemes itt megjegyezni, hogy Gyáni írá-
sában hivatkozik Varga Jánosnak egy 1993-ban 
hozzá írt levelére, amelyben Varga kifejti, hogy 
nagy művét kifejezetten Pach téziseinek cáfolata-
ként írta. Nem lehet kétséges, hogy Varga János 
egyik eszmei forrása Szabó István volt, ezért 
logikusan kerültek mindketten szembe a marxista 
történetírás apostolával.

 Vö. még mindezekhez, illetve Pachról, Pach 
Zsigmond Pál irodalmi munkássága, 1984. 313–
334. beRend T. I. 2001. 145–147. beRend T. I. 
2002. 123. Romsics I. 2011. 594–595.

 Az egész kérdéskörhöz (az elkanyarodás prob-
lematikájához) vö. még Gyáni G. 2002/b. 231–
240; Gyáni G. 2002/c. 249–261; Gyáni G. 
2002/d. 285–295. (E tanulmányok mind ko-
rábban, az 1980-as évek végétől jelentek meg, 
s összefoglalják az ezzel kapcsolatos vitákat, 
„diskurzusokat”).

 Valamint pl. Helyünk Európában. I–II., 1986. 
Kell-e nekünk Közép-Európa? 1989. KöVéR GY. 
1999. 285–293. niedeRhauseR E. 2006. 15–22. 
(Niederhauser Emil 50–50 százalékban tartja mar-
xista mítosznak és tudományos felfogásnak a „má-
sodik jobbágyság” tézisét. Gyáni Gábor idézett 
munkáit és az ebből kibontakozott diskurzust nem 
ismeri, Varga János vonatkozó, vagy a később még 
említendő Hanák Péter munkáit sem említi.)

 A nemzetközi, főként marxista irodalomból vö. 
pl. J. nichtWeiss 1953. 687–717. J. nichtWeiss 
1960. andRei O., 1955. W. KuLa, 1985.

 Pach Zsigmond Páltól még a kérdésre vonat-
kozóan Pach zsiGmond P. 1971. 1–20. Pach 
zsiGmond P. 1982. 373–404.

 Valamint, mindezeken felül KöbLi J. 1985. 
17–38. (E tanulmányban több utalás található 
Szabó István vonatkozó tanulmányaira, a szerző 
koncepciójának kialakítására nyilvánvalóan nagy 
hatással volt a debreceni történész.) szűcs J. 

1983. szűcs J.–hanáK P. 1986. hanáK P. 1993. 
(Hanák Péter utóbbi kötetében szereplő cikkei 
a kérdést már az ún. „porosz utas” fejlődés 
problematikájához vezetik át, amely lényegében 
a „második jobbágyság” tézisének egyfajta meg-
hosszabbítása. Vö. minderre részletesen a Szabó 
utolsó évtizedét tárgyaló kézirat, illetve Pach 
zsiGmond P. 1958/a. 146–173. Pach zsiGmond 
P. 1958/b. 79–90.)

 Fontos még megemlíteni a kérdéshez Varga 
János doktori értekezésének vitáját, 1973-ból. 
Itt Pach Zsigmond Pál (az egyik opponens) utal 
a Varga János és a Szabó István nézetei közötti 
összefüggésre. Vö. Századok, 1973. 440–447. 
Granasztói György összefoglalása Varga János: 
„Jobbágyrendszer a kései feudalizmus századai-
ban 1556–1767” című akadémiai doktori érteke-
zésének vitájáról.

 „Varga János érdeme éppen az, hogy kutatá-
sait nemcsak a XVIII. század első felére, ha-
nem a XVI–XVII. századra is kiterjesztette. 
Munkájának legfőbb eredménye ennek a körül-
ménynek köszönhető: teljes értékű, minden ol-
dalú bizonyítását adta egy korábbi, Szabó István 
által még csak éppen felvillantott hipotézisnek. A 
tézis szerint az örökös jobbágyság magyarországi 
rendszerén belül megjelenő szabad költözésű pa-
rasztkategória eredete csak részben kapcsolható 
a XVIII. század települési és telepítési mozgal-
maihoz, részben még korábbi, XVII. századi 
fejleménynek tekinthető.” (Századok, 1973. 440.)

 A Szabó István és Varga János gondolatai közötti 
rokonságot egyébként már Gyáni Gábor is jelez-
te, vö. Gyáni G. 2002/a, 241. 7. sz. lábjegyzet. 
Varga Jánoshoz vö. szabad GY. 2008. 1538.

14 Vö. F. enGeLs 1882.
15 Uo.
16 Vö. a következő jegyzet.
17 Ms 5440/14/D.
18 Ms 5440/14. 5.
19 A lektori vélemény utolsó részében Szabó István 

inkább didaktikai kérdésekkel foglalkozik. Ebből 
csak egy részletet közlök, amelyben arra utal, 
hogy a kérdéses szövegrész írója (Wittmann 
Tibor), túlságosan is részletezve, felaprózva, az 
eseménytörténetre koncentrálva adja elő mon-
dandóját. Ezzel szemben Szabó a rendszerezés 
igényét emeli ki, ami egyébként az egyetemi elő-
adásaira – mint erről szó esett – valóban jellemző 
volt, de különösen is tanulmányaira.

20 Ezekről Szabó részletesen megemlékezik szabó 
i. 1951/a szabó i. 1951/b.

21 Ms 5440/14. 5.
22 Ms 5440/14/D Vö. Magyarország története 

1526–1790, 1962. Szabó Istvánnak ez a lektori 
véleménye – s ez az itteni jelzetekből is kiderül – 
szorosan kötődik az 1954-es, sőt 1951-es lektori 
jelentéséhez. Látható, hogy alapvető kontinuitás 
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figyelhető meg a különböző kérdések vélemé-
nyezésénél. A lektori vélemény felépítése itt is: 
az első részben főként didaktikai kérdésekről 
(periodizáció, stílus, fejezetbeosztás stb.) van szó, 
majd következik a legfontosabb elvi kérdésnek, a 
„második jobbágyság” problémájának az újbóli 
körüljárása, végül Szabó István egyes részletkér-
désekhez is megjegyzéseket fűz.

23 Végül megmaradt a tankönyvnek az eredeti idő-
beli felosztása.

24 Vö. természetesen szabó i. 1947/a, illetve szabó 
i. 1948/c. 65–158.

25 Szabó István tehát itt is, sokadszor jelzi: nem ért 
egyet azzal, hogy a jobbágyság 1514 után örökös 
szolgaállapotba kerül, s rámutat a szabad menetel 
jelentőségére.

26 A szóban forgó szövegrész az egyetemi tan-
könyvben H. Balázs Éva munkája.

27 Az élményszerűség itt is feltűnik Szabónál. Vö. 
még népiségtörténeti tanulmányok. Szabó I. 
2005.

28 A végül 1607–1664-ig bővülő fejezetet Wittmann 
Tibor írta.

29 Ms 5440/14. 9–10.
30 E fejezetet pedig Ember Győző készítette.
31 Ms 5440/14. 11.
32 Szabó bírálatának e részében a kötet kulturális 

kérdésekkel foglalkozó fejezeteit veszi számba.
33 Ms 5440/14. 13. Jellegzetesnek tekinthető ez a 

szövegrész is. A kora újkori kulturális viszonyok 
ábrázolásában Szabó István főként a népi kultúra 
elhanyagolását kéri számon.

34 Helyesebben: a 2. jobbágyság.
35 Vö. a korábbiak, illetve Szabó 1954-es lektori 

véleménye.
36 Ua.
37 Engels felfogásához vö. az 1954-es lektori véle-

ményhez írt jegyzetek.
38 Vö. minderre még szabó i. 1963. 1–49. 301–338.
39 Vö. főként Pach zsiGmond P. 1952, illetve 

a Maksay levelekhez írt megjegyzések még a 
továbbiakban.

40 Pedig, mint Szabó korábban írta, még a középkori 
servus sem azonosítható minden további nélkül a 
német Leibeigene-vel.

41 Vö. szabó i. 1947/a.
42 Az erdélyi jobbágykérdésről vö. beRLász J. 1958.
43 Az egyetemi tankönyv végleges szövegébe vé-

gül is differenciáltabb megfogalmazás került. 
Vö. Magyarország története 1526–1790, 1962. 
98–97. A fejezetet egyébként a régi ismerős, 
Sinkovics István írta.

44 Itt is érdemes figyelni a szóhasználatra: Szabó 
közép- és kelet-európai történet különbségéről 
beszél és – számos egyéb, korábban már felsorolt 
bizonyíték mellett – pl. a Maksay Ferenchez írt 
levelek is bizonyítják: a magyar fejlődést az előb-
bihez, tehát a közép-európaihoz sorolja.

45 Vö. előző jegyzet.
46 Mint a korábbiakban jeleztem, ilyen bevezető vé-

gül nem készült ehhez a kötethez. Valami hasonló 
azonban megjelent a 10 kötetes Magyarország 
története vonatkozó időszakról szóló köteteiben. 
Ez Pach Zsigmond Pál munkája, aki ragaszkodik 
korábbi, a „második jobbágyság”-ról kifejtett 
téziséhez, s ez így a szintézis egyik elméleti sum-
mája. Vö. Pach zsiGmond P. 1987. 74–100.

47 Ms 5440/14. 13–16. A kérdésről átfogóan vö. 
szabó i. 1965. 10–31.

48 Ms 5440/14. 16.
49 Vö. erről a korábbi megjegyzések. Hogy mind-

ez a részletmegjegyzések között is felbukkan, 
az csak a probléma súlyát húzza alá Szabó 
nézeteiben.

50 Ms 5440/14. 17.
51 A telekkatonaságról vö. boRosy a. 1971.
52 Ms 5440/14.18. Itt is látható, hogy Szabó István 

nem sokat enged korábbi, már „A magyarság élet-
rajzá”-ban megfogalmazott nézetéből: A nagy-
birtokos arisztokrácia is beletartozik a nemzeti 
„közösség”-be, a török ellen folytatott nemzetvé-
dő harcainak jelentősége tehát tagadhatatlanul ki-
emelkedő és pozitív. Vö. szabó i. 1941/c. Illetve 
a Szabó népiségtörténetét tárgyaló kézirat.

53 Itt és a következőkben egyértelmű: Szabó István 
elutasítja, hogy a reformáció (és általában a 
vallás) valamiféle osztályuralom, osztályérdek 
elleplezésére szolgáló köntös. Sőt a protestan-
tizmusnak a par excellence magyar vallásként 
való megfogalmazása, amely már a húszas évek 
cikkeiben is felbukkan, a magyar társadalom 
különböző – és „elvileg” ellentétes érdekű – 
rétegeinek „közösség”-ét fejezi ki. Szabónak a 
protestantizmushoz való viszonyára vö. szabó 
i. 1933. 457–470., szabó i. 1952/b. szabó i. 
1948/e. 203–263. szabó i. 1958. 1959. 203–230. 
132–174. 301–370.

54 Vö. előző jegyzet.
55 Ms 5440/14. 20.
56 Ms 5440/14.23. Vö. a korábbi megjegyzés a ne-

messég nemzetvédő szerepéről. Ilyen jellegű fel-
fogását Szabó egy 1955-ös dokumentumban, egy 
akkori történelem szakköri kiadványról készített 
véleményében is megfogalmazza. Történelem 
szakköri kiadvány, 1955, vélemény, vö. A harma-
dik út felé, 2006. 229.

 „2. téma: »A végvári vitézség« A rendelke-
zésre álló idő nem engedi meg, hogy ezzel a 
témával bővebben foglalkozzam. De ez a téma 
kevesebb észrevételt is kíván, hiszen valójában 
szemelvényeket nyújt egy-egy kérdés feldolgo-
zásához. Ezekhez a szemelvényeket a kitűzött 
témákhoz jól kiválasztottnak találom. A témák 
között azonban magam szívesen látnék olyant 
is, amely Drégely, Eger stb. várostromain kívül 
és a végvári vitézek elnyomorodásán kívül a 
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végvári vitézek igazi korát, az 1560-80-as évek 
vitézi életét mutatná be. Ezt igen vonzóan lehetne 
elvégezni (névtelenségből felemelkedő hősök, a 
harci készség, a rettenthetetlen személyi bátorság 
példái, a bajvívások, portyák stb.) A szöveghez 
annyi megjegyzésem volna, ha bizonyos kivéte-
lekkel beszélnénk a nagybirtokosok közömbössé-
géről, sőt áruló szerepéről e harcok tekintetében, 
hiszen olyan főrendi birtokosok foglalnak helyet 
e küzdelmek ma is tisztelt hősei között, mint 
Zrínyi Miklós, Losonczy István a temesvári védő, 
akiről más helyen a szöveg azt mondja, hogy saját 
birtokait is elzálogosította a temesvári védőőrség 
fizetésére, Nádasdy Ferenc, a nádor fia. (De nem 
utolsósorban Balassi Bálint, akinek néhány versét 
jó volna beilleszteni, talán éppen a végvári küzde-
lem hősi korszakához.)” Ms 5440/8.

57 Ms 5440/14. 25.
58 Ms 5440/14. 26. A nemesség szerepéről vö. a 

korábbi megjegyzések.
59 Vö. a majorsági gazdálkodás előtöréséről és a 

„második jobbágyság”-ról korábban elmondot-
takat. A fejezet nyilván az utóbbi bizonyítása 
érdekében hangsúlyozná az előbbit.

60 A fejezet írója Wittmann Tibor.
61 Ms 5440/14. 27.
62 Ms 5440/14. 28.
63 Természetesen a Rákóczi-szabadságharcról van 

szó.
64 Egyértelmű itt, hogy Szabó István a Rákóczi-

szabadságharc kapcsán annak nemzeti jellegét s 
így a nemesség pozitív szerepét is látja, s ezért 
kritizálja a szabadságharc államának osztályural-
mi, osztályelnyomó aposztrofálását. Az uralkodó 
tézisekkel nyilván ez is opponál.

65 A tézis, miszerint a Rákóczi-szabadságharc fő-
ként belső osztályküzdelem az ötvenes évek új 
Rákóczi felfogásának fundamentuma volt. Vö. 
KöPeczi b. – R. VáRKonyi á. 1955.

66 Ms 5440/14. 30. Vö. mindezekhez még Erős V. 
2011. 1–20. Erős V. 2012/a. 98–119.

67 Ms 5440/14. 31. Szabó itt is tiltakozik a leegysze-
rűsítő „második jobbágyság” kategória erőltetése 
ellen. Ez egyúttal – mint a fenti sorokból is kide-
rül – a magyar fejlődésnek a Kelet–Európához 
való besorolása elleni deklaráció is.

68 Ms 5440/14. 32.
69 Ms 5440/14. 33. Vö. 1951-es lektori véleménye.
70 Vö. 1951-es lektori vélemény, valamint szabó 

i. 1943. 280–320. Korábban már említettem, 
hogy Szabó István már 1934-ben recenziót ír a 
debreceni történész, Szabó Dezső kérdéskörrel 
foglalkozó művéről. Szabó Dezsőnek az urbá-
rium keletkezéséről való értelmezése – amely 
diametrálisan ellentettje az ötvenes évekbeli ide-
ológiának – Szabó Istvánra élete végéig jelentős 
hatást gyakorolt. Vö. szabó i. 1934/c. 244–246.

71 Ms 5440/14. 34.

72 Vö. máLyusz e. 1939.
73 Ms 5440/14. 35. A II. Józsefről szóló rész, mint 

erről szó esett, szintén H. Balázs Éva munkája.
74 Ms 5440/14. 36. Itt megjegyzendő, hogy Szabó 

István II. Józseffel kapcsolatban is (s az úrbéri 
kérdés, illetve Mária Terézia vonatkozásában 
szintúgy) fenntartja korábbi – pl. 1951-es – néze-
teit. A probléma úgy válik jelentőséggel telítetté, 
hogy a hivatalos ideológia szerint egyikőjük sem 
törekedett igazi reformokra, társadalmi moderni-
zációs lépéseik kizárólag hatalmuk konzerválását 
szolgálták s ami ezen túlment, azt az alsóbb 
társadalmi rétegek küzdelmei kényszerítették ki. 
Szabó István itt is deklarálja: nem ismeri el az 
osztályharc dominanciáját, s szerinte mindkét 
uralkodót a felvilágosodás eszméi is motiválták. 
Ez egyúttal a felülről, reformok útján, a történe-
ti osztályok kezdeményezésével, de legalábbis 
együttműködésével történő polgárosodás elisme-
rését is jelenti. Ugyanezt Szabó István már első 
parasztságtörténeti szintézisében megfogalmazta. 
Vö. Szabó I. 1940/a.

75 Vö. ehhez i. tóth z. 1946. Előbbiről Szabó 
István ismertetése vö. szabó i. 1947/b. 238–239.

76 Tehát II. József reformjai sem egyszerűen pusztán 
a rendszer önfenntartó szükségletéből erednek 
Szabó István interpretációja szerint.

77 Ms 5440/14. 37.
78 Ms 5438/110. Feltevésem szerint maKsay F. 

1958/a. tanulmányának eredeti kéziratáról van 
itt szó. A tanulmány először német nyelven ké-
szült, sőt német folyóiratban is jelent meg. Szabó 
István leveléből kiderül, hogy ő a német folyóirat 
számára készült változatot tartotta a kezében. A 
német szövegre vö. maKsay F. 1958/b. 37–51.

79 Vö. előző jegyzet.
80 A Bauernlegen jelentése itt: a parasztoknak a 

földjükről való erőszakos elűzése, és – értelem-
szerűen – az attól való megfosztásuk.

81 Vö. maKsay F. 1958/a. 31. 3.sz. lábjegyzet.
82 Vö. erre éppen Maksaytól, maKsay F. 1984. 

277–295.
83 Tehát Szabó ezzel is tagadja a mesternarratívát: a 

magyar fejlődésben nem érvényesül az általános 
tendencia: a majorsági gazdálkodás, a nagybirtok 
újbóli előtérbe kerülése, a parasztoknak a földtől 
való megfosztása.

84 Vö. szabó i. 1948. 159–201.
85 Tehát Szabó István itt valóban a német eredeti 

szövegre utal, hiszen annak a címe – mint erről 
már volt szó –: Gutsherrschaft und Bauernlegen 
in Ungarn im XVI. Jahrhundert. A tanulmány 
magyar címe ettől eltérő.

86 Tehát Szabó István itt is rögzíti, hogy tartja 
magát korábbi, 1948-as álláspontjához. Ez is-
métléseknek itt és a továbbiakban igen nagy je-
lentőséget tulajdonítok, mert mind azt igazolják, 
hogy Szabó István egy alapvetően teljesen más 
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történelmi-politikai helyzetben is ragaszkodik 
meggyőződéséhez.

87 Azaz Szabó István alapjában véve tagad-
ja a Bauernlegen magyarországi jelenlétét és 
jelentőségét.

88 Itt pedig azt vitatja, hogy a Maksay által 
Bauernlegennek tartott jelenségek megfelelnének 
a fogalomnak.

89 Ua.
90 Ez az arány ugyanis Maksay tanulmányának vég-

ső eredménye.
91 Szabó Werbőczi-értelmezéséhez vö. 1944-es írá-

sát. st. szabó 1944. 11–12.
92 Ez a felfogás szintén a kor mesternarratívájának 

tartozéka.
 Érdemes még megemlíteni, hogy Pach Zsigmond 

Pál későbbi tanulmányaiban is több alkalommal 
hivatkozik Szabó Istvánra, s saját álláspontját 
gyakran Szabóval szemben koncipiálja. Vö. pl. 
Pach Zsigmond P. 1977. 285–303. Itt is leszöge-
zi, hogy Szabó István szerint a jobbágyság első 
kiadásáról sem lehet beszélni, s magyar jobbágy-
ság helyzete a 16–18. századokban is különbözött 
kelet-európai osztályos társaitól.

 „A másik fő vonás pedig az, – idézi Pach 
Zsigmond Pál Szabót szóban forgó tanulmányá-
ban – hogy ez »az újkori örökös magyar jobbágy-
rendszer« a középkori szolga-parasztság rendsze-
rével nem volt azonos! A szolga-parasztság kö-
zépkori fogalmának, vagyis a »Leibeigenschaft«-
nak ugyanis az az értelme, hogy »a jobbágy 
valójában nem a rögéhez volt kötve, hanem ura 
személyes hatalmához, ami együtt járt azzal is, 
hogy a jobbágyot ura telkétől bármikor megfoszt-
hatta, telkétől elkülönülten is elidegeníthette, ad-
hatta-vehette, csereberélhette, sőt ezt megtehette 
a földesúr a jobbágy családtagjaival is.« Viszont 
»A magyar jobbágy földjéhez és ura hatalmához 
köttetett, de nem lett szolga, ú.n. Leibeigene, sze-
mélyében nem került forgalomba, még kevésbé 
családjának egyes tagjai«; »a magyar jobbágy el-
választhatatlan volt földjétől, valóban hozzá volt 
rögéhez kötve«. Maga »nem találkozott olyan 
adattal, amelyben kifejezetten és tisztán jobbágy-
nak személyében való árusításáról lenne szó.« – 
hangsúlyozta többféle megfogalmazásban, főként 
Acsádyval vitatkozva, Szabó István.

 Magyarországon tehát a XVI–XVII. században 
kifejlődött az örökös jobbágyság rendszere – 
summázhatjuk Szabó István értelmezését –, de 
ezt nem lehet a kora középkori Leibeigenschaft 
»második kiadásának«, s ilyen értelemben »má-
sodik jobbágyságnak« tekinteni.” Vö. Pach 
Zsigmond P. 1977. 301.

 A Szabó–Pach viszonyhoz meg kell még em-
lékeznünk Pach Zsigmond Pálnak egy 1961. 
október 6-án készült lektori véleményéről Szabó 
István: A parasztság történelmének problemati-

kája Magyarországon című tanulmányáról. Vö. 
Ms 5440/53. Itt bár Pach alapvetően igen elis-
merően nyilatkozik mind Szabó Istvánról, mind 
annak írásáról, több kritikus szempontot is felvet. 
Leginkább azt kifogásolja, hogy Szabó nem 
hangsúlyozza eléggé a kapitalizmus korában a pa-
rasztságnak ellentétes társadalmi osztályokra való 
szakadását, s a falusi burzsoázia kialakulását.

93 Főként, és elsősorban persze Pach Zsigmond P. 
1952. könyvétől kezdődően. Megjegyezném itt, 
hogy azért Maksay jelen írásában Pach Zsigmond 
Pál felfogásától alapvetően elhatárolódik, s ő is 
úgy tartja: Pach túlzottan nagy szerepet tulajdonít 
a XVI. században a majorsági gazdálkodásnak, az 
allodizálásnak. Ugyanakkor, mint ez Szabó István 
leveléből kiderül, a debreceni történész még a 
Maksay által a Bauernlegen fogalma alá sorolható 
jelenségeket sem tartja expressis verbis annak.

94 Vö. erről a korábbi jegyzetek.
95 Mint említettem, Maksay cikke erede-

tileg a Vierteljahrschrift für Sozial- und 
Wirschaftsgeschichte című német folyóiratban 
jelent meg először. Itt is jelentkezik egyébként 
Szabónál a népiségtörténeti tanulmányokban je-
lentkező szempont: elhatárolódás a német beha-
tolási törekvésektől.

96 Sic! Talán: közvetítve.
97 Ms 5438/110. Tehát Szabó szerint még az az 

összefüggés sem egyértelmű, hogy a majorsági 
gazdálkodás előretörése ekvivalens volna a teljes 
röghözkötéssel.

98 Ms 5440/16. A szóban forgó kötet: Urbáriumok, 
1959. Mint Szabónak az 1946. III.4-i keltezésű 
Pro memoriá-jából kitűnik, ő maga is kezde-
ményezte egy hasonló kötet összeállítását, az 
azonban középkor végi urbáriumokat tartalmazott 
volna. Az persze elképzelhető, hogy a Maksay 
Ferenc által szerkesztett kötet részben támaszko-
dik Szabó István előmunkálataira.

99 Vö. Maksay F., 1989. 552–553. Vö. erről 66-os 
jegyzet.

100 Sic!
101 Szabó egy ilyen szélesebb európai hátteret ko-

rábbi – pl. 1947-es és 1948-as tanulmányaiban – 
mindig felvázolt. Ebből bontakozott ki azután az 
alább is érintendő felfogás a magyar jobbágyság 
és a magyar társadalom európai helyzetéről.

102 Itt Szabó István nyilván arra utal, hogy alábbi vé-
leményét már korábban, véleményem szerint elő-
ször 1947-ben megfogalmazta. Vö. a következők.

103 Vö. a korábbiak.
 A Szabó István és a Maksay Ferenc közötti 

viszony megvilágításához egy részlet Maksay 
1958-as tanulmányából: „A magyar történetkuta-
tás a Domanovszky-iskola működésének megin-
dulása előtt alig foglalkozott a struktúra kérdései-
vel s így a földfoglalás problémáját sem érintette. 
Az utóbbi a részleteredmények során először 
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Szabó István kitűnő összefoglalásában került 
vizsgálat alá. (Tanulmányok 193 sk. l.) Szabó 
nagy körültekintéssel és óvatosan hangsúlyoz-
za, hogy a nagybirtok a XVI–XVII. században 
a jobbágybirtokot »rendszeresen erősen« nem 
apasztotta, »állagát észrevehetően nem bontot-
ta meg«, csupán elszorította. Amikor azonban 
kategorikusan kijelenti, hogy »nem került sor 
a jobbágyoknak telkeikből való erőszakos el-
távolítására«, akkor, mint látni fogjuk, szavai 
bizonyos korrekcióra szorulnak. – Úgy véljük 
továbbá, hogy a »Bauernlegen« határait is igen 
szűken vonja meg. Szerinte a »magyarországi 
nagybirtokon a német Bauernlegenre elvétve is 
alig találunk példát«, s Szabó ezt a közép- és 
kisbirtokra is kiterjeszti. Nem szólva most arról, 
hogy a jobbágyföldek közvetlen, erőszakos elvé-
telének is elég számos esetéről van tudomásunk, a 
nemzetközi terminológia alapján ezen kívül is ide 
kell vonnunk mindazokat az eseteket, amikor a 
földesúr a parasztot addigi telekjogaiból kivetve, 
zsellérségbe taszította vagy amikor bánásmódjá-
val szinte kikényszerítette, hogy a telek pusztává 
váljék. Ilyen módon a pusztafoglalás számos 
esete is egy körbe vonható a »Bauernlegen«-nel, 
eredményét – a paraszti földbirtok elidegeníté-
sét – tekintve legalábbis miben sem különbözik 
attól. – Egészében Szabó állásfoglalása teljesen 
helytálló, amikor a pusztafoglalás »ellenpéldá-
ira« hivatkozik s ezt az »ellenkező« tendenciát 
»szinte általánosabb«-nak tartja a földkisajátítás 
tendenciájánál. A valóságos helyzetről már 
célkitűzéseivel és témaválasztásánál fogva is 
egyoldalúbb képet ad Pach Zsigmond Pál 
idézett munkája. Itt a nagy számban felso-
rakoztatott adatok valamennyien élesen és 
harcosan kívánják támogatni a magyaror-
szági allodizáció folytonos előretöréséről és 
a parasztság kegyetlen kisajátításáról szóló 
előadást és cáfolni a XVI–XVII. század for-
dulóján végbement visszaesésről szóló korábbi 
állításokat.” Vö. maKsay F. 1958. 31. 3. lj.

 Maksay Ferencről irodalom: Portrék a magyar 
statisztika és népességtudomány történetéből, 
2014. 471. Valamint béLay V. 1985. 99–100. 
buzási J. 1985. 137–139.

104 Vö. erről pl. szabó I. 1947/a, valamint Maksay 
Ferencnek az előző jegyzetben idézett ismertetése.

105 Vö. erre Szabó István 1946-os, korábban idézett 
Pro memoriá-ja. Ms 5439/12.

106 Vö. J. RutKoWsKi 1927.
107 Vö. pl. beLényesy m. 1957. 517–557; illetve 

maKKai L. 1954; valamint maKKai L. 1957.
 Valószínűleg Szabó István, egyebek mellett, e 

művekre gondol.
108 Sic! Nyilván: vetették.
109 A Domanovszky Sándor által szerkesztett me-

zőgazdaság történeti sorozatról, illetve ennek 

jelentőségéről Szabó nézeteiben vö. pl. Erős V. 
2005. 7–44.

110 Helyesen vö. iLa B. 1938.
111 Valószínűleg 1948-as tanulmánykötetére referál 

Szabó István.
112 Ezt, mint látható lesz1951-es, a Spira-féle kö-

tethez írt bírálatában is megemlíti Szabó István, 
talán az ott követett gyakorlatra is utal. Ms 
5440/20.

113 Itt azért Szabó István meglehetősen élesen fo-
galmaz, de ezt, mint láthattuk, egyéb lektori vé-
leményeiben is megtette, nem ritkán Maksaynál 
nagyobb hatalmi-politikai befolyással rendelkező 
történészek esetében is.

114 Ms 5440/16. 1–2.
115 Ms 5440/16. 2–3.
116 Vö. szabó i. 1948/d. 159–201.
117 Ms 5440/16. 4.
118 Vö. még levelek Maksayhoz a korábbiakban, 

illetve később. Nem kétséges, hogy a tézisszerű 
megállapítás a jelzett „második jobbágyság”, 
azaz az „elkanyarodási” narratívával kapcsolatos. 
A jobbágyoknak a földjüktől való erőszakos meg-
fosztása, a nagybirtok és a majorsági gazdálkodás 
előtérbe kerülése ennek egyik sarkalatos eleme.

119 Vö. valószínűleg maKKai L. 1954. maKKai L. 
1957.

120 Ms 5440/16. 4–5.
121 Ms 5438/111.
122 Feltevésem szerint Maksay Ferenc által szerkesz-

tett Urbárium-kötet átdolgozott kéziratáról van 
szó.

 Állításomat arra alapozom, hogy levelének kö-
vetkező mondatában Szabó az 1946-ban megfo-
galmazott pro memoriára utal. Márpedig Maksay 
Ferenc az Urbárium-kötethez írt bevezetőjében 
veti fel azt, hogy a szóban forgó források módsze-
res összegyűjtését először Szabó István vetette fel 
tervezetében. Megjegyzendő persze, hogy Szabó 
eredetileg csak a középkor végi urbáriumokról írt.

123 Itt van tehát Szabó korrekciója: nem 15 évvel az-
előtt vetette fel az ötletet, hanem 13. Azaz 1946-
ban, erre bizonyíték is van, hiszen a korábbiakban 
teljes egészében közöltem Szabó 1946. március 
4-i tervezetét.

124 A kérdésről vö. még nóGRády á. 1996. 125–148. 
Szerző itt nem ért egyet Szabó értelmezésével 
és az említett adót nem tekinti különösebben 
nagy tehernek. Szabó István a kérdést érinti még 
szabó i. 1975. illetve szabó i. 1969.

125 szabó i. 1948/d. 159–201.
126 Szabó István tehát itt is ragaszkodik eredeti fel-

fogásához, még ha ez a hivatalos „narratívá”-val 
szemben álló nézet is.

127 Feltehetőleg Juhász L. 1936.
128 Érdemes itt figyelni a szóhasználatra is, Szabó 

István még véletlenül sem ír Középkelet-Európát.
129 Vö. korábbi jegyzet.
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130 Vö. szabó i. 1947/a.
131 Szabó István tehát maga is hangsúlyozza, hogy 

tartja magát korábbi felfogásához. A kérdésről vö. 
még Erős V. 2003. 94–108. illetve Erős V. 2005. 
7–44.

132 Mint erre korábban már utaltam, ez kulcsmondat 
Szabó életművének interpretációja szempontjá-
ból: a dátum is fontos, hiszen 1959-ben vagyunk, 
feltevésem szerint Szabó élete végéig ezt az 
elgondolását már nem adta fel. De ez a végső 
summája említett 1947-es tanulmányának is.

133 Tehát Szabó a magyar társadalmi fejlődés helyét 
Nyugat és Kelet között jelöli ki, 1959-ben is.

134 Ua.
135 Wellmannra és Berlászra, illetve a Szabóhoz való 

viszonyukra vö. a korábbiak.
136 Némileg ez a szóhasználat is figyelemre méltó: 

arra utal, hogy Szabó alapjában véve a hábo-
rú, valamint 1948 után is fenntartotta korábbi 
nézeteit.

137 Vö. az Urbáriumok, 1958. passim.
138 Ua. A szóban forgó kiadvány e részében pl. a no-

menklatúra-jegyzék, mértékegységek és ünnepek 
mutatója található. E megjegyzések is alátámaszt-
ják, hogy a fenti levélben valóban az Urbárium-
kötetről van szó.

139 Vö. erről szabó i. 1954/a. passim.
140 A Szabó–Maksay viszonyhoz vö. Maksay már 

felidézett 1948-as recenziója Szabó 1947-es kö-
tetéről. A recenzió körülményeihez vö. Erős V. 
2005. 7–44. illetve a korábbiak.

141 Vö. még a korábbi, a középkori parasztság tör-
ténetét tárgyaló fejezet. Illetve pl. FüR L. 1976. 
7–30. baLoGh i. 1989. 130–135. Hozzátenném 
még, hogy mindez egyáltalán nem magától érte-
tődő, mert Sándor Pál nem népi írókhoz közel ál-
lónak tekinti Szabót, hanem a „Horthy-fasizmus” 
népi közösségre alapuló ideológiája kiszolgálójá-
nak. Vö. sándoR P. 1954. 373–419.

142 Szabónak a népiségtörténeti kutatásait, amint 
korábban már említettem, külön munkában dol-
gozom fel. Ennek előtanulmányaiként tekinthetők 
többek között Erős V. 2013/a. 33–62. Erős V. 
2005. 7–44. Erős V. 2005/b.

143 Vö. szabó i.: Parasztságszemléletünk alakulásá-
ról. In: A harmadik út felé, 2006. 235–248.

144 Uo.
145 Uo. Szabónak a népi irodalommal való ekkori 

kapcsolatát bizonyítja a Veres Péter könyvéről 
írott ismertetése is 1957-ből. Ebből egy jellemző 
részlet:

 „A balmazújvárosi krónika annak idején a faluku-
tató népi irodalom sodrában lépett a napvilágra. 
Ez az irodalom – egyre egyetértőbben kellene 
látnunk – eszmélés és programm [sic!] volt, mely 
a harmincas évek fülledt társadalmi légterében 
nagy erejű légmozgást kavart fel s valamilyen 
társadalmi újjárendezés hajtóereje óhajtott lenni. 

A mozgalom írói felmérték – sőt: valósággal fel-
fedezték – a köztudat látóhatárából régen kiesett 
falu népének viszonyait s ha gyakran a múlt 
mélyébe ástak, akkor is a tarthatatlan jelent kí-
vánták megvilágítani. Krónikájával Veres Péter 
is a múltba fordult, de soraiban – sokszor ki-
mondva, máskor kimondatlanul is hallhatóan – a 
forradalmi feszültség moraja zúgott: a nagy pa-
rasztfalu kiutat keres elnyomorodott parasztsága 
fullasztó formáiból. A másfél évtized alatt, mely 
a krónika első kiadása óta elfutott, megfordult a 
magyar világ, a forradalmi átalakulás új rendet 
és új formákat teremtett az egész társadalom, a 
parasztfalu életében is.

 De éppen ezért mindenki felvetheti a kérdést: a 
munka, mely a múltat ábrázolva is előrelépést, 
programmot sugallt akkor, ezért is jött létre, ma, 
a gyökeréig ható átrendezés után nem veszítette-e 
el politikai időszerűségével irodalmi érdekességét 
és értékét is? Mindjárt feleljünk: nem.”

 Vö. A harmadik út felé, 2006. 354–355. Illetve 
szabó i. 1957. 61–65. A szóban forgó munka 
VeRes P. 1956. A Veres Péterrel való kapcsolatról 
vö. még beKe a. 1994. 22–55. Valamint jelen 
sorok szerzőjének Szabó utolsó évtizedéről szóló 
kézirata. Legfőképpen pedig baLoGh i. 1989. 
130–135. baLoGh i. 1998. 37–52. Veres Péterről 
vö. még szőkE D. 1996.

146 Vö. Erős V. 2003. 94–108. A harmadik út felé, 
2006. Illetve Erős V. 2010, 2012/a. 98–119., 
2012/b, 2013/a. 33–62.

147 A népi mozgalomról és ideológiáról vö. LacKó 
m. 1996/a. 165–190. boRbándi Gy. 1989. 
boRbándi Gy. 2006. A nemzetközi irodalomból 
pl. G. RauLet 2001. ’Regimes of Historicity’, 
2014. Valamint még pl. saLamon K. 2002. PaPP 
i. 2012. GyuRGyáK J. 2007. némedi d. 1985. 
Természetesen nem törekedtem teljes felsorolásra.

148 Vö. a korábbiak.
 Szabó nézeteinek ilyen jellegű értelmezését erő-

síti Romsics Ignác is említett historiográfiai ösz-
szefoglalásában. Romsics Ignác is a magyar 
jobbágyság átmeneti helyzetét hangsúlyozza 
Szabó nézeteiben, s a következőket írja erről 
(alighanem jelen sorok írójának megállapításaira 
támaszkodva):

 „Fontos eredményének tekinthető a magyar job-
bágyság átmeneti, az Európa nyugati és keleti 
felében uralkodó viszonyoktól egyaránt eltérő 
jellegének a dokumentálása is. Domanovszky né-
zeteihez kapcsolódva Szabó is úgy vélte, hogy az 
ún. termeltető nagybirtok Magyarországon nem 
lett annyira domináns, mint Kelet-Európa más te-
rületein, s hogy 1514 után a parasztság helyzeté-
ben nem történt olyan mértékű visszaesés, amely 
indokolná a »második jobbágyság« fogalmát, s 
valamiféle külön fejlődési utat feltételezett. A ma-
gyar jobbágyok beköltözhettek a mezővárosokba, 
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végvári katonának, illetve hajdúnak állhattak, sőt 
még nemességet is szerezhettek.” (Romsics i. 
2011/a, 334–335.)

 Megjegyzem azonban, hogy Romsics Ignác 
mindezek során súlyos kronológiai problémák-
kal küzd. Szerinte ugyanis Szabó mindezt a 
népiségtörténeti tanulmányok megkezdése előtt 
állapítja meg, ami bizonyosan nem igaz, hiszen 
az e kérdéskörre vonatkozó parasztság történeti 
tanulmányait Szabó István a népiségtörténeti 
kutatások után mélyíti el. (mint láthattuk, első-
sorban az 1940-es évek végén, illetve az 1950-es 
években, amikor Szabó már régen nem folytatott 
népiségtörténeti kutatásokat.)

149 Vö. a korábban hivatkozott népiségtörténettel 
foglalkozó készülő hosszabb lélegzetű tanul-
mány. Illetve Erős V. 2013/a. 33–62. Erős V. 
2005. 7–44. Erős V. 2005/b.

150 Vö. Erős V. 2013. 33–62.
151 Vö. Erős V. 2003. 94–108.
 Valamint baLoGh i. 1998. 37–52. Utalnék itt 

ismételten a Szabónak a Debrecen és az Alföld 
történetére vonatkozó kutatásait elemző tanul-
mányra is. Vö. Erős V. 2017/a. 19–52.

152 Itt jegyezném meg, hogy mindezt a korábbi 
Szabóval foglalkozó tanulmányok ezt nem vetik fel.

 Gyáni Gábor korábban idézett tanulmányaiban 
nem foglalkozik a harmadik út tézisével, mint 
ahogy mindennek a népi ideológiával való ösz-
szefüggésével sem, illetve politikai-ideológiai 
tartalmával csak részben (megállapítva, hogy a 
fennálló ideológiát szolgálta a „második jobbágy-
ság”-ról szóló teória).

 Pedig a Nyugat és Kelet közötti átmenetiségről 
szóló tézisnek Szabó (és mások) esetében sem 
csak egyszerű, mondjuk földrajzi „semlegességű” 
mondanivalója van, hanem társadalmi és politikai 
töltetű mindez.

 Szabónál egyébként az 1960-as évek tanulmá-
nyai is azt bizonyítják, hogy történeti-politikai 
elképzelései egy pl. az egyén szabadság és kö-
zösség elv harmóniáján/kölcsönösségén alapuló 
(amúgy pedig kapitalizmus és szocializmus kö-
zött pozicionálható) harmadik utas elképzelésen 
nyugszanak. Vö. minderre még a Szabónak a 
hatvanas években megfogalmazott nézeteit elem-
ző tanulmány. Illetve Gyáni G. 2002/a. 241–248.

 Helyünk Európában. I–II., 1986. Kell-e nekünk 
Közép-Európa? 1989. Századvég.

153 Vö. a korábbiak. Legfőképpen szabó i. 1947/a. 
szabó i. 1948/d. 159–201.

154 Vö. Szabónak a középkori parasztság történetére 
vonatkozó nézeteit elemző tanulmányom. Erős 
V. 2017/b. 33–63.

155 Vö. szabó i. 1947/a.
156 Vö. a korábbiak. Illetve szabó i. 1941/a. 44–80. 

szabó i.1976. 237–252. szabó i. 1941/b. 11–21.
157 A parasztvármegyéhez vö. szaKáLy F. 1969.

158 Későbbi tanulmányaiban a parasztság e rétegeire 
a rusticus megjelölést alkalmazza Szabó. Vö. 
szabó i. 1965. 10–31.

159 Egyik bizonyítéka mindennek a Mályusz-
tanítvány Jakó Zsigmonddal való 1948-as levél-
váltása is.

 Ebben Jakó melegen gratulál Szabó 1948-as 
kötetéhez, abban különösen a gazdaság- és társa-
dalomtörténeti kutatásokhoz lát ösztönzéseket.

 Jakó Zsigmond levelei Szabó Istvánhoz. Ms 
5438/140.

 1948. május 29. Kolozsvár.
 „Mindenek előtt őszinte örömmel gratulálok re-

mek munkádhoz. Nem szólam ez, Pista Bátyám, 
hogy számomra tanulmányaid voltak az utolsó 
négy esztendő legnagyobb szaktudományi él-
ményei. Olvasásuk egészen felkavart, felrázott 
kábultságomból, szinte azt mondhatnám, hogy 
megszólaltatta bennem a lelkiismeret szavát. Úgy 
éreztem magam, mint az eltévelyedett házastárs, 
amikor rádöbben, hogy a hűtlenül elhanyagolt 
feleség az egyetlen és az igazi. Nem volt könnyű 
számomra az a döntés, amikor sok esztendei 
gyűjtő-munkám eredményeit, kedvenc terveim 
egy részét íróasztal-fiók fogságra kárhoztattam, 
és másod-, harmadrendű érdeklődési területem té-
máit vettem kidolgozás alá. Dolgozataid olvasása 
nyomán régen melengetett kedvenc álmok és józan 
megfontolások keltek birokra bennem amíg végre 
arra az elhatározásra jutottam, hogy a helyi ne-
hézségek ellenére ismét munkába veszem társada-
lom- és gazdaságtörténeti témáimat. Igazán hálás 
vagyok Neked, Pista Bátyám, ezért az indításért, 
melyet könyveddel akaratlanul is adtál nekem.”

 „Prodan ígéretét már is bírom, hogy az itteni ro-
mán egyetem tört. int-nek évkönyvében ismertetné 
könyvedet. Imrehnek pedig a székely faluközösség 
és közbirtokosságra vonatkozó kutatásaihoz len-
ne állandóan szüksége tanulmányaidra. Imreh-nek 
a székely falutörvényekről megjelent dolgozatát 
elküldöm, amint módom nyílik rá. – Végül a szer-
kesztésedben megjelent »A szabadságharc fővárosa 
Debrecenben« [sic!] c. kötetedből kérnék egyet a 
levéltárnak s egyet magamnak ismertetés terhével.”

 Ms 5438/141. Kolozsvár, 1948. június 29.
 Vö. A harmadik út felé, 2006. 258–259.
 Jakóhoz vö. még Portrék a magyar statisztika és 

népességtudomány történetéből, 2014. 337–338. 
Ugyanott irodalom is róla. David Prodanhoz vö. 
pl. Erős V. 2015. 349–350.

160 Vö. ehhez Erős V. 2013/a 33–62. (Benne: 
WeLLmann Imre: Szabó István az agrártörténetíró. 
56–62.)

 A kérdéshez még vö. pl. GyaRmati Zs. 2001. 
87–93. Utóbbi tanulmányban a szerző Szabót 
szintén inkább a 19. század végétől kialakuló 
magyar társadalomtörténet írás vonulatában he-
lyezi el.
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161 Vö. WeLLmann I. 1989. 278–302. Valamint csíKi 
t. 2004. 363–375.

162 Vö. A harmadik út felé, 2006. passim.
163 Vö. pl. Guoth Kálmánhoz a korábbi jegyzetek. 

Illetve Szabónak az 1946-os Pro memoria-ja, az 
említett recenziók, levelek stb. Többek között Ms 
5439/12

164 Vö. A harmadik út felé, 2006., valamint a je-
len munkában felvetődött korábbi dokumentu-
mok. Az említett történészekről irodalom pl. 
buza J. 2010. 316–326. Gazdaságtörténet-
Könyvtártörténet, 2001. both N. Zs., 2012. 273–
315. GLatz F. 1994. 12–13. csíKi T. – Rémiás 
T. 1999. szebeRényi G. 2014. 453–472. Ila 
Bálinthoz Portrék a magyar statisztika és népes-
ségtudomány történetéből, 2014. 329–330.

 Megjegyzendő, hogy a korábban felvetődött 
Varga Jánossal Szabónak szintén volt kapcsolata, 
amiről előbbinek egy Szabóhoz írott 1968-as le-
vele is tanúskodik. De Varga Jánosnak Szabóéhoz 
részben hasonló vitája volt a marxista történet-
írással az 1848–49-es gerillaharcok értékelésé-
ben, s később az 1848-as jobbágyfelszabadítás 
nemesi vezetésének problematikájáról vallott fel-
fogásuk is számos párhuzamot mutat. Varga János 
nagy, a kései feudalizmus jobbágyi viszonyairól 
írott, már többször említett művében számos al-
kalommal hivatkozik Szabó István kutatásaira, s 
mint korábbi idézetem tanúsítja, Pach Zsigmond 
Pál a kötet akadémiai doktori vitáján Varga János 
egész koncepcióját Szabó Istvánra vezeti vissza. 
Vö. még a Szabónak a Debrecen és az Alföld tör-
ténetére vonatkozó tanulmány (Erős V. 2017/a. 
19–52.), illetve az életművének utolsó évtizedét 
elemző kézirat. Illetve VaRGa J. 1967, 1971. 
szabad Gy. 2008. 1538.

 Benda Kálmánról vö. benda K. 2004; Valamint 
őzE S. 2014. (Utóbbi kiadvány sok informáci-
ót nyújt Benda Kálmán és mások, pl. Szabad 
György főként 1950 utáni állambiztonsági meg-
figyeléséről, tevékenységük/nézeteik az akkori 
hatalom szempontjából ellenzékiként való érté-
keléséről. A kiadvány készítőjének szubjektív, 
érzelmi alapokon nyugvó elfogult megállapításai 
– pl. Kosáry Domokossal szemben –, valamint 
szakmai szempontból való számos hiányossága 
miatt a kötet azonban csak alapos körültekintéssel 
használandó.)

 A későbbiek/következő generáció képviselői kö-
zül Péter Katalin, Zimányi Vera, Bácskai Vera és 
persze Szűcs Jenő nézetei kapcsolhatók össze sok 
vonatkozásban Szabóéval. Vö. bácsKai V. 1965. 
szücs J. 1983.

 PéteR K. 2005. 266–269. KáLi R. 2017. Illetve 
Erős V. 2017/b. 33–63.

 A hatvanas–hetvenes évek gazdaság és társa-
dalomtörténeti törekvéseiről KöVéR Gy. 2016. 
242–258. Romsics i. 2011/a. 422–457. Gunst 

P. 1995. csíKi t. – haLmos K. – tóth á. 2004. 
208–240.

165 Vö. S. B. VaRdy, 1976/b. 161–174. Romsics I. 
2011/a. 316–337. Erős V. 2015. 181–182. Erős V. 
2016. 78–98.

166 Ua.
167 Vö. é. szabó 1933. 214–216. szabó i. 1933–

1934/a. 205–214. szabó i. 1933–1934/b. 
432–435.

 Illetve KöVéR Gy. 2013/b. 219.
168 Vö. szabó i. 1948/d. 159–201. szabó é. 1947. 

167–192.
169 Vö. WeLLmann i. 1937/a 1–51. 1999. 24–56. 

GLatz F. 1988. 242–274. csíKi t. 2003. LuKács 
G. 2009.

170 Vö. pl. Domanovszky bírálatát Szekfű Gyula 
Magyar Történet-éről. Erről és az ezzel kapcsola-
tos irodalomról legújabban Erős V. 2016. 78–98. 
dénes i. z., 2015. illetve őzE S. 2009.

171 Jelen sorok szerzője számára nem kérdéses, hogy 
a Szekfű által kifejtett szemléletnek szólnak mind-
azok a sorok, (amelyekből látható volt, hogy 
Szabó az egész magyar történelemre kivetített), 
amelyek számtalanszor azt hangsúlyozták, hogy az 
ország nyugati részével szemben, az ország keleti, 
tiszai területei jelentik (mint Szabó írja: mindig) 
a magyarság nemzeti és forradalmi (értsd nyil-
ván: társadalmi) mozgalmainak bölcsőjét. S hogy 
mindez valóban Szekfűvel szemben fogalmazódik 
meg, arra világos bizonyíték 1934-es recenziója a 
Három nemzedékről, amelyben – mint láthattuk 
– nem ért egyet a Szekfű által „nagymagyar”-nak 
nevezett koncepcióval, s egyértelműen az ellen-
tétes, Szekfű által „kismagyarnak” aposztrofált 
irányzat mellett teszi le e voksot. Nem kétséges 
azután, hogy Szabó felfogásának ezen oldalát 1945 
után is fenntartja, amire bizonyíték – mondjuk az 
itteni előadások szövege mellett – pl. 1954-es, 
az Élet és Tudományban megjelent „Debrecen 
a történelemben” című írása is, de az ekkoriban 
készült Kossuth tanulmányok, sőt az 1952-ben az 
egyetem névadó ünnepségén tartott Kossuth elő-
adás is, amelyek min a még a húszas években kör-
vonalazott koncepciót visszhangozzák: Kossuth 
azért támaszkodhatott erre a vidékre (tehát az 
ország keleti-tiszai területére), mert ez képviseli 
a tősgyökeres magyarságot, tehát a függetlenségi 
hagyományokat is.

 Vö. szabó i. 1952/a. 509–532. szabó i. 1959. 
29–46. illetve Erős V. 2017/a. 19–52.

 Valamint Szabó István előadása Kossuth Lajosról 
a debreceni egyetem névadó ünnepségén. 1952. 
szeptember. In. A harmadik út felé, 2006. 300–
305. Rövid kommentár ugyanott a jegyzetekben. 
Ms 5439/10.

172 Hogy ez a „közösség” gondolat milyen alapve-
tő szerepet játszik Szabó gondolkodásában és 
történetírói koncepciójának kialakításában, arra 
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számtalan, részben már említett példa felhozható. 
A harmincas évek végén keletkezett „A debreceni 
közösség” című tanulmánya például, amely azt 
bizonyítja (mint láthattuk, az előadás szövegé-
ben is), hogy – ellentétben a nyugati országrész 
elzárkózó városaival – Debrecenbe szabadon le-
hetett költözni s a városi communitas egyenlő 
rangú félként fogadta be a nemest és a parasztot 
egyaránt. De ugyanez a közösségi gondolat jelent-
kezik Szabónak pl. az 1948-as kötetében megje-
lent, „A parasztfalu önkormányzatának válsága 
az újkorban” című tanulmányában, ahol különös 
nyomatékkal hangsúlyozza, hogy a jobbágyfalu 
életét a középkorban a szokásszerűségen és a 
hagyományokon alapuló közösségi önkormányzat 
(amibe a falu földesura is beletartozott) szabályoz-
ta, s ezt csak a 16. századtól rendítették meg a falu 
földesurainak (a társadalom fejlődésével kong-
ruens) egyeduralmi törekvései (bár a közösségi 
önkormányzat az alföldi parasztvárosokban ekkor 
is megmaradt). S hogy mindez a hatvanas években 
is alapvető, arra világos példa Szabó nevezetes 
munkája, „A középkori magyar falu”. Ennek egyik 
középponti kategóriája ugyanis a Tönnies értel-
mében vett „közösség” (Gemeinschaft) fogalom, 
s Szabó számos esetet hoz arra, hogy a falu életét 
a hagyományok, a – részben a kölcsönösségen 
alapuló – szokásszerűség határozták meg. Teljesen 
világos mindez a monográfia „Társadalom és 
közösség” című fejezetéből, ahol Szabó expressis 
verbis kifejti, hogy gondolatait Tönnies-től kölcsö-
nözte, valamint azt is, hogy a középkori falu életét 
– a társadalmi megoszlás mellett – a közösségi 
gondolat és a szokásszerűség szabályozta.

 Vö. még ehhez sinKoVics István: Jelentés Szabó 
István „A középkori magyar falu” c. kéziratá-
ról. 1968. aug. 2. In. A harmadik út felé, 2006. 
416–418. Uo. kommentár a jegyzetekben. Ms 
5440/55.

173 Vö. szabó István: Parasztságszemléletünk ala-
kulásáról. In: A harmadik út felé, 2006. 235–248. 
A tanulmányt részletesebben bemutatom Erős V. 
2017/b, 33–63., illetve a korábbiakban.

174 Látható volt ugyanakkor, hogy Szabó a magyar 
fejlődésnek ezt az önálló, átmeneti voltát az 1946–
48-as időszakban fogalmazta meg először, úgy 
gondolom tehát, hogy ekkor érlelődött meg benne. 
Meglátásom szerint alapjában véve ez az 1948-
as kötetnek az alapvető koncepciója, amire több 
bizonyítékunk is van. Egyrészt, mint látható volt, 
Szabó a magyar fejlődésnek ezt az átmenetiségét 
a kötet több tanulmányának végső summájaként 
határozza meg. Másrészt Maksay Ferencnek a 
kötetről írott, de csak később (1989-ben) publikált 
recenziójában ugyanezt fogalmazta meg. Végül 
jelen sorok írójának feltételezése szerint 1996-ban 
nyomdafestéket látott szövege („A parasztság a 
magyarság történetében”) eredetileg ennek a kötet-

nek a bevezető, elméleti, összegző tanulmánya volt 
(Szabónak a Hajnal Istvánhoz írott leveleiből kö-
vetkeztethető az azonosság.) Ennek pedig egyik fő 
mondanivalója a magyar fejlődés átmenetiségéről 
való tézis. De láthattuk, hogy Szabó hasonló szel-
lemben nyilatkozik 1954-es lektori véleményében, 
amikor döntő elméleti szempontként kezeli a „má-
sodik jobbágyság” tézisét s részben azt is tagadja, 
hogy akár első jobbágyság lett volna, részben 
pedig szerinte ez az 1514 utáni időszakban sem 
adja vissza a magyar fejlődés lényegét. Ugyanezt 
erősíti meg az ötvenes évek második felében – 
mint láthattuk – a Maksay Ferenchez írt levelei-
ben, a Maksay-féle urbárium kötethez írott lektori 
véleményében, illetve az egyetemi tankönyv újabb 
változatához írott észrevételeiben. Ezekben egy-
értelműen rögzíti és megismétli a 16–18. századi 
magyar fejlődés átmenetiségéről vallott korábbi 
gondolatait, illetve az egyetemi tankönyv szöve-
geiben éppen azért lát pozitív változást 1959-ben, 
mert már nem használja a „második jobbágyság” 
kifejezést, s helyette a tankönyv szerzője „örökös 
jobbágyság”-ról beszél, aminek tartalma egészen 
eltérő ettől.

 Természetesen a magyar fejlődésnek az átme-
netiségéről vallott felfogásnak roppant politikai 
tétje volt az ötvenes években. Meglátásom szerint 
ugyanis, amint itt több helyen utalok rá, illetve 
bizonyítom, emögött egy „harmadik utas” kon-
cepció húzódott meg, ami nyilván szemben állt 
a magyar politikai rendszert szovjetizálni kívánó 
törekvésekkel. Példaként csak Szabónak a gazdag 
parasztok – a parasztarisztokrácia -, illetve a pa-
rasztság értékes, igyekvő felsőbb elemiről (értsd: 
kulákokról) vallott nézeteit említem, amelyről 
még a hatvanas években (vö. Sápi-ügy) is azt 
állították, hogy „osztályhamisítás”, másrészt nyil-
ván szemben állt a Rákosi-féle berendezkedés 
kulákokról alkotott nézetivel, amely bennük meg-
semmisítendő osztályellenséget látott. Általában 
is érvényes – s nyilván ezért volt roppant jelen-
tősége 1514 vonatkozásában, hogy kinek tulajdo-
nították az igazi forradalmi iniciatívákat – , hogy 
az ötvenes évek berendezkedése csak az alsóbb 
társadalmi rétegeket, a szegényparasztságot és 
a zsellérséget tekintette a nemzeti értékek hor-
dozójának a nép letéteményesének (vö. „népi 
demokrácia”). Szabó István azonban több he-
lyütt is megfogalmazza a plebs és populus (már 
Werbőczi által kifejtett) megkülönböztetését, s 
például a népi írók baloldalát azért bírálja, mert 
népnek csak az alsóbb társadalmi rétegeket tekin-
tették. Holott szerinte népen igazából mégiscsak 
a populust kellene érteni, azaz ebbe beletartozna 
magyar társadalom számos egyéb rétege – akár a 
nemesség is – nem véletlenül bírálja már 1947-
ben a magyar történeti szintézis készítőit (mint 
láthattuk), hogy a magyar nép történetét akarván 
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megírni, megkurtítják történetünket, hiszen ebbe 
a magyar állam története (s nyilván így a nemes-
ségé is) beletartozik.

 A Sápi-ügyről vö. a Szabó utolsó évtizedéről szó-
ló kézirat. Illetve Ms 5440/25-29. Szabó válasza 
Sápi Vilmos megjegyzéseire, Bp., 1964. okt. 31.

175 A Hajnal-irodalomra vö. a következők.
 Szabó István és Hajnal István viszonyáról érde-

mes elmondani, hogy már a Századok szerkesz-
tésében is együttműködtek, de számos érintkezési 
pont van a negyvenes évek elejéről is, amikor 
Hajnal recenziót is ír Szabó egyik levéltári cikké-
ről. Amint a korábbiakban látható volt, kettőjük 
levelezése alapján különösen fontos volt Hajnal 
szerepe Szabó 1947-es és 1948-as kötetének az 
előkészítésében, de a parasztságtörténettel kap-
csolatos forrásgyűjtés megindításának ösztönzé-
sében is.

 Vö. mindezekről A harmadik út felé, 2006. 249–
253. Valamint szabó i. 1940/41. haJnaL i. 1941. 
423. Erős V. 2017/b. 33–63.

176 Hajnal István mellett még igen fontos Erdei 
Ferenc hatása is, azonban ez inkább a későbbiek-
ben és a későbbi korokra vonatkozóan érvényes 
Szabó számára. Az pedig szintén hangsúlyo-
zandó, hogy Hajnal és Erdei egymásra is nagy 
hatással voltak. Vö. eRdei F. 1942. 463–496.

 GLatz F. 2016. (Hajnal és a népi irodalom/népi 
gondolat – elsősorban Erdei Ferenc – kapcsolatá-
ról 784–787.)

 Az Erdei–Szabó viszonyhoz vö. baLoGh i. 1998. 
37–52.

 Erdeihez vö. még dénes i. z. 1988. 256–304. 
huszáR t. 2012. KiRáLy s. 2012. 95–126. 
boGnáR b. 2010. boGnáR b. 2012.

177 Vö. szabó I. 1947/a. szabó I. 1948/f. 265–310.
178 Vö. ezekre még Erős V. 2005. 7–44., de Szabó 

„A parasztság a magyarság történetében” című 
említett előadása is. Vö. Erős V. 2017/b. 33–63. 
szabó i. 1998. 55–70. szabó i. 1996. 309–322. 
szabó i. 1948/f. 265–310.

179 Vö. még baLoG i. 2015. 129–163.
180 A Hajnal Istvánhoz való irodalomról vö. Lakatos 

L. (szerk.), 2001. LaKatos L. 1996. LaKatos L. 
1992. 30–46.

 Lakatos László tanulmányaihoz (részben a kö-
vetkezőkből pl. Kovács Gáborra is érvényes ez), 
hogy meglehetősen egyoldalúan és sommásan 
értékeli (persze nem elemzi) a két világháború 
közötti magyar történetírást. Nehezen tartható a 
véleménye, miszerint a szóban forgó időszakban 
a szellemtörténettel szemben Hajnal társadalom-
története képviseli egyedül a tudományos szem-
pontokat. Ilyen par excellence „esszencialista” 
kijelentést csak úgy lehet megkockáztatni, hogy a 
szerzőnek fogalma sincs Hóman Bálint, Eckhart 
Ferenc, Domanovszky Sándor, Mályusz Elemér, 
de akár Váczy Péter vagy Deér József munkássá-

gáról (pl. úgy általában a medievisztikáról, de a 
szellemtörténetről sem).

 A további Hajnal-irodalomhoz vö. pl. Glatz F. 
(szerk.) 1993. GLatz F. 2016. LacKó m. 1996/b. 
345–368. iRinyi K. 1962. 167–183. KoVács 
G. 2000. 3–21. Legújabban még iLLiK P. 2014. 
24–30.

181 Vö. F. tönnies 1983. Tönnies-hez a magyar nyel-
vű irodalomból pl. FeLKai G. 1999. 251–425.

182 Vö. LaKatos L. 1992. 30–46.
183 Vö. KoVács G. 2002. 64–75. KoVács G. 2013. 

67–79. KoVács G. 2012. 340–347. Lányi K. 
2002. 3–15. PomoGáts b. 2006. 69–75.

184 Vö. ehhez még Erős V. 2015. 411–432. Hajnal 
mellett még Erdei Ferenc hatására vö. a korábbiak.

185 Vö. Romsics i. 2011/b.
186 Vö. KRausz t. 1980. 627–680. a.G. mazouR 

1971.
 A cseh történetírás hasonló fejleményeire Vö. 

KoLaR 2010.
187 Amint látható volt, a Domanovszky-iskolával 

szemben ugyanez merült fel fő kifogásként 
Sándor Pál részéről. Minderről vö. még Erős V. 
2016. 78–98.

188 Vö. ehhez még moLnáR e. 1950.
189 Vö. még mindehhez a 18. századi, Spira György 

által vezetett parasztságtörténeti munkaközösség 
kötetének bírálata a következőkben. Ms 5440/20

190 Vö. szabó I. 1940. 73–77. szabó I. 1969. szabó 
I. 1941/a. 44–80.

191 Szabó Istvánnak a tanyákról alkotott nézeteiről 
részletesebben vö. a Szabó utolsó évtizedét elem-
ző kézirat. Ezzel kapcsolatos munkái pl. Szabó I. 
1929. 214–244. Szabó I. 1960/a. 139–207.

192 Különösen is érdemes felidézni Szabó 1948-
as kötetéből az eddigiekben még csak érintett 
tanulmányát, amelynek címe „A parasztfalu ön-
kormányzatának válsága az újkorban”, amely vi-
lágosan bizonyítja az itt fejtegetett gondolatokat, 
s amely több szempontból megelőlegezi a hatva-
nas évek falutörténeti monográfiáinak eszméit. 
Például ilyen a falu keletkezésében a téli szállá-
sokra, mint előzményekre való utalás, de általá-
ban már a kiindulópont is: eszerint a falu életét a 
közösségi elv, illetve a szokásszerűség irányította 
a középkorban, a jobbágyi helyzet pedig emelke-
dő volt, amit alátámaszt a falusi önkormányzat 
Nyugat-Európával vetekedő fejlettsége, ami leg-
inkább a szabad bíróválasztásban nyilvánult meg. 
Az így működő falusi bírói funkció Szabó szerint 
olyan erős volt, hogy még a falvakban élő ne-
mesek is kénytelenek voltak végrehajtani annak 
döntéseit (persze egyéb nemesi privilégiumaik 
érintetlenül hagyásával). A tanulmányban Szabó 
hosszasan elemzi ennek a közösségi jellegnek a 
különböző komponenseit, így pl. a földközössé-
get, a nyomáskényszert, vagy akár a falugyűlések 
működését, s megállapítja, hogy jóllehet a földes-



Valóság • 2018. április

ERŐS VILMOS: PLEBS ÉS POPULUS KÖZÖTT 83

úr megkísérelte a saját érdekeit az önkormány-
zattal szemben érvényre juttatni, azt mégis főleg 
a szokásszerűség határozta meg. Ezt tükrözi az a 
tény is, hogy más és más földesúr alatt az ország 
különböző részein lényegében mégiscsak azonos 
szokások érvényesülnek még a földesúr által 
adományozott falutörvényekben is. Vö. Szabó I., 
1948/f. 265–310. 288. Szabó ezután a lehető leg-
szorosabban kötődve az egyéb tanulmányai gon-
dolatmenetéhez, azt állapítja meg, hogy e ked-
vező középkori viszonyok után, párhuzamosan 
az alapvető társadalmi-gazdasági folyamatokkal, 
az adóztató nagybirtokkal szemben a termeltető 
nagybirtok újbóli előtérbe kerülésével (amely so-
rán itt is megállapítja, vö. 293., hogy ennek fejlő-
dése többször megtorpant, illetve félúton megállt 
a termeltető-adóztató jelleg között) a parasztfalu 
önkormányzata is nagymértékben csorbult, sőt 
egyenesen válságba került. Ez mindenekelőtt 
a korábbi szabad bíróválasztás elsorvadásában 
nyilvánult meg, a földesúr ugyanis elérte, hogy a 
falusi bíró ne a faluközösség, hanem az ő érdekeit 
képviselje, azáltal, hogy az ő jelöltjei közül kerül-
tek ebbe a pozícióba.

 A kérdésben törvényi aspektusból végül az úr-
bérrendezés tett pontot a dolog végére, amely 
a földesúr jelöltjei közül lehetővé tette ismét a 
választást, a korábbi hanyatlást azonban már nem 
lehetett jóvá tenni, a falusi bírók hatalmaskodásai 
már túlnyomók voltak.

 Egy jelenség azonban mégis módosít e szomorú 
képen: a mezővárosokban és egyes falvakban 
megmaradt az önkormányzatiság és az autonómia 
több eleme. Különösen is felhívja a figyelmet 
Szabó a török hódoltság földesurat nem ismerő, 
alföldi (!) paraszti térségeire, ahol a parasztfalu 
(parasztvármegye?) kényszerűségből is ellátott 
önkormányzati feladatokat. szabó I. 1948/f. 
265–310.

193 Hogy ez hogyan vetíthető ki a parasztság későbbi 
történetére Szabó István felfogásában, illetve, 
hogy mennyire érvényesül ez a szemlélet a kö-
zépkori magyar parasztságtörténettel összefüg-
gésben vö. Erős V. 2017/b. 33–63., illetve a 
Szabó utolsó évtizedét bemutató kézirat.

194 Vö. szabó i. 1943. 730–738. 836–844. 891–895. 
1944. 34–42. Újra megjelent In: A harmadik út 
felé, 2006. 165–198.

195 Vö. a korábbiak, illetve a Kossuth-tanulmányok. 
szabó i. 1952/a. 509–532. szabó i. 1959. 29–46.

196 Ugyanezt húzza alá Pach Zsigmond Pál korábban 
említett kritikája Szabóval szemben, miszerint 
túlságosan is hangsúlyozza a nagybirtok nem-
zetvédő szerepét a 16–17. században. Ilyen ide-
ologikus relevancia magyarázza azt is, hogy „A 
jobbágy megnemesítése” című tanulmánynak ki 
kellett maradnia 1976-os, amúgy reprezentatív-
nak szánt kötetéből.

 Vö. Pach zs. P. 1951. 391–404. Illetve FaRaGó 
t. 1999. 296–307. 1977. 76–80.

 Fontosnak tartom mindezek igazolására még egy 
másik, korábban már említett lektori véleményé-
nek további felidézését is az 1950-es évek elejé-
ről. Vö. Ms 5440/20. Tanulmányok a parasztság 
történetéhez Magyarországon 1711–1790, 1952. 
kötetről.

 Szabó István e lektori véleménye is, mint erre 
már utaltam, számos elvi jelentőségű megálla-
pítást tartalmaz, amelyeknek kifejtéséhez az új 
hatalmi berendezkedéssel szemben nem kevés 
emberi tartás és erkölcsi bátorság volt szükséges.

 Szabó István amellett, hogy szüntelenül felhívja 
a figyelmet a forrásbázis szűkösségére, állandó-
an rámutat e felfogás spekulatív jellegére, s itt 
is pozitívan értelmezi a parasztság helyzetének 
javítását célzó, felülről történő kormányzati intéz-
kedéseket, különösen Mária Terézia reformjait és 
II. József felvilágosult abszolutizmusát. Emellett 
éles szavakkal bírálja Szabó az ún. parasztarisz-
tokráciáról szóló fejezetet (amely végül nem 
került a kötetbe), amely végeredményben és ak-
tuálisan a „kulákság” fölötti pálcatörést jelentette. 
Szabó számára azonban, mint ahogy korábban 
láthattuk, az emelkedő paraszti rétegek egyáltalán 
nem a parasztság árulói és a földesúri érdekek 
kiszolgálói voltak, akik tulajdonképpen ennek 
köszönhették kiváltságos pozíciójukat is, hanem a 
parasztság legszorgalmasabb, leginkább igyekvő, 
legértékesebb elemei, akik nem ritkán a nemesi 
címet is elnyerhették. (Vö. minderre már szabó 
I., 1940/a. Ezt a gondolatot emeli ki Szekfű Gyula 
is utóbbiról való ismertetésében vö. Szekfű Gy. 
1940. 5–6.) Részletek a lektori véleményből In: A 
harmadik út felé, 2006. 281–288.

 Az alábbiakban néhány további releváns értéke-
lést közlök még a bírálatból. (A részleteket az 
eredeti számozást/sorrendet követve közlöm, a 
végső, megjelent változat ettől eltér, volt olyan ta-
nulmány, amely meg sem jelent.) A 3. tanulmány 
kapcsán, Iványi Emmának a parasztarisztokráci-
áról kifejtett nézetéről (amely a parasztság igazi 
érdekeinek elárulója a szerző szerint) írja Szabó: 
„Kérdésesnek látszik továbbá, hogy a parasztfalu 
önkormányzatának hanyatlása milyen mértékben 
hozható összefüggésbe a földközösség hanyat-
lásával, hiszen az önkormányzat a XVI–XVII. 
századbeli visszaeső processzus után válságos 
állomásához éppen a XVII–XVIII. sz. fordulója 
táján látszik érkezni, amikor pedig a földközösség 
új felvirágzása indul meg.” Ms 5440/20. 19.

 „Kérdezni lehet továbbá, hogy vajon mennyiben 
földesúri törekvés és mennyiben a feudalizmus 
osztályképző tényezői hozták létre ezt a réteget? 
Kérdezni lehet azt is, hogy ha a feudalizmus fa-
lusi parasztarisztokráciáját a szerző módján éppen 
ispánok, falusi bírók meg urasági hajdúk, meg a 
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szerző részéről alig – főleg korcsmabérlések kap-
csán – emlegetett, de lényegében más értelmű szer-
ző jobbágyok személyeiben találhatjuk meg, hová 
kell akkor tennünk a falusi gazdagparasztokat, az 
exemptusokat, a liberek, ½ telkesek, a félnemes-
félparasztok rétegét?” Ms 5440/20. 21.

 Az 5. tanulmányról, amelyben Szántó Imre ír az 
úrbérrendezésről:

 „A szerzőnek kedvenc tétele, hogy az úrbérrende-
zés szilárd telekrendszert vezetve be, megakadá-
lyozta, hogy a jobbágy nagyobb telek birtokába 
emelkedjék /100. l./ – igen egyoldalú szemlélet 
az úrbérrendezésnek ilyen kártékony felfogása: 
amikor a magyar jobbágyság történetének éppen 
az a korszaka következett el, amelyben a földesúr 

földszerző törekvése a jobbágyföld elvonására 
irányul, észre kellene venni – és inkább ezt kellene 
észrevenni –, hogy a királynő urbáriuma a föld kisa-
játításának tilalmat állított, ha a gyakorlatban azután 
sokszor ki is játszották azt.” Ms 5440/20. 29.

 Bizonyos vagyok benne, hogy az ilyen kategorikus 
kijelentések nem oldják meg az úrbérrendezés kér-
dését… Saját munkatársai is kimutatták, hogy mi-
lyen mértékben súlyos volt a robot az úrbérrendezés 
előtt. Arról is lehet beszélni, hogy az úrbérrendezés 
nem tette ugyan lehetetlenné a jobbágy kisajátítását, 
de annak megállapításához, hogy az úrbérrendezés 
fokozta a jobbágyok kisajátítását, csak a logikának 
és a fejlődés tényeinek figyelmen [nyilván: kívül] 
hagyásával lehet jutni.” Ms 5440/20. 31.


