
ERŐS VILMOS

A „populus” bűvöletében (Szabó István népiség-
története az 1930-as és 1940-es években) I.1

Szabó István népiségtörténeti tanulmányai2 az 1930-as évektől kezdve (az Országos 
Levéltárba való kinevezése után) jelentek meg3, persze több vonatkozásban néhány 
Debrecen történetéhez kapcsolódó, korábban már érintett műve is ide sorolható4. 
Tulajdonképpen már első nagyobb jellegű monográfiája, az „Ugocsa megye” is ide köt-
hető, amely a Mályusz és Domanovszky által szerkesztett „Magyarság és Nemzetiség” 
című sorozatban jelent meg5. (Részletesebben erről vö. a következőkben.) Meg lehet 
itt jegyezni, hogy az „Ugocsa megyé”-nek több „kistestvére”/”kisbolygó”-ja is volt, 
1938-ban ugyanis Szabó rádióelőadást tartott pl. Nagyszőlősről, de mindezekhez tár-
sítható egyebek mellet a Magyar Szemlében (ekkor már Eckhardt Sándor szerkeszti) 
megjelent „A ruténföld” és az „Ukrajna” című, a korábbi Szabó István-irodalomban 
ismeretlen cikkei, valamint egy könyvfejezet, „Ugocsa megye és népei a történelem-
ben” címmel.6

Szabónak azután a harmincas évek végén, a negyvenes évek első felében számos 
a magyar népiségtörténettel foglalkozó tanulmánya jelent meg, így pl. „Az asszimi-
láció a magyarság történetében”, „A magyarországi nemzetiségek településtörténete”, 
illetve szintén az asszimilációt elemző francia nyelvű tanulmánya. Fontos, hogy a 
népiségtörténeti tanulmányok közül több idegen nyelven is megjelenik7, pl. a Revue 
d’histoire Comparée-ban vagy a Nouvelle Revue de Hongrie-ban és a Hungarian 
Quarterly-ben (elsősorban „A magyarság életrajzá”-ból részletek), valamint az Ungarn 
című folyóiratban.8

Szabó István népiségtörténeti tanulmányainak csúcspontjaként, betetőződéseként 
az 1941-ben publikált, „A magyarság életrajza” tekinthető, amelyben alapvetően ösz-
szefoglalja, átfogó szintézissé formálja a korábbi (s részben még készülő) írásait9. 
Kevéssé ismert, hogy a könyv, némi változtatásokkal 1944-ben is megjelenik (a két 
kiadás közötti eltérésekkel a következőkben még foglalkozok.)10 Szabó népiségtörté-
neti műveinek elméleti-fogalmi szempontból is kiemelkedő jelentőségű alkotása az 
1943–44-ben, 4 részben megjelent cikksorozata, a „Nemzetszemlélet és magyarságtu-
dat”11, amelyben a politikai nemzet fogalmának korábbi regnálása után elérkezettnek 
látja az időt a népi nemzet szemléletének mind a tudományban, mind pedig a politi-
kában való érvényesítésére.

Ez a népiségtörténettel való lendületes foglalkozás a háború után (Mályuszhoz 
hasonlóan) megbicsaklik, sőt megtörik. Expressis verbis népiségtörténeti munkája a 
háború után Szabónak nincs is. Vannak viszont ezzel érintkező s a korábbi tanulmá-
nyok eredményeit értékesítő olyan írásai, amelyek a településtörténet vagy a történeti 
demográfia formájában egyfajta folytatását is jelenthették a népiségtörténeti törek-
véseknek. Ilyen például az 1960-ban publikált francia nyelvű tanulmánya, 1964-ben 
a Kovacsics-féle kötetbe készült írása, valamint két nagy falutörténeti monográfiája, 
amelyek közül különösen az első tartalmaz népiségtörténeti vonatkozásokat.12

Milyen kép bontakozik ki mindebből Szabó népiségtörténeti kutatásaival kapcsolat-
ban? A kérdés megválaszolását az „Ugocsa megyé”-vel kezdem, mert, amint rögtön látni 
fogjuk, már ez is számos problematizálásra alkalmas szempontot vet fel.13
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(Az „Ugocsa megye”) Az „Ugocsa megye”14, amint erről már többször szó esett, 
a „Magyarság és Nemzetiség” című, főként Mályusz Elemér által szerkesztett, de 
Domanovszky Sándor közreműködésével is15 készült sorozat első kötete volt.

Az „Ugocsa megye” értelmezését, fő gondolatmentének megragadását elősegíti, hogy 
Szabó István 1939-ben cikket közöl „Ugocsa megye és népei a történelemben” címmel16 
(vö. Erős 2005), ami nagy terjedelmű művének egyfajta kivonataként is értelmezhető. A 
következőkben ennek alapján rekonstruálom az „Ugocsa megye” alapvető eredményeit, 
alkalmanként kitérve az eredeti műben kifejtettekre, illetve azok oldalszámaira.

Mind az 1937-ben megjelent könyv érdemi része, mind az 1939-ben publikált „szinop-
szis” a megye területének, földrajzi viszonyainak, felszínének stb. leírásával kezdődik.17

A következőkben azután Szabó részletesen elemzi, illetve egyáltalán bemutatja a me-
gye megtelepülésének, tkp. a főképpen magyarok általi birtokba vételének egyes moz-
zanatait, lépéseit, konkrét körülményeit és lefolyását.

Ennek kapcsán megállapítja, hogy a terület kezdetben, mint gyepűelve királyi birtok, 
s a rajta lévő szervezet királyi erdőispánság volt, amely, mint vadban bővelkedő vidék 
még a XIII. század második felében is a király kedvenc vadászterülete volt.18 V. István 
például gyakran szállt meg az uradalmi ispán székhelyéül szolgáló „királyi ház”-ban, a 
„domus regalis”-ban, amely a későbbi Királyháza helyén állott. Mindenekelőtt az ispáni 
székhely közelében keletkeztek az első falutelepülések, amelyet az erdőispánságok is-
meretes társadalmi elemei, úm. darócok, erdőóvók, halászok, vadászok, vincellérek és 
pásztorok laktak. Az uradalom fél század alatt több mint 20 községet alapított, s ezután 
kerültek előtérbe a nemzetségi birtokszervezetek, illetve a szabad kisbirtokos elemek.19

A királyi uradalomból adományozások útján három nemzetségi birtoktest keletkezett, 
a déli részen a Káta, az északin a Gutkeled, a Tisza vidékén pedig a Hontpázmány nem-
zetség vert gyökeret.

E birtoktestekkel egy időben, a XIII. század utolsó évtizedében jelentek meg a Tisza 
déli sík felén, csaknem teljesen összefüggő területen a sűrűn álló, kishatárú kisnemesi 
falvak is.20 E kisnemesi falvak fontos jellemzője a továbbiakban, hogy társadalmi és 
vagyoni helyzetük fokozatosan romlik, közülük sokan lassan-lassan a jobbágyság, sőt a 
zsellérség színvonalára süllyednek; nem véletlen, hogy az 1514. évi „parasztlázadás”-
ban (sic!) közülük számosan a parasztság oldalán vesznek részt a felső-Tisza-vidéki 
mozgalmakban, egyesek egyenesen, mint ennek vezetői.21

„A királyi uradalom, a három nemzetségi birtokszervezet és a kisnemesség voltak 
tehát azok a tényezők, amelyek a megye települési rendjét kialakították. Ez a rend a 
XIV. század elején – kivéve a két hegyvidéket, mely ekkor még lakatlan volt – végleges 
formát öltött s a jövőben a megye e nagyobb felén csupán egy-két ujonnan keletkező 
község idézett elő némi változást.”22

Szabó döntő megállapítása azonban a kora középkori viszonyokról, s a fentiekben 
vázolt folyamatokról az, hogy a megye népi arculata magyar volt, bár ezt némi szláv 
népesség (még nem rutén azonban) és a telepes szászság a Tisza völgyében, mint két 
elütő színfolt tarkítják. Bizonyítja mindezt, hogy a családnevek túlnyomó része tisztán 
magyar eredetű, s a földrajzi nevek egységét is alig bontja meg néhány szláv, illetve 
bizonytalan eredetű név.23

„Bár az említett telepítési tényezők különféle vidékekről különféle telepítési lehe-
tőségekkel indultak ide, ekkor a XIV. század elején a megye népi arculata [! – E. V.] 
egységes; egészében magyar volt.24 Különösen élesnek mutatkoznak a Káta-falvak ma-
gyar parasztságának népi jegyei s a demográfiai adatok azt is megsejtik, hogy a máig [! 
– E. V.] elzárkózó, sajátos viseletet és szokásokat őrző népnek sajátos a magyarsága is, 
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mintegy igazolásul a hagyománynak, mely körében ma kún-besenyő származásáról él. 
Osztatlanul magyar népi tömb él a kisnemesi vidéken is. Erről a területről a XIV. és XV. 
századból és a XVI. század első feléből 444 nemesi és jobbágycsaládnevet s csak 1500-
ig 120 földrajzi nevet ismerünk. A családneveknek kb. 90%-a tisztán magyar eredetű és 
a földrajzi nevek magyar egységét alig bontja meg néhány szláv és bizonytalan eredetű 
név. Ez a nagy adattömeg, főleg pedig a települések gyökeréig visszavonuló magyar 
földrajzi elnevezések arra mutatnak, hogy a magyarság ezt a területet teljesen lakatlan 
ősállapotban vette birtokába.”25

Részletesen kitér még Szabó a Flandriából származó szász hospesekre is, akik min-
denekelőtt Nagyszőlős, Királyháza, Szászfalu és Feketeardó területén laktak, s kiváltsá-
gaik, a szántás-vetés, aratás, halászás-vadászás, szőlőművelés fokán mutatják be őket, 
némi városi elem Nagyszőlős kapcsán mutatható ki közöttük.26 E hospesek kiváltságai 
később elenyésztek, és ők megkülönböztetés nélkül felolvadtak a jobbágyságban, miu-
tán a királyi birtok végső maradéka előbb a Moldvából beköltözött Drág és János vaj-
dák, majd a Perényi család kezére került. Ez a település népességi képe Szabó szerint a 
XIV. század elején, amikor a két hegyvidék még lakatlanul állt.

A XIV. század derekán kezdődő új folyamat éppen ennek a két hegyvidéki területnek 
a benépesülése, két új népelemnek, a ruténségnek és a románoknak (Szabónál „oláh”-
ságnak) a megjelenésével.27 A rutének észak-északkeleti oldalról, a románok (oláhok) 
dél felől szinte észrevétlenül lépték át a megye határát, majd saját tömegükből származó 
rajokkal folytonosan táplálva települések egész sorát hozták létre a szóban forgó hegy-
vidéken, s már átcsaptak a korábban megtelepült magyar síkvidékre is. A nagyobb szere-
pet a rutének játszották a két népelem közül, akiknek helységeit az oklevelek „possessio 
valachalis”-nak nevezték, de ez nem nemzetiséget, hanem azonos pásztorjoggal élő 
hegyi pásztornépet jelöl.28

Szabó szerint az ugocsai ruténség kései megjelenése erősíti a tézist, miszerint itt a 
ruténség nem autochton elem, a magyarságot semmiképpen sem előzi meg, s gazdasági 
életformájukra vegyesen jellemző a földművelés és a hegyi pásztorkodás.29

Hozzáteszi Szabó azt is, hogy a hegyvidéki falvakban kezdettől fogva jelentékeny 
a magyar elem, amit magyaráz a tény, hogy az ugocsai rutén vidék tulajdonképpen a 
magyarság települési területébe benyúló félsziget. A magyarság rutén területre való be-
szüremkedésére az eredetileg rutén Komját példáját hozza30, amely egy ideig két részből, 
Orosz- és Magyarkomjátnak nevezett testvértelepülésekből állott, „jeléül annak, hogy a 
rutén mag mellé rövidesen jelentékeny számú magyarság szállott”.31

A népiség váltásának egy fordított esete Veresmart, amely kezdetben magyar telepü-
lés volt, később (a rutén beszivárgás, vagy inkább betelepülés következtében) Magyar- 
és Oroszveresmartra válik szét, később azonban teljesen elruténesedik.32

A romások (oláhok) fő beszivárgási/betelepülési területe az Avas-vidék, főként an-
nak déli része, az északin inkább a rutének dominálnak. A közbülső néhány településen 
rutén–oláh(román) keveredés a jellemző, s mivel az egész hegységben éltek magyarok 
is, az aránylag kicsi Avas-vidéken három nép és három nyelv sodródott össze és gyö-
kerezett meg.33

A megye megtelepülésének folyamata a két hegyvidék megszállásával így a XV–XI. 
századig elnyúlik, s az ekkorra elrendeződött társadalmi és népi viszonyokról az 1567. 
évi rovásadó-jegyzék nyújt teljes áttekintést.34

Ekkor 1634 jobbágycsaládfőt tartottak számon, 231 telek pedig üresen állott.
Új birtokosként az előzők mellett a Perényi család jelent meg, akik a megye jobbágy-

ságának 52%-át, a régiek 32%-át tartották a kezükben, a fennmaradó kb. ötödrész 68 
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birtokos között oszlott meg, akiknek nagy része kisbirtokos, mellettük még a társadalmi 
lépcső alsóbb fokán a jobbágytalan kisnemesek tömege állt.

„A Perényiek a megye jobbágyságának 52-, a három nemzetség leszármazottai a 
Káták, Gútkeledek és Hontpázmányok 31%-át tartották a kezükben. A megye jobbágy-
ságának négyötöd része tehát négy nagybirtokos család birtokán élt. A többi ötödrész 
68 birtokos között oszlott meg s ezeknek csupán egynegyede középbirtokos, a többi 
kisbirtokos, akik mellett a társadalmi lépcső még alsóbb fokán a teljesen jobbágytalan 
kisnemesek nagy tömege állt.”35

Kitér még a vonatkozó részekben Szabó a jobbágyság társadalmi helyzetére is, ami-
nek fő jellemzője a telkeik felaprózódása, mivel a megtelepülés óta eltelt 300-400 év 
alatt a síkvidéki szaporodó jobbágyság számára megszűnt az új telkek kihasításának 
lehetősége.36

Szabó szerint a magyar nevű parasztság aránya a rutén és a román hegyvidékeken is 
jelentős, előbbiekben 40%, utóbbiban 32%-ra tehető. Összességében azonban sem a ru-
tén, sem a román települési terjeszkedés nem érinti jelentősebben a magyar népterületet, 
jelentékenyebb népi eltolódást csak a német népsziget felbukkanása eredményezett, ez 
azonban a XVI. század második felére szinte teljesen felszívódott.

Szabó a fenti képet kiegészíti a birtoktalan kisnemesség nagy tömegének számbavé-
telével. Kézzel fogható számszerű adatai erre nézve persze nincsenek, orientációképpen 
közli, hogy a kisnemesi vidék lakossága körében a XVI. században 165 családnév for-
gott, amely színmagyar volt s a jobbágyság nagy tömegével biztosította a magyarság 
túlsúlyát teljes Ugocsa megyében.37

„A megye területén működő összes népi erők lemérése csak a birtoktalan kisnemesség 
nagy tömegének számbavételével lehet teljes. Ez a tömeg egészében a magyarság javára 
esik, s bár ekkor mégis számszerű adatokat nem találunk reá, valamennyire mégis érzé-
kelteti tömegét, ha megállapítjuk, hogy a kisnemesi vidék nemesi lakossága körében a 
XVI. században 165 családnév forgott. Ez a színmagyar réteg a jobbágyság nagy magyar 
tömegével az ugocsai földön ekkor még olyan túlsúlyt biztosít a magyarságnak, amely 
mellett alig jön számba a most még csak lerakodóban levő vékony rutén-oláh réteg.” 38

Ezt az egyenes vonalú fejlődést derékba törte a török hódítás. A megye lakossága a 
XVI. század második felétől folyamatosan csökkent, 1580-ban 28 községben még 1188 
dézsmafizetőt jegyeztek fel, 1726-ban már csupán 314-et. Különösen nagy veszteséget 
okozott a megye lakosságának az a hat évtized, amely az 1657. évi lengyel hadjárattal 
indult, s az arra következő 1661. évi tatárdúláson keresztül az 1717. évi utolsó tatár-
pusztításig tartott.39

Ez a pusztulás nem egyformán sújtotta a megye egész területét: a hegyvidéki, inkább 
rutén és román lakosságot kevésbé érintette, itt gyakoriak ez időben a megterebélyese-
dett családok is. A magyarság által birtokolt nyílt síkon, a közlekedési útvonalak mentén, 
a könnyen elérhető helységekben aránytalanul nagyobb a veszteség. A számszerű adatok 
a következőképpen alakultak: 

„Az 1715. évi országos összeírás alkalmával a másfél század alatt csaknem felére 
megfogyatkozott jobbágylakosságnak már 50%-a esett a hegyvidékre, holott 1567-ben 
e területen a jobbágylakosságnak csak 14%-a lakott. Jellemző az itteni kedvezőbb né-
pesedési lehetőségekre, hogy az 1717. évi tatárdúlás alkalmával elveszített 404 paraszt-
személyből csupán 6% esett a hegyvidékre és 94% a síkra.”40

Mindez a magyarság kárára tehát tragikus mértékű népi eltolódást és népi veszteséget 
okozott, s az eltorzulást nagymértékben növelte az a körülmény is, hogy a síkvidéken elpusz-
tult magyarok helyére is idegenek, főként rutének szállottak. A magyarság elfogyásában a 
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természetes szaporodás hiányának így nem volt része, húzza alá Szabó, az kizárólag az 
erőszakos csapások rovására írható.

A török kiűzése után a XVIII. században, főként az 1717. évi tatárdúlást követően, il-
letve a század második felében, Mária Terézia úrbéri rendelete idején hatalmas mértékű 
újratelepülés folyt, amely a megye lakosságát a korábbiakhoz képest is felduzzasztotta, 
ennek fő ágensei azonban már a rutének voltak.41

A jobbágyok száma ekkor 70%-kal magasabb, mint 1567-ben volt, a többlet azonban 
a két hegyvidékre esik, ahol 200-ról több mint ezerre emelkedett a jobbágyok (porták?) 
száma, a síkvidéken csak a csapások által ütött rések betöméséig jutott a regeneráció. A 
magyar jobbágyság „kisebbség”-be jutott a nemzetiségekkel, főként a ruténséggel szem-
ben, mert bár a románok száma is nagymértékben emelkedett, ők megmaradtak az Avas-
vidék eredeti települései között, tömegüktől távol nem működött bennük a ruténekhez 
hasonló terjeszkedési feszültség.42

„Az elmondottakból azonban már következik, hogy abban a jobbágyságban, melyet 
Mária Terézia úrbérrendezése Ugocsa megyében talált, alig itt-ott ismerhetni reá a két 
évszázaddal korábbi jobbágyságra. Míg akkor a jobbágyoknak közel 80%-a volt magyar 
nevű, most csak 37%-a az, ugyanekkor pedig a tiszta szláv nevű jobbágyok száma a 
3 és fél %-ról 29%-ra emelkedett. A magyar síkvidéken megmaradt 39 falu közül 24-
ben a magyar nevű jobbágyság kisebbségbe esett a nem magyar nevűekkel szemben. 
Ezekben a helységekben, melyek többnyire a közlekedés és egyúttal a pusztulás főútvo-
nalát képező Tisza mentén esnek, 1567-ben együttvéve 789 magyar és 172 nem magyar, 
1775-ben pedig 377 magyar és 726 nem magyar nevű jobbágy lakott. Ezek a valósággal 
felcserélődött számok a harcokban, végvárakban, otthonaiban egyaránt vérző-pusztuló 
magyarság tragikumának valósággal matematikai képletét nyújtják.”43

Ugocsában így a hegyvidéken a rutén és a román népiség győzött, s az úrbérrendezés 
után egy század múlva csak itt-ott maradt a magyar nyelvnek élő nyoma. A síkvidéki 
magyar eredetű helységekben, ahol a magyarság kisebbségbe jutott a XVIII. század 
folyamán még ugyan egyformán beszélték a magyar és a rutén nyelvet, később vagy a 
rutén vagy a magyar nyelv került uralomra.44

Utóbbit a birtokos nemesség is segítette, amelyről Szabó megállapítja, hogy jelentős 
veszteségeket szenvedett a század folyamán, száma nyolc évtized alatt a felére csökkent, 
sorait apasztották a században lefolytatott nemesség- és birtokvizsgálatok is, egyes köz-
ségekben mégis a döntő közösségi tényezőt jelentették, s ez a magyarság fölényének 
biztosítását jelentette a sík vidéken.45

„Vérvesztesége ugyan a nemességnek is jelentékeny volt s száma nyolc évtized alatt 
közel a felére csökkent, egyes községekben azonban továbbra is egyedüli vagy döntő 
közösségi tényező maradt. Sorait erősen megapasztották a XVIII. században lefolytatott 
birtok- és nemességvizsgálatok is, melyek során a szegény kisnemesek közül, akik va-
lóban erősen kevertek voltak már a jobbágysággal, de századokra visszanyúló okleve-
leket egyébként sem igen mutathattak fel, sokan kiestek a birtokból és a nemességből. 
Csoma kuriális közössége például egészében elveszítette nemességét, amire a lakosok 
egyszerre eltűntek a helységből s az új birtokos rutén jobbágysággal telepítette meg az 
ősi kisnemesi magyar falut.

A kisnemesség azonban megfogyatkozva is számottevő erőt jelentett s a vele megmaradt 
magyar nevű jobbágyság a XVIII. században a ruténséggel már alaposan megkeveredett sík-
vidéken még mindig fölényben volt s így e vidék továbbra is az ő jegyeit viselte magán.”46

Szabó elemzésében a XVIII. századi népi viszonylatok teljes képletéhez az is hoz-
zátartozik, hogy a német nyelv újra feléledt, egy az 1760-as években Túrterebesre 
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telepített kicsiny sváb csoport révén; de német anyanyelvűnek vallották magukat a len-
gyel és orosz gettókból érkező zsidók is, akik 1743-ban még csak 19 családot számlál-
tak, 1910-re azonban számuk a megye 91 755 főnyi lakosságából már 11 850-re rúgott.47

(Az „Ugocsa megye” visszhangjából) Hozzá lehet tenni mindehhez, hogy az „Ugocsa 
megye” értelmezéséhez, alaposabb körüljárásához vannak még egyéb dokumentumaink 
is. Ezek közül a legfontosabb Szabónak két hosszabb, a „Magyarság és Nemzetiség” 
című sorozat tulajdonképpeni spiritus rector-ához írott levele 1937-ből, amelyekre már 
utaltam részben a korábbiakban.48

E levelek előzményeit egy a „Történetírás” című folyóiratban, 1937-ben megjelent, 
Lénárd Ödön és Meskó Lajos tollából származó kritika képezi, amely súlyos kifogásokat 
fogalmaz meg Szabó művével szemben.49

A „Történetírás” című folyóiratról érdemes tudni, hogy főszerkesztője Belitzky János 
volt50, aki Hóman Bálintnál írta doktori disszertációját, s már 1935-ben élesen megtá-
madta a Mályusz-féle népiségtörténetet.51 A folyóirat az 1930-as évek közepén egyér-
telműen azzal a céllal jött létre (erre Szabó is utal Mályuszhoz írott levelében), hogy 
Mályusz iskoláját bírálja, sőt egyenesen diszkreditálja, lehetetlenné tegye. Ez persze 
nem mindig jelentett közvetlen kritikát (mint jelen esetben is), hanem a folyóirat álta-
lában tűzte ki a népiségtörténet művelését, számos ilyen jellegű tanulmány jelent meg 
benne, de Mályusszal ellentétben például nem a protestáns, hanem sokkal inkább a 
katolikus vonatkozásokat emelte ki mindebben. (A folyóirat munkatársai közé tartozott 
Kósa János is, aki 1943-ban Szabónak „A magyarság életrajza” című könyvét is kritikus 
szavakkal illette, de például a neves egyiptológus, Dobrovits Aladár is.)52

A két jezsuita szerzetes is minden bizonnyal ilyen megfontolásokból indított táma-
dást 1937-ben Szabó frissiben publikált könyve ellen. „Helytörténetírás és nyelvészet” 
című bírálatukban53 mindenekelőtt kifogásolták Szabó (és nyilván a nyelvész munkatárs, 
Kniezsa István) módszerét, amelynek alapja a névelemzés, szerintük az az adatokban, 
illetve a végeredményben túlságosan is nagy a bizonytalan kategóriába tartozók aránya 
(azaz Szabóék nyitva hagyják a kérdést, hogy alanyaik melyik nemzetiséghez tartoz-
nak) s így kétséges, hogy hogy eredményeik helytállók, módszereik alkalmazhatók-e 
tudományos szempontból. Sőt szerintük Szabó bizonyos esetekben egyenesen a rutének 
javára elfogult, pl. számon tartja a már hat-hét évszázaddal korábban magyarrá lett ma-
gyar tulajdonnevek szláv eredetét, s ezzel „mintha az elruténesedés számára akarná a 
talaj előkészíteni”.54

Egyik legfontosabb kifogásuk Szabó könyvével, illetve Mályusz egész megközelítési 
módjával szemben mégis az, hogy bár tudatosan nem államtörténetinek szánták művü-
ket, hanem az eddig inkább figyelmen kívül hagyott nép történetét kívánták kutatni, eb-
ből végül is kimaradtak a társadalmi szempontok, s csak egy problémára koncentrálnak, 
a nemzetiségre. Szabó szerintük ebben a vonatkozásban, azaz a társadalmi tényezők 
vizsgálatában még Csánki Dezső nagy művének is alatta marad.

„Módszertani szempontból Szabó könyve sajátos vegyüléke a friss és kevésbé mo-
dern elgondolásoknak. Az Előszóban a sorozat szerkesztői55 azt mondják, hogy az írók 
»tudatosan nem államtörténeti jellegűnek fogták fel feladatukat … úgy érzik, hogy el-
érkezett már az ideje, hogy a nép ne csak az állammal való kapcsolatai révén tétessék 
a történeti kutatás tárgyává, hanem önmagában is.«/VII.l.56/ Viszont korántsem a népet 
»önmagában« veszi vizsgálat alá a szóban forgó kötet, hanem csak annak egyik vo-
natkozását: a nemzetiséget.57 A gazdasági viszonyokról kevés szó esik /pl. 146-152.l. 
és 179-188.l./ s az is inkább csak azért, mert az előbbi szempont kívánja, de hiányzik 
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a gazdasági állapotnak a nemzetiségihez hasonló rendszeres figyelemmel kísérése58. 
Pedig a népiségnek ez éppúgy egyik oldala, mint a nemzetiség, s a nemzetiségi válto-
zások ütőerejére az esetleges együtt járó gazdaságiak nem kis mértékben folyhatnak be. 
Megtörténik, hogy ebben a vonatkozásban Szabó elmarad Csánki59 mögött: Halminál 
még említi /364.l.jegyzetben/, hogy voltak országos vásárai, de /Szőllősvég-/ Ardó 
1361-ben kapott hetivásárjogát, Nagyszőllős 1427-ben kapott országos vásártartási jogát 
még Csánkitól is feleslegesnek tartja átvenni, nemhogy az egész népiséget igyekeznék 
gazdasági oldalról is megfogni.”60

A recenzensek szerint Szabó alapvető következetlensége még (bár elismerik, hogy 
megmarad a magyar történészek álláspontján, mivel nem ismeri el a magas és mély kul-
túrák különbözőségét, ami amúgy a „népiség” bálványozóinak alapvető tézise), hogy a 
birtokosokat nem számítja a közösséghez. Ez szerintük egy idegen felfogás reminiszcen-
ciája61, amelyet persze Szabó alapvetően nem követ, de a következetlenség véleményük 
szerint fennáll, amit erősít, hogy a szerző eltekint a falu helyi vezetőitől, a tanítótól és a 
papoktól, egyszóval az értelmiségiektől is.

„Szabó megmarad a magyar historikusok álláspontján, amikor nem ismeri el magas és 
mély kultúrák különbségének és a népiség bálványainak mindenhatóságát, hanem műve 
szerkezetét azon tényezőkre építi fel, amelyeket az adatokból döntőeknek ismert meg: 
kisnemesekre, nagybirtokos családok munkájára stb. Ezzel szemben azonban igen kö-
vetkezetlenül hatnak azok a kijelentései, hogy birtokosokat nem számítja a közösséghez 
/18-19.l./62 Ez mintha csak egy idegen felfogás reminiscenciája lenne63, mely minden-
áron el akarja tüntetni a magyar magas kultúrájú rétegeket, hogy ilyenformán jogtalanul 
megnövelhesse a nemzetiségek arányszámát. A gyakorlatban Szab koncepciója ezzel el-
lentétes és szigorúan a magyar történelem alapjain áll64, tehát ezeknek a kijelentéseknek 
nincs sok értelmük. Egy nagybirtokost természetesen nem lehet egy falu keretei közé 
szorítani, de ez nem jelenti azt, hogy nincsenek is kapcsolatai azzal a faluközösséggel. 
Csak más a funkciója abban a közösségben, – de hiszen egy módos nagygazdának is más 
a funkciója a faluban mint egy földhözragadt zsellérnek! Ugyanide tartozó hiba, hogy 
eltekint a falu helyi vezetőitől, a tanítótól és a paptól. Nemcsak, hogy rendszeresen nem 
kutatott utánuk, de a keze közt lévő adatokat sem közli, mint a református papoknak már 
megállapított névsorát /L. pl. a második részben Batár, Csedreg, Dabolc, Halmi falvakat/ 
hanem csak utal ezekre. Ebben is a parasztlakosság65 kissé egyoldalú hangsúlyozását kell 
látnunk, ami nem felel meg a tényeknek.”66

A két jezsuita szerző felveti még kritikájában a megyehatár problémáját is, szerintük 
ezt nem lehet tabuként kezelni, mert ez is következetlenségekhez vezethet. Elismerik 
egyúttal, Szabó maga is utánanézett a problémának, hogy az ugocsai kisnemesi társa-
dalom kapcsolatban állt-e a szomszéd megyék kisnemeseivel. Szerencsére, így a kriti-
kusok, azt találta, hogy nem, itt a megyehatár egyszerre társadalmi határ is, s így nem 
kellett erőszakot tennie a szervesebb egységben a közigazgatási határ kedvéért.67

A recenzió megjelenése után Szabó felháborodott hangú levélben számolt be 
Mályusznak a fejleményekről. Szabó olyannyira indignált volt, hogy bírósági pert fon-
tolgatott, amelytől végül elállott, csak egy válaszcikket írt (valószínűleg a Budapesti 
Szemlébe szánta)68, végül azonban (nem tudjuk miért), ez sem jelent meg. A levele-
zésből az a már említett körülmény is kiderül, hogy Szabó Istvánék úgy tudták / úgy 
tartották számon, hogy Belitzkyék folyóiratukat Mályusznak a magyar történettudo-
mányban való ellehetetlenítése céljából indították meg. (Így talán Szekfű Gyula is, 
legalábbis közvetve a háttérben állhatott, bár konkrét bizonyítékaink minderre jelen 
esetben nincsenek.)69
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Az alábbiakban Szabó Mályuszhoz írt leveleit teljes egészükben közlöm:

Szabó István levelei Mályusznak. MTA KK Mályusz hagyaték
Szabó István Mályusznak. 1937. jún. 1.

„Kedves Elemér!

Ne vedd rossz néven, hogy megzavarom nyári pihenődet, de van okom reá. Megjelent 
ugyanis a Történetírásban a kritika70, melynél nagyobb tudatlansággal és lelkiisme-
retlenséggel, egyúttal pedig fölényesebb hangon megjelent kritika az én tudomásom 
szerint még nem igen jelent meg a magyar történeti kritikai irodalomban. Én ezért pert 
akarok indítani, mert végül magyarságomban is megtámadtak. [Sic! Kiemelések itt és a 
következőkben az eredetiben –E. V.] Szerettem volna, ha össze lehetett volna hívni egy 
értekezletet, melyen rajtad kívül még Domanovszky,71 Voinovich72 urak s az akadémia 
ügyésze is részt vett volna, de erre nincs mód, mert a sajtóper megindításának – ma már 
beszéltem az ügyvéddel – napja szept. 15-én járt le. Addig az urak nem jönnek össze. 
Legalább a Te véleményedet szeretném ismerni, mielőtt határozok, nem tehettem mást 
tehát, mint megtörni pihenőd csendjét.

A kritikáról, mely tíz és fél oldalt tölt meg, ennyit: egyetlen elismerő megállapítás 
nincs benne. Az elején említi ugyanis az »imponáló« munkát és a végén azt, hogy a 
munka úttörő mivolta érdemelte ki, fenntartás nélküli dicséretüket, de közben egyebet 
sem tesznek, mint kioktató hangon és gunyorosan, hibákat sorolnak fel. Ezek között 
egyetlen egy sincs, ami valóban az lenne. Pechjük van. Csupán tudatlan fráterek 
láthatják annak. Ez azonban még hagyján, de négy olyan »hibát« támadnak meg és 
pedig oldalakon, mintegy erre alapozva a kritika jó részét, amelyek az én általam 
mondottak elferdítésével, sőt szándékos meghamisításával állanak elő. Ezek egyi-
kéhez fűzik a legsúlyosabb rágalmazó kijelentést is. Ez utóbbit talán idézem is: Azt 
mondják, hogy bár nem ismerem el a magas és mély kultúrák különbségének és a 
népiség bálványainak mindenhatóságát, ezzel szemben azonban »igen következetle-
nül hatnak azok a kijelentései, hogy a birtokosokat nem számítja a közösséghez (18-
19.l.) Ez mintha csak egy idegen felfogás reminiscenciája lenne, mely mindenáron 
el akarja tüntetni a magaskultúrájú rétegeket, hogy ilyenformán jogtalanul megnö-
velhesse a nemzetiségek arányszámát.«73 E sulyos vád kétségtelenül alkalmas arra, hogy 
engem közmegvetésnek tegyen ki, tehát a perindítás alapja adva van, annak dacára, 
hogy a következő zavaros mondatban valamit visszaszívnak, mondván: »A gyakorlat-
ban Szabó koncepciója ezzel ellentétes és szigorúan a magyar történelem alapjain áll, 
tehát ezeknek a kijelentéseknek nincs sok értelmük.« Nos, a súlyos vád idézett alapja 
a valóságban úgy hangzik a könyvemben: a 2-3 szomszédos faluban birtokos közép és 
kisnemes családoknál az állandó családi otthont magában foglaló község megállapí-
tása ma már szinte a lehetetlenséggel határos és így a következetesség kedvéért a bir-
tokosokat sehol sem foglalom a községi közösségbe. Vagyis ő azt mondja, hogy nem 
számítom a közösséghez, én pedig a községi közösséghez (a tárgyalásban a megye 
egészéről szólva ennek a közösségébe, a magyarság számába mindig is be foglalom 
őket.) A községi közösségbe nem lehet, mindegyik faluhoz mégsem számíthatom azt 
a dicában szereplő birtokost, akiről a dicalajstrom csak annyit mond, hogy egy-egy 
faluban hány jobbágya volt. Amint láthatod a fickók pimaszul meghamisították azt, 
amit én mondottam s erre alapítják ama súlyos, magyarságomat meggyalázó vádat. 
Ez valósággal kiált a bíró után.
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A kritikát közösen írták alá Lénárd Ödön és Meskó Lajos. Az előbbi zsidó származású 
piarista, az utóbbi pedig állítólag a fajvédő Meskó74 fia és szintén pap. Ezek a gyalázkodó 
és az Akadémiát is oktatgató fráterek még jóformán semmit sem produkáltak s most egy 
nagy munkával készített könyvbe egyszerűen beletörülik sáros csizmájukat.

Megjegyzem, hogy a fentiekhez hasonló hamisítás vagy ferdítés még három van. Akik 
eddig a többit is láthatták, mind mélyen felháborodtak. Nem is számítva az olyan enyhe ló-
dításokat, hogy »a munka korántsem a népet önmagában veszi vizsgálat alá, hanem annak 
csak egyik vonatkozását: a nemzetiséget.«75 Vagy, hogy : (utalás előszavadra)76 a munka 
próbaképpen készült. T.i. Te azt mondtad, hogy »az első kötet a próbaképpen kiválasztott 
legkisebb megyének a népi viszonyait tárja föl.« Ez ugyebár más?

Én a kritika elolvasása után felhívtam Beliczkyt77 s közöltem, hogy eltérve a korábbi beszé-
dünktől – lapjában nem válaszolok a cikkre, mert közönséges hamisítások vannak benne s 
minthogy ezekre súlyos, a magyarságomat is megtámadó vádakat építenek, én módot fo-
gok keresni, hogy eljárásukat megbélyegezzem, hogy azonban ez a bírói vagy tudományos 
nyilvánosság előtt fog történni, arról még nem döntöttem. Nagyon szelíd volt és kérlelt, 
hogy válaszoljak nála. Természetesen ezt kereken elutasítottam.

Megjegyzem, hogy a pertől óvnak a barátaim különösen a miniszterre [Hómanra – 
E. V.]78 tekintettel, aki papellenes tendenciát láthatna bujtogatásra a perben, dobná az ügyet. 
Én azonban e ponton egy másik dologra szeretném figyelmedet felhívni. Kring79 ma kijelen-
tette előttem, hogy ő saját fülével hallotta Belicky-nek [sic!] a lapja megindításakor tett azt a 
kijelentését, hogy: minden erőnket arra kell koncentrálnunk, hogy Mályuszt a magyar tudo-
mányban lehetetlenné tegyük. Én ezt nem azért említem, mintha ezt a fortyogó gyalázkodást 
és gyűlölködést részben is át akarnám hárítani vagy hogy Tégedet is egyformán támadottnak 
kívánnálak beállítani. Bizonyára ismersz annyira, hogy minden dolgomért egyedül és száz-
százalékosan kívánok kiállani. Azért említem, mert azt bizonyítja, hogy itt egy szervezett 
banditizmussal állunk szemben. [Kiemelés itt is az eredetiben – E. V.] Mikor ezek a tudatlan 
fickók oly ügyetlenek is, hogy módot adnak bírói ítélet provokálására, vajjon nem kell-e meg-
ragadni a pompásan felkínált alkalmat, hogy példát statuálva forrasztassék a szó torkukra?

Mindezt pedig azért írom meg Neked és azért kérem a véleményedet, mert úgy érzem, 
hogy valamennyire a sorozattal és annak szerkesztőjével és kiadójával is kötve vagyok. 
Ha úgy találod, hogy egyedül és szabadon járhatok el, bízd reám a dolgot. Nem fogok 
meggondoltalanul [sic] dönteni, de ha mindent mérlegre téve, a per biztosnak ígérkezik, 
bizonyára vállalni fogom e kétségtelenül nagy botrány kísérőzenéjével jelentkező pert. 
Különben a jövő héten Domanovszky urat, akit ma szállítanak haza, fel kell keresnem. 
Alighanem szóvá teszem a dolgot, bár nagy csillapításokra lesz kilátás. Ha pert indítok, 
csak szeptember első felében adom be a keresetet…

U.i.-ban: Megjegyzem, hogy a szerencsétlen Moór kritikája80 ízlésben és tudásban to-
ronymagasan áll ezeké fölött. Egyébként Moór is azt írta legutóbbi levelében81, hogy 
jobb lett volna, ha az Akadémia fegyvert vásárolt volna a könyv kiadási költségein és 
elküldte munkáit nekem, hogy tanuljak belőlük. Nem válaszolok, ez beteg szegény!

Szabó István Mályusznak, hely és dátum nélkül.82

„Kedves Elemér!
Most kaptam a leveledet, mely némileg »post festa« érkezett. A perről ugyanis – 
legalábbis egyelőre – letettem, megfontolva, hogy mind a két egyén piarista s a rendet 
nem akarom egy perrel kényelmetlen helyzetbe hozni. A per elejtését tanácsolta Dom.83 
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úr is, aki helyeselte azt a tervemet, hogy az eljárást tárjam fel a nyilvánosság előtt. 
Én a Budapesti Szemlére gondoltam s Dom ur Lukinichhoz84 utasított, aki beszélt is 
Voinovich-csal.85 Nyolc oldalt kaptam. A cikk egyik példányát mellékelem, de kérlek 
arra, hogy még kedden légy szíves visszaküldeni, mert csütörtökön utazom s addig el 
akarom a cikket Voin-nak küldeni (jul. 10. a határidő.)

Nem tudom mit szólsz e válaszhoz? Én mérsékelt óhajtottam lenni, de nem ijjed-e 
meg mégis Voin.? Te jobban ismered s így azt is el tudod bírálni, hogy segítene-e pl., 
ha te írnál neki a közlés végett. Nem találod-e Magad is itt-ott erősnek, bár ilyen aljas 
eljáráshoz valójában ez a hang nagyon is finom.

Iványi Gr.86 most nekifeküdt a könyvnek s valami jóvátevő cikket akar írni a 
Magyarságba. Különben ő már hírt hozott, hogy Szekfű úgy tudja, per lesz.

Domanovszky úr sajnálkozott s vigasztalt volna, hogy van egy-két jó mondat is e för-
medvényben. Én azonban ezzel nem elégedtem meg. Idéztem neki a Kring-kijelentést, 
melyet különben Kring már akkor közölt vele. Akkor valami olyasmit mondott, hogy 
nem rossz fiú a Bel.,87 csak hirtelen fejű. Nekem azt mondta, hogy ahhoz kislegény ő 
(hogy t.i. Téged lehetetlenné tegyenek.)

Egyébként általános a felfogás, hogy az »idegen felfogás reminiszcenciája« 
Kniezsára88 akar célzás lenni. Ők ezt nyíltan be nem merik soha vallani, úgyhogy ezzel 
igen meg lehet őket szorítani.

Ha Voin. leközölné a cikket, csinálhatnék belőle különlenyomatokat s szétküldözném. 
Így az illetékes fővárosi uraknak s a piarista rendfőnöknek is. Azt hiszem, hogy ez a cikk 
nem volna éppen eredménytelen.

Igen hálás vagyok együttérzésedért, mely igen jól esik. Ki hitte volna, hogy éppen ezt 
a munkát használják fel a roham megindítására…

Ui-ban:
Ha a cikket nem közölné Voin., kiadjam-e külön? Akkor azonban erősítenék rajta?
Egyébként nem igen hiszem, hogy az ügyben Beliczky bármi nyilvános támogatásra 

számíthasson. Különben most a nyilasok felé orientálódik!89”

(Az „Ugocsa megye” egyéb „kisbolygói”) Több vonatkozásban megvilágosító/ma-
gyarázó erejű az Ugocsa-problematikával összefüggésben Szabónak két, a Magyar 
Szemlében, 1939-ben megjelent tanulmánya90, amelyek a Kárpát-aljai ruténség és álta-
lában az ukránok történetével foglalkoznak, s a Magyar Szemlében megjelent cikkektől 
elvárt módon aktuálpolitikai, illetve történetpolitikai töltésűek.91 E tanulmányok már 
csak azért is érdemesek a mélyebb bemutatásra, elemzésre, illetve egyáltalán a felidé-
zésre, mert világosan érvényesíti bennük Szabó a népiségtörténet, sőt a népi történet-
szemlélet fogalmait és megközelítési szempontjait.

„A rutén föld” című írásának például mindjárt a bevezető soraiban kifejti: a ruténekről 
sokáig úgy tartották, hogy önálló állam és saját politikai vezetőréteg nélkül nincsen tör-
ténetük. Szabó szerint azonban az 1930-as évek végének „győzelmes népi szemlélete” 
levonta minderről a politika köntösét s lehetővé tette a rutének más népekkel egyenér-
tékű történetének bemutatását.92

„AZ ERDŐS KÁRPÁTOK hegyeit lakó ruténekről sokszor leírták a multban, hogy e 
szelíd és hallgatag népnek – s talán egyedül ennek – nincs története. A szemlélet, mely 
a történelmet a ruténektől ily könnyen megtagadta, nyilvánvalóan politikai síkon mozgott 
s a népek történetében is a politikai lét és az állami életforma feltételeit kereste. Napjaink 
győzelmes népi szemléletében93 azonban, mely a népiségről levonta a politikai gondo-
lat köntösét s a felszínre hozta a népi multnak eddig történelem alatt maradt jelenségeit, 
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a rutén nép multja is más népek multjávai egyenlő történelemként, e történelem pedig a 
ma döntő tényezőjeként lépett elő. A rutén földön történelmi távolságokból feltörő erők 
működnek s a rutének szemeink előtt elfolyó sorsa teljes mélységében csak történelmi 
életének tükrében világosodik meg.”94

Szabó mindezek után a fentiek értelmében ad rövid áttekintést a ruténség történelmé-
ről. A korai időkkel összefüggésben egyik mondanivalója (amint már az „Ugocsa me-
gyé”-ben is), hogy már régen megcáfolták azt a tézist (ebben ő maga is tevékenyen köz-
reműködött), miszerint a rutének a magyaroknál korábbi lakói e földnek. Saját korából Petrov 
és Benes munkáit és kijelentéseit95 idézi, akik szerint is bizonyított, hogy a kárpáti orosz-szláv 
lakosság, mint földműves és pásztor nép fokozatosan, a XII. század végétől a XVIII. századig 
békésen szivárgott be e területekre. E beszivárgás folyamán azonban a terület végig a magyar 
állam jogi, sőt uralmi fennhatósága alá tartozott az ún. északi gyepűelve keretében. Mindezt 
világosan alátámasztja az is, hogy az egyébként nem szervezett módon, hanem egyenként 
betelepülő rutén népelemek az ország más területeihez hasonlóan kialakult (először nyil-
ván királyi, majd nemesi) vármegyék magyar politikai szervezetében találták magukat.96

Ezt a telepítési munkát a kenézek végezték, akik földesúri megbízás alapján gyűj-
tötték egybe az újonnan megépítendő falvak lakóit, a hegyekben maradt társaik pe-
dig a „vlach” jog birtokában kötetlen életmódot folytattak. (Utóbbiról Szabó itt is 
megjegyzi, hogy nem román/oláh népiségre utal.)97

Ezután végigpásztázza Szabó a XVIII. század közepéig tartó folytonos betelepülési 
hullámokat, megjegyezve, hogy a ruténség gyors és nagy erejű „népi”/etnikai gyarapodása 
mindezen felül is, a bő természetes szaporodás következtében is erőteljes volt. A ruténség 
számára különösen kedvező volt, hogy e hegyvidéki területeket a háborús pusztítások alig 
sújtották.98 Ezzel szemben a hegyvidéki magyarságban tragikus következményei voltak 
mindennek, az elpusztult vagy megfogyatkozott magyar helységekbe a felduzzadt he-
gyi falvak népi feleslegét (!) bocsátották, aminek következtében jelentősen elmozdult 
a rutén és magyar nyelvhatár is. Az ilyen történelmi folyamatok során kialakult rutén 
népiség azonban így különböző népi árnyalatokból tevődött össze, ezek az eltérő etnikai 
sajátosságok még 1939-ben, saját korában is felismerhetők, mindezek folyamán azon-
ban a rutén népiség az anyatömb népiségétől is elvált, különálló lett.

„A félezer éven át tartó és széles vonalon keresztül folyó szivárgás természetes követ-
kezménye lett, hogy az Erdős Kárpátok ruténsége a nagytömegű kisorosz nép különböző 
népi árnyalataiból szűrődött össze. A magyarországi ruténség nyelvileg, néprajzilag 
és ethnikailag ma sem egységes nép s a különböző eredet a nyelvben és népi sajátsá-
gokban ma is felismerhető. A rutén népiség azonban e belső árnyalatok felett elvált 
az anyatömb népiségétől is: ezt kikerülhetetlenül létrehozta a hosszú különélés, ami a 
multban a Kárpátok szigetelő gerincei révén szinte tökéletes volt. Az idők során igy 
fejlődtek ki a kárpáti rutén és az oroszföldi ukrán között nyelvre és népi jegyekre je-
lentékeny különbségek.”99

Mindezek után Szabó a rutének társadalmi összetételével, illetve jellemzőivel foglalkozik. 
Kiemeli, hogy nem rendelkeztek saját birtokos réteggel, továbbá, hogy a síkvidékre ereszkedve 
osztoztak a magyar jobbágyság sorsában. A XVII. századtól a túlnépesedés következtében is 
helyzetének romlása következik be, ami a XVIII. és a XIX. században az iparosodás és a ka-
pitalizmus felvirágzása során csak tovább fokozódott. Nem voltak nagyobb városai, s életüket 
súlyosbította a keleti zsidóság tömeges beáramlása és rátelepedése a kis rutén falvakra.

„A rutén élet problémáját a XVIII–XIX. századok óta súlyosbította a keleti zsidóság-
nak tömeges rátelepedése a kis rutén falvakra. A szegény falusi ruténség a kazár bolto-
sokkal és pálinkamérőkkel szemben az eladósodás függő helyzetébe jutott, jó része az 
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amerikai kivándorlás útjára lépett, az itthoniak pedig nyaranta az Alföldre igyekeztek, 
hogy mezőgazdasági bérmunkával keressék meg a mostoha krajnai és verhovinai 
földeken hiába keresett kenyeret100. A rutén nép gazdasági süllyedése ugyanannak a 
folyamatnak volt a része, mely az Alföldön is hatalmas zsellértömegeket vert össze és 
ejtett a reménytelen sors mélyeire, s a történelmi felelősség is egyformán terheli értük 
a magyar multat.”101

Fontos jellemzőjeként tartja számon Szabó a rutén társadalomnak, hogy hosszú 
évszázadokon keresztül nem volt értelmiségi rétege sem. A művelődésnek itt is a pap-
ság, konkrétan a batykók lettek volna a hordozói és terjesztői, ők azonban maguk is 
egyszerű, jobbára írástudatlan jobbágyok voltak, akik nem voltak különösebben fel-
készülve a papi pályára. E papság színvonalát csak a vallási unió emelte meg, amely 
a XVIII–XIX. századi iskolázási törekvésekből kialakult tanítói és kishivatalnoki 
réteggel már egy önálló értelmiség bázisává vált, s ez éppen a nép gazdasági romlása 
idején következik be.102

Az ébredező rutén művelődés bölcsői a rutén népi határon kívül fekvő Ungvár és 
Munkács városai lettek, amelyek a rutén egyházi és művelődési intézmények megte-
lepedése után is magyar népiségűek maradtak, de így egyúttal közvetítői is a magyar–
rutén népi és kulturális érintkezésnek és kapcsolatnak. Ezek az érintkezések Szabó 
olvasatában mindig békések voltak a történelem folyamán, amit bizonyít Kossuth 
kultusza a rutén nép körében, vagy az a tény, hogy II. Rákóczi Ferenc seregében nagy 
számban harcoltak rutének, sőt a fejedelem visszatéréséért még emberöltő múltán is 
imádkozott a rutén nép.103

A ruténség új politikai berendezkedése az első világháború után öltött formát, a 
csehszlovák köztársasághoz került, ahol az önrendelkezés igazolásául tartományi szer-
vezetet kapott, de ez csak az állami kormányzat területi szerve lett, amelynek határai 
a népi elvet két irányban is sértették. Egyrészt kívül maradt rajta a zempléni, sárosi, 
szepesi stb. rutének jelentékeny száma, másrészt a tartomány része lett az Ungvár–
Munkács–Nagyszőlős vonal alatt élő felső-tiszai magyarság.

Igen fontosak és jellemzőek Szabó tanulmányának befejező sorai is. Itt jelzi, hogy 
igazságos népi rendezésnek tartja a Felső-Tisza-vidék Magyarországhoz való visz-
szacsatolását, de a rutén föld így egy gazdaságilag megszervezhetetlen, politikailag 
tarthatatlan, művelődési aspektusból béna csonk, amely idétlen nyúlványként lóg le a 
népi elv keretei közé szorított csehszlovák állam testéről.104

„Diadalmas napjainkban, amikor egymilliónyi testvérünk visszatért a magyar ha-
zába, sötét árnyak borultak a kárpátalji rutén földre. Ez a föld az igazságos népi ren-
dezés következtében105 elvesztette a tápláló felsőtiszai vidéket, elvesztette művelődési 
központjait, nyugat felé tartó s a csehszlovák államhoz fűző közlekedési kapcsolatait, 
de megtartotta a magyar alföldre lejtő hegyláncot, melyet a folyók völgyei keresztben 
rovátkásan szelnek darabokra, s megtartotta a folyók felső folyásait, melyek a Tisza 
felé sietnek. A rutén föld gazdaságilag megszervezhetetlen, politikailag tarthatatlan [! 
– E. V.] és művelődésileg béna csonk lett, mely idétlen nyúlványként lóg le a népi elv 
keretei köze szorított csehszlovák állam testéről.”106

Szabónak az „Ugocsa megye” egyfajta kisbolygói közül feltétlenül meg kell említeni 
a „Népiség és vallás” című írását is, amely jellemző módon a Protestáns Szemlében je-
lent meg, annak 1937-es évfolyamában107. Szabó itt ugocsai példák, illetve tanulmányok 
alapján járja körül a címben jelzett problémát. Számos vonatkozásban hívja segítségül 
és idézi fel nagy monográfiáját, pontosabban kivonatolja azt és annak a kérdéskörhöz 
igazított szinopszisát is adja.
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Megállapításai közül a legfontosabb, hogy az ugocsai példa azt mutatja, népiség és 
vallás között összefüggés van, mert az ugocsai sík vidék magyarsága a XVI. században 
osztatlanul és egyöntetűen református vallású volt, míg a hegyvidék lakossága ortodox, 
görögkeleti vallású volt, azaz a népi és a vallási határ Ugocsában pontosan egybeesett.

„A síkvidék lakossága – jobbágyok és nemesek egyaránt ekkor, a XVI. század máso-
dik felében már osztatlanul a református vallás híve volt. A síkvidék települési körébe 
tartozó 40 községben nem állott más, csak református paróchia. Egyáltalában nem volt 
nyoma azonban a református vallásnak a 20 hegyvidéki faluban, ezek lakói a keleti gö-
rög egyház kebelébe tartoztak. Vagyis a református és a keleti egyház határvonala pon-
tosan a sík és hegyvidéki, azaz a magyar és rutén-oláh eredetű helységek határvonalán 
húzható meg.”108

Fontos megállapítása még Szabónak a következőkben, hogy ezt a fajta vallási meg-
oszlást nem húzták keresztbe a birtokviszonyok, az uradalmak sem. Bizonyítja mindezt 
az Ugocsa megyei legnagyobb birtokosok, a Perényiek uradalma is. A Perényiek a re-
formáció hívei, sőt egyenesen hatalmi támaszai voltak, s meg lett volna a lehetőségük 
a birtokukon élő nép vallási meggyőződésének a szájuk íze szerint való alakítására. Ezt 
azonban nem tették meg, bizonyítva egyúttal azt is, hogy a vallási és a népi vonal jelen-
tette alapvetően Kelet és Nyugat határát.109

„… a földesúrnak a birtokán élő nép vallási meggyőződésének az alakítása módjá-
ban állott. Ugocsa megyében mégis azt látjuk, hogy itt az egybeeső vallási-népi vonalat 
az uradalmak egyáltalában nem mozdították ki merev helyzetéből, annak dacára, hogy 
e vonalon keresztül átnyulva síkvidéki és hegyvidéki, vagyis református és keleti gö-
rög vallást követő, azaz magyar és rutén-oláh helységeket különbség nélkül foglaltak 
közös szervezetbe. Különösen szembeszökő példát nyujt erre a nagy ugocsai Perényi-
uradalom, mely összefüggő területen állott s 9 síkvidéki magyar református és 15 hegy-
vidéki rutén-oláh görögkeleti falut egyesített. Köztudomású, hogy a Perényiek a refor-
máció hívei és hatalmas támaszai voltak, a reformáció megszilárdulásának az ugocsai 
vidéken jelentékeny lökést adtak a nagyszöllősi ferences rendház megszüntetésével is, a 
földesúr védőszárnyai alatt hódító reformáció azonban a Perényi-uradalomban is csak a 
népi vonalig hatolt, arról a vonalon túl eső rutén-oláh eredetű helységek népe nem vett 
tudomást: Nincs is nyoma annak, mintha a Perényiek és a hasonló határvonalon fekvő 
nagybirtokok urai a XVI. században egyáltalában megkísérelték volna a reformáció to-
vábbültetését, a jelenség azonban így is jellemző, mert még erősebben kidomborítja a 
népi vonalban megmerevedett erők súlyát. Ez a vonal – mondhatni – két világot válasz-
tott el, Európa keletét és nyugatát.”110

A következő időszakban, a XVI–XVII. századokban népi szemszögből nagymértékű 
eltolódás következett be, s ez alapjában a magyarság kárára történt. A népi tudat lassab-
ban hunyt ki, viszont a vallást könnyebben változtatták meg, vettek fel újat a beolvadás-
ra kárhoztatott (főként magyar) népelemek is. A hegyvidék lakossága megmaradt görög 
(immár azonban katolikus) vallásán, miközben a síkvidék magyarsága már osztozni volt 
kénytelen a települők által hozott más vallásokkal.111

„A több évszázados népi határnak ez az elmozdulása a vele egybeeső vallási határnak 
hasonló elmozdulását vonta maga után. Most nem egyesek, hanem tömegek költöztek 
át, melyekben a népi és vallási tudat fenntartásának feltételei már a tömegnél fogva ad-
va voltak. A két hegyvidéken természetesen továbbra is a görög – most már – katolikus 
vallás maradt egyedül uralkodó, a síkvidéken azonban a XVI. század második felében 
itt szintén uralkodó református vallás már osztozni volt kénytelen más, az új települők 
által magukkal hozott vallásokkal.”112
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A népi és települési viszonyok gyökeres megváltozása magával hozta tehát a vallási 
meggyőződés változását is, sőt a megmaradt magyar jobbágyok is jövevények, akik 
különböző területekről származtak, s ez áll a körükben megfigyelhető gyökeres vallási 
átcserélődés hátterében.

Összességében Szabó mégis arra a következtetésre jut, hogy (bár a probléma időhatá-
rát saját koráig meghúzva kijelenti, hogy a magyarság nyelvileg több helyen felszívta a 
görög katolikus vallását megtartó parasztságot, s így népiség és vallás vonala különféle 
„messzi és helyi erők hatása alatt áll”) a református vallás jelenléte a „vészes időkön át is 
megmaradt magyarság kereteit, eltűnése pedig a magyarság veszteségét szemlélteti”.113

(Rádióelőadás Nagyszőlősről, 1939-ben114) Az itt következő dokumentum Szabó 
Istvánnak egy 1938-ban tartott rádióelőadása115. Az előadás előzményeihez tartozik, 
hogy – mint közismert – Szabó István 1932-től az Országos Levéltárban részt vett a 
Mályusz Elemér kezdeményezésére létrejött (és általa megszervezett) felvidéki telepü-
léstörténeti munkálatokban.116 Ezek eredményeképpen született meg a „Magyarság és 
Nemzetiség” című sorozat, melynek első kötete, Szabó István Ugocsa megyé-je 1937-
ben jelent meg.117 Szabó e munkálatok keretében ismerkedett meg a rádióelőadás témájá-
ul választott Nagyszőlős történetével. Mint a dokumentum szövegéből kiderül az akkor 
a csehszlovák fennhatóság alatt lévő várost személyesen is felkereste, s voltaképpen ez 
az élmény az alapja az 1938-ban elhangzott előadásnak is. Az alábbi szöveg érdekes 
adalék Szabó István népiségtörténeti szemléletének megvilágításához, ugyanakkor arra 
is bizonyíték, hogy – miként az „ötletgazda” Mályusz Elemér esetében is – népiségtör-
téneti vizsgálódásainak aktuálpolitikai üzenete is volt, s alapvetően egy népi nemzetfo-
galomból táplálkozott.118

„Néhány évvel ezelőtt különös találkozóra indultam Nagyszőllősre. Ezen a találko-
zón az élő város119 találkozott azzal a szubjektív lelki képpel, melyet a történetkutató 
távolból, testileg nem érzékelhetően, csupán a történeti adatokra támaszkodva alkotott a 
város múltjáról és magáról a városról.120 Ismeretlenül is ismerősöm volt már a város, tud-
tam hegyeiről és vizeiről, földjeiről, dűlőiről, rétjeiről, szőlőiről, utcáiról s tudtam régi 
és új népeiről. Századok óta itt élő családok nevei csendültek meg emlékeimben és ke-
restem a régi lelket, mely az elszakított hétszázéves magyar város múltjából nézett reám.

Első tekintetem a Fekete hegy-en állott meg. Ez a pompás tömb a város északkeleti 
oldalán kupszerűen emelkedik az ég felé zöldellő tömegével s napsütötte délnyugati 
lejtőit gondosan művelt szőlők terítik be ma is, mint hétszáz évvel ezelőtt. A szőlőül-
tetvények voltak itt az emberi élet első nyomai, tőlük vette a város a nevét s az elsőnek 
itt megtelepült magyar vincellérek árpádházi V. István királyi asztalára szűrték a nemes 
bort. A királyi földesúr gyakran felkereste a benépesülésnek csak ekkor induló ugocsai 
vidéket s a mármarosi országos gyepűig hatalmas erdőkben medvére, vaddisznóra, far-
kasra és szarvasra vadászott. A szőllősi földnek azon az északi részén, melyet már akkor 
is Mocsárerdőnek neveztek s amelyet máig így neveznek, királyi darócok települtek, e 
sajátos ősi magyar foglalkozás űzői, akiknek feladata az erdő és vadászás volt. A város 
határának Tiszára nyúló déli peremén pedig, körülbelül azon a helyen, amelyet a város 
népe Alsósziget néven ismer, a királyi halászok vertek tanyát, akik a hegyek közül ki-
lépő Tisza meglassudó vizeiből hallal gondoskodtak a királyi gazdaság és esetenként a 
királyi asztal számára.

A gyorsan felvirágzó szőllősi településnek 1262-ben a hálás V. István, ekkor még 
ifjabb király, városi kiváltságot adományozott. A kiváltságlevél megadta a bíróválasz-
tási és bíráskodási jogot s biztosította a szabad be- és elköltözést. A papjukat is maguk 
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választhatták a szőllősiek s báró közéjük nem szállhatott. Szabad piacot, a Tiszán sza-
bad révet tarthattak s áruikkal szabadon járhattak kelhettek az országban. A kiváltság-
levélben a királyi darócok és a halászok földjét Szőllősébe kebelezte, mely igy hármas 
magyar népi rétegen121 épült fel: a királyi vincellérekén s a hozzájuk társított királyi 
darócokén és halászokén. Mikor azonban a szőllősi nagy privilégiumra a király viasz-
pecsétét reáfüggesztették, a város falai között az alapító magyarok mellett már idegen 
vendégek is ültek: szász telepesek, akiket a középkori nagy német elvándorlások egyik 
messzegyűrűző hulláma vetett ide a felső-Tisza mellé, magyarok közé.

A szőllősi szász vendégek hamar elkeveredtek a magyarokkal s annyira nyomtalanul 
felszívódtak a magyar népi talajba122, hogy az oklevelek adatain kívül más nyomunk nem 
is maradt fenn. A város pedig a nagy kiváltság birtokában szélesedett és virágzott s e ke-
leti országrészen a Felső-Tisza és a kis Tur vidékén megtelepedett törzsökös magyarság-
nak gazdasági és kultúrális központja lett. Itt vezetett keresztül az ut az ország szívéből, 
Budáról a mármarosi bányavárosokhoz, dél felől pedig erdélyi kereskedők szekereztek 
keresztül a városon Kassa felé, s az országutakat járták portékáikkal a szőllősi polgárok 
is. A kelet felé rajzó magyarságnak e pompás kis városa a XIV. században a magyar 
királynék birtoka volt s tekintélyéről mi sem tanuskodik jobban, mint az, hogy Károly 
Róbert király 1329-ben a mármarosi öt koronavárosnak a szőllősi jogot adományozta. 
Nagy Lajos király pedig három kiváltságos ugocsai községnek kötelességévé tette, hogy 
kétséges ügyekben Szőllős bírájától és tanácsától kérjenek ítéletet s ebben az ítéletben az 
ugocsai királyi uradalom fejének, a nyalábi várnagynak is meg kellett nyugodni.

Nagyszőllős városa a nagy kiváltságok dacára sem érte el királyi városaink ragyogó 
jövőjét. A királyné városa még a XIV. század végén földesúri hatalom alá került. Előbb a 
Moldovából bevándorolt Balk és Drág vajdák, majd a Perényiek lettek az urai s a fényes 
kiváltságok elenyésztek a földesúri hatalom számos századai alatt. Ma már hiába keres-
nők a kezdeti nagy mult külső emlékeit, az árpádkori vár bástyái, melyeket egykoron 
Károly Róbert vitézei a lázadó Kopasz nádor urtól vívtak meg, éppúgy elomoltak, mint a 
város falai. A hanyatló várostól a Tisza is elköltözött, új medret keresett magának s azóta 
a bortermő Feketehegy alatt délrekanyarodva vág ki a magyar síkra.

Az elfakuló kiváltságok és a leomló bástyák alatt azonban tovább élt a város népe. A 
felsőtiszai magyarságnak ezután is fontos központja maradt. Vásáraira az egész környék 
népe összejött, szüreteire a szatmári és szabolcsi részekből is sokan felkerekedtek s a 
túlnyomó vendégfogadók előtt ezután is gyakran álltak meg a poroszkáló kalmárszeke-
rek. A tatárhordák, melyek a magyar földet járó török seregek segédhadaiként jöttek át 
a keleti szorosokon, kétszer is feldulták és megemésztették a várost. Az évtizedeken át 
tartó kuruc-labanc viaskodást is gyakran szenvedte meg a város, melynek ősi népe meg 
is csappant e nehéz időkben. A megüresedett portákra a megmaradt magyarság sorai 
közé ekkor rutének jöttek a hegyekből, de miként századokkal előbb a szász vendégek 
törmeléke, ugy most a csendes rutén parasztok is hamar elvegyültek a régi gyökeres 
magyarságban.123

Elfolynak a forgandó mult eseményei s a multnak és a jelennek ezen a találkozóján 
egyetlen élményben forr össze minden benyomás: ebben a városban, mely ezelőtt idegen 
impérium alatt soha nem volt, minden, ami maradandó, a magyar mult öröksége. Az ősi 
magyar talajon, a sokszázados közösségi keretek között a régi nép él, az alap a régi, csak 
a felület új s a város neve változott meg: az új uralom124 elvette a város nevéből a „nagy” 
jelzőt s a megmaradó Szőllőst is idegenre írta át. A vármegyeházán, ahol évszázado-
kon keresztül csaknem mindig a Perényi urak ültek a főispáni székben, most nacselnik 
székel s a kastélyszerű, de elhanyagolt épület kapujában nem posztol díszruhás hajdú. 
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A közelben emelkedik a katolikus plébánia-templom, mely a századelőtti nagy tűzvész 
után megújítva, gótikus tornyával még a XV. század elején épült s ugyanekkor festett 
számára oltárképet a kassai Gáspár mester. A viharvert református templom, a görög 
katolikus templom s a nagymultu, barokkjellegű Perényi-kuria mellett továbbhaladva, a 
város délkeleti szélén, a Feketehegy egyik előreugró dombján feltűnnek a ferences ba-
rátok egykori kolostorának már régen legendássá lett mohos omladékai. Az út innen a 
Tiszához vezet, melyet a régi rév helyén karcsú vashíd ível át, ezen robog a vonat a régi 
Királyháza és az új Románia felé.

A múlt képei, amint egymásután előlépnek, a történelmi élet megszakíthatatlan folyá-
sának bizonyságaként sorban elrendeződnek az élő város föltáruló képén. Ezen a képen 
csak az uj bürokrácia, az idegen egyenruha s a városra rátelepedett idegen jövevénység 
az, ami nem magyar történelem. De ezek felszíne alatt ma is a régi Nagyszőllős él s a 
hétszázéves felsőtiszai városban, melynek diadalmas napjaink nem hozhattak szabadu-
lást125, ma is a magyar nyelv zeng.”126
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visszakapta a megye területének azt az észak-
nyugati negyedét, amelyen Salánk, Feketepatak, 
Verbőc, Tiszakeresztúr, Tiszaújhely, Tiszaújlak, 
Mátyfalva, Csoma, Csete, Feketeardó, Forgolány, 
Gyula, Akii és Batár állanak. A megyei szék-
hely, a túlnyomórészben magyarokkal lakott 
Nagyszőllős, és a megyének még számos, 
részben magyar, részben rutén községe ekkor 
még nem térhetett vissza az anyaországhoz, de 
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Kárpátalja felszabadulása lehetővé tette, hogy a 
Felső-Tisza vidéke, amelyet a magyarság első-
nek népesített be, gazdaságilag és kultúrálisan 
megszervezett s ezer éven át megszakítás nélkül 
hatalmában tartott [! – E. V.], újból a történelmi 
Magyarország alkotó része lett, visszavárva azt az 
ugocsa megyei területrészt is, amely Halminál ma 
még román uralom alatt él.” Szabó I., 2005. 68.

48 Vö. A harmadik út felé, 84–88. Valamint Erős V., 
2005/c. 209–229.

49 Vö. Lénárd Ö. – Meskó L., 1937/a. 313–323. 
Lénárd Ö. – Meskó L., 1937/b. 627–634. Ehhez 
kapcsolódóan Szabó I., 1937/d. 438–439.

50 Vö. Erős V., 2000.
51 Vö. Belitzky J., 1935. 91–108.
52 Vö. Kósa J., 1943. 469–471
53 Vö. Lénárd Ö. – Meskó L., 1937/a. 313–323.
54 Vö. A harmadik út felé, 2006. 400.
55 Mármint Mályusz!
56 Vö. Szabó I., 1937/c. A szerzők itt és a továb-

biakban Szabó eredeti művének oldalszámaira 
utalnak.

57 Egy másik alapvető kifogás tehát az, hogy a 
népiségi szempontok közül Szabó csak a nemze-
tiséget veszi figyelembe. Ebben azért, főleg, ha 
a Mályusz-féle iskola egészére gondolunk, van 
némi igazság. A kritika egy további passzusában 
azután a szerzők utalnak arra, hogy Szabó István 
egy írásában érintette ugyan pl. a vallás kérdését 
is, de ezt csekélynek tartják a nagy szintézis 
proporcióihoz képest. Vö. Lénárd Ö. – Meskó L., 
1937/a. 313–323. 321. Illetve Szabó I., 1937/b. 
179–184. Újraközölve Erős 2005/b.

58 Megjegyzendő, hogy Wellmann Imre nagysza-
bású recenziójában ennek éppen ellenkezőjére 
mutat rá. Szerinte Szabó, mint, ahogy a Mályusz-
féle népiségtörténet igen nagy hangsúlyt fektet a 
szociális vonatkozásokra és így persze a szocioló-
giára is. Wellmann recenziójára vö. Wellmann I., 
1937. 473–485.

59 Természetesen Csánki D., 1890–1913.
60 Vö. Lénárd Ö. – Meskó L., 1937/a. 313–323. 

320.
61 Ez az idegen felfogás minden bizonnyal a német 

Volkstumskunde. Vö. minderre a következőket.
62 Vö. minderre még Szabó levele Mályusznak a 

következőkben.
63 Vö. a Mályuszhoz írt levél, illetve az ahhoz fűzött 

kommentár.
64 Ua.
65 Mint Szabó későbbi munkáiból kiderül (de 

Mályuszra is érvényes ugyanez, sőt ha lehet, 
fokozottabban), fölösleges az itteni aggodalom. 
Szabó István a felsőbb társadalmi rétegeket, 
kitüntetetten a nemességet, ugyanúgy a magyar 
népiség szerves összetevőjeként tekintette, mint a 
parasztságot. A 45 utáni kritika azután, egy másik 
oldalról éppen ezt vetette a szemére.

66 Lénárd Ö. – Meskó L., 1937/a. 313–323. 321.
67 Uo.
68 Voinovich Géza.
69 Szekfű szerepére vö. még a következők.
70 Vö. Lénárd Ö. – Meskó L., 1937/a. 313–323.
71 Domanovszkyról vö. a korábban elmondottak.
72 Voinovich Géza ekkor az Akadémia főtitkára 

volt. Szabó Istvánhoz írt két, jelzet nélküli levelé-
re vö. MTA KK Szabó István-hagyaték. A levelek 
Budapest, 1941. május. illetve 1943. május 14-i 
keltezésűek.

73 Lénárd Ö. – Meskó L., 1937/a. 313–323. Az 
idegen felfogás reminiszcenciája a német népi-
ségtörténet akar lenni. Ennek egyik képviselője, 
a berlini egyetem tanára, Isbert könyvében úgy 
mutatja be ugyanis a dunántúli népi viszonyokat, 
hogy kihagyja belőle a magyar származású ne-
mességet. Vö. Mályusz E., 1932. 329–333.

74 Lénárd Ödöntől újabban vö. Lénárd Ö.,1998. 
209–226. p. A fajvédő Meskó pedig Meskó 
Zoltán, hírhedt szélsőjobboldali politikus. Vö. 
ehhez Gyurgyák J., 2012.

75 Vö. Lénárd Ö. – Meskó L., 1937/a. 313–323. 320.
76 Az itteni sorokból nyilvánvaló, hogy az „Ugocsa 

megye” előszavát lényegében Mályusz írta.
77 Beliczky János (1909–1989) a Történetírás című 

folyóirat főszerkesztője volt. Amint szó volt ró-
la, 1935-ben a Vigiliában megtámadta Mályusz 
népiségtörténetét, kritizálva annak túlságosan is 
németes gyökereit. Vö. Erős V., 2000. 127., 129.

 Szabó István itt és a következőkben feltehetőleg 
nem helyesen utal a nevére, mert Belitzky János 
néven publikált.

78 Hóman Bálint, bár az Ugocsához szintén írt egy 
rövid előszót, alapvetően nem támogatta Mályusz 
népiségtörténetét, s Mályusz nagyrészt ellene 
írta „A magyar történettudomány” című 1942-
es pamfletjét. Vö. minderre részletesen Erős V., 
2000.; Erős V., 2011/b. 217–228.

79 Kring Miklósra vö. még később.
80 Vö. Moór E., 1937. 117–128.
81 Moór Elemér levele sajnálatos módon nem lelhe-

tő fel Szabó István hagyatékában.
82 A Szabó István által írt levelek közül több hely 

és dátum nélküli. E levél tartalmából azonban 
egyértelmű, hogy szoros összefüggésben van az 
előzővel, tehát egyértelműen az „Ugocsa megye” 
kapcsán kirobbant konfliktus során keletkezett.

83 Természetesen Domanovszky.
84 Lukinich Imre Domanovszky Sándorhoz és 

Mályusz Elemérhez közel álló történész. Levele 
még Szabó Istvánhoz, vö. A harmadik út felé, 127., 
illetve MTA KK, Ms 5438/147.

 Itt és a következőkben, valamint a korábbi idézett 
szövegrészekben meghagytam az eredeti írásmódot.

85 Voinovich Gézára vö. a korábbi jegyzet.
86 Azaz Iványi Grünwald Béla. Vö. róla korábbi 

megjegyzés. Hozzáfűzném még, hogy Iványi 
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Grünwald több vonatkozásban Szekfű köréhez 
tartozó történész volt, az Egyetemes Történet 
írásában is ezért vehetett részt. Istványi Géza 
ismertetése az általa írt kötetről vö. Istványi G., 
1937. 368–373.

87 Természetesen Beliczky. Az eredetileg Hóman-
tanítvány Belitzky meglehetősen kacskaringós 
utat járt be a későbbiekben is. Amint e levele-
zésből látható ekkor már a szélsőjobboldal felé 
tájékozódott (a Történetírás című folyóirat ezzel 
semmiképpen nem hozható összefüggésbe), az 
1960-as években viszont már a sumer–magyar 
rokonság felkent hirdetőjeként bukkant fel újból, 
ami logikus, s a háború utáni következménye 
volt az itt bontakozó félben lévő fordulatnak. 
(1963–1969 között ugyanakkor a Salgótarjáni 
Munkásmozgalmi Múzeum igazgatója volt.) 
Vö. mindehhez Belitzky J., 1965/a. 76–103.; 
1965/b. 59–79. Őstörténeti munkáira kritiku-
san utal Komoróczy G., 2014. 75. Életútjához 
Praznovszky M., 1986.

88 Kniezsa István Szabónak közeli munkatársa volt 
az „Ugocsa megye” elkészítésénél és mindenek-
előtt a névelemzési munkálatokban segítette. A 
Szabó–Kniezsa viszonyra bővebben vö. Szabó 
I., 2005. 93. 45. sz. lábjegyzet. Valamint újabban 
Hoffmann I. – Tóth V., 2016. 257–318.

89 Érdekes adalék még mindehhez Szekfű egy 1939. 
II. 4. keltezésű Domanovszkyhoz intézett leve-
le. Ebben Szekfű Domanovszky pártfogását és 
Mályusznál való közbenjárását kéri Lénárd Ödön 
érdekében, aki szerinte alkalmas lenne német 
kisebbségtörténeti kutatásokra. Domanovszky 
szerint, éppen a Szabó István ellen (és ellene) 
való fenti támadás miatt azonban Mályusz, nem 
támogatná Lénárd jelölését.

 
 Szekfű Domanovszkynak 1939. II.4. MTA KK, 

Ms 4527/313. Szekfű Gyula levelei Domanovszky 
Sándorhoz.

 
 „Már vagy 3-4 éve végzett egy piarista, Lénárd 

Ödön, akinek disszertációja a magyar közép-
hegység /Bakony, Vértes, Pilis/ német telepü-
léstörténetét tárgyalja. Minden levéltári anyagot 
megnézett, a helyszínen, a községekben is; nagy 
anyaga van, s úgy látom Isbert könyvének teljes 
elleniratát képes kihozni.

 Most ő az összegyűjtött anyagából és eredmé-
nyeiből egy rövidebb szöveget állít össze, tán 
húsvétra elkészül, s akkor szerettem volna neked 
is bemutatni, hogy az Akadémia, Pataky-Mályusz 
vagy más javaslatára szabadságot lehetne számá-
ra szerezni a rendtől.

 De most Benda Kálmántól úgy hallom, hogy 
Teleki Mályusz által olyan fiatalokat keres most 
akik német kisebbségtörténettel foglalkoznak. 
Tudtommal Lénárd az egyetlen ilyen. Mályusszal 

nem tudtam beszélni, s írni azért nem akarok, 
mert – sajnos – Lénárd a fiatal Meskó piaristával 
egyszer kritikát írt Szabó István Ugocsa megyé-
jéről, ami Szabót igen fellázította, s nem tudom, 
vajjon nem Mályuszt is? ha igen akkor Mályusz 
pártfogását Lénárd számára nehéz lenne ép ne-
kem [sic!] megszerezni.”

 
 1939.II.7.MTA KK, Ms 4527/314.
 „Lénárdnak polémiájától én sem vagyok elragad-

tatva, de attól az érzékenységtől sem, mellyel cik-
két sokan fogadták és ahogyan Szabó István (akit 
igen becsülök és mikor eljött hozzám a docentura 
dolgában, nagy örömmel fogadtam) reagált rá, 
amikor állítólag be akarta pörölni.(Lehet, hogy 
itt is a csöndesebb reakció híve vagyok, mint a 
legtöbb mai ember, főként fiatalember). Nem 
oszthatom azonban véleményedet, mely szerint 
aggodalmak következtethetők ki cikkéből meg-
bízható munkáját illetőleg. De igen köszönöm, 
ha mégis tennék valamit érte, bár nem hiszem, 
hogy Teleki képes volna áthelyeztetni Pestre… 
– Ha Teleki számára oly módon gyűjtenek né-
met településtörténeti fiatalokat, hogy Lénárdot 
kihagyják »nem lojális« cikke miatt (amiben én 
illojalitást nem tudtam felfedezni), az nem olyan 
dolog, hogy én a távolból beleszólhatnék.”

90 Szabó I., 1938/a. 376–379. Szabó I., 1939/b 
262–270.

91 Magyar Szemle főszerkesztője ekkor Eckhardt 
Sándor. Utóbbiról vö. Miskolczy A., 2001.

92 A rutén kérdésekről az egyik fő szakértő a ma-
gyar történeti irodalomban Hodinka Antal volt, a 
magyarországi russzisztika tulajdonképpeni meg-
alapítója. Vö. róla Hodinka Antal Emlékkönyv, 
1993. Illetve St. B. Vardy, 1985/a. 121–127.

93 Itt világosak Szabó nézeteinek aktuális 
vonatkozásai.

94 Vö. A harmadik út felé, 92.
95 Vö. A. Petrov, 1928. A munkára Mályusz Elemér 

is több alkalommal hivatkozik, vö. pl. Erős V., 
1998. 113–126.

96 Mindezt a népiségtörténeti irodalom, s főként 
Mályusz Elemér a „kultúrtalaj” kifejezéssel jelöl-
te. Vö. mindezekhez Mályusz E., 2002.

97 Ezek a kérdések felvetődtek az ún. Iorga–
Domanovszky-vitában is az 1930-as évek végén. 
Vö. minderről, Erős V., 2016. 78–98.

98 Vö. a korábban idézett Hodinka Antalról szóló 
irodalmat.

99 A harmadik út felé, 2006, 93.
100 Vö. ehhez még Gyurgyák J., 2007.
101 A harmadik út felé, 2006. 94.
102 Vö. ehhez még pl. Udvari I., 1994.
103 Vö. ehhez még pl. Bottlik J., 2010. 5–18.
104 A kor, illetve a terület (Kárpátalja) aktuális po-

litikai kérdéseiről vö. Juhász Gy.,1969. 1988.; 
Kárpátalja 1938–1941, 2004.
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105 Mivel az írás 1938 decemberében jelent meg, 
aligha kétséges, hogy Szabó itt az első bécsi dön-
tésről beszél. Azt is látható, hogy azt népi elven 
történőnek tehát igazságosnak tartja és világos 
a tanulmány intenciója is: a következő lépés a 
Kárpátalján történő „igazságos” rendezés kell, 
hogy legyen. Azaz annak Magyarországhoz való 
visszacsatolása.

106 A harmadik út felé, 2006. 95.
107 A Protestáns Szemle szerkesztői ekkor Ravasz 

László, és Ifjabb Révész Imre voltak, akikkel 
Szabó később is jó kapcsolatokat ápolt. Vö. 
Szabó levele Ravasznak 1944-ből, Ms 5438/114. 
In: A harmadik út felé, 2006, 199–202. A szóban 
forgó tanulmányt közzétettem még In: Szabó I., 
2005. 47–54.

108 Vö. Szabó I., 2005. 48. Azaz magyarság és refor-
mátus vallás egybeesik Szabó felfogása szerint.

109 Vallás és népiség kapcsolata felbukkan még az 
asszimilációs tanulmányokban is Szabónál. Vö. a 
későbbiek.

110 Szabó I., 2005, 49.
111 Vö. mindehhez pl. még Bartha E., 1991. 188–201.
112 Szabó I., 2005, 51.
113 Szabó I., 2005. 53. A kérdéskörrel kapcsolatos 

Szabónak az Ukrajnával kapcsolatos, 1939-ben a 
Magyar Szemlében megjelent írása, amire kutatá-
saim során bukkantam, ismeretlen volt a korábbi 
Szabó Istvánnal kapcsolatos irodalomban. Vö. 
Szabó I., 1939. 262–270.

 „Hivatkozni szoktak már a múltban is 
Németország északi és déli németjeire, akik kö-
zött állítólag nagyobbak lennének a faji és nyel-
vi különbségek, s az ilyen érveléseket valóban 
éppen a mi nemzedékünknek kell átértékelnie, 
melynek hatalmas élményül adatott meglátni a 
minden németségeket egyetlen nagy közösségbe 
formáló népi gondolat diadalát. Vajon az orosz 
lelkiség nem munkálódik-e minden faji és nyelvi 
eltérések és az életforma különbségei felett az 
orosz közösség irányában, nem fonódnak-e ösz-
szefűző hatalmas szálak az oroszságban is?” Vö. 
Szabó I., 2005. 82.

 A fenti idézetből látható, hogy Szabó Ukrajna 
kérdését is a népi ideológia szemszögéből köze-
lítette meg, hiszen itt is napjainak, saját korának 
népi gondolatáról beszél. Expressis verbis bevall-
ja itt ennek tanulmányaira gyakorolt hatását is.

114 Vö. A harmadik út felé, 2006. 89–91.
115 A dokumentum a Magyar Tudományos Akadémia 

Könyvtára Kézirattárának Szabó István hagyaté-
kában található Ms 5439/11. jelzet alatt.

116 Vö. Erős V., 2000.
117 Vö. egyéb jegyzetek jelen munkában.
118 Mindehhez hozzátartozik, hogy Szabó 1938–39-

ben, mint erről korábban szó esett a Magyar 
Szemle hasábjain még két tanulmányt publikált a 
térség problémáival kapcsolatban. Mindkettőben 

egyértelmű a politikai aktualitás. Vö. Szabó 
I., 1938/a. 376–379.; illetve Szabó I., 1939. 
262–270.

119 Az aláhúzások itt és a következőkben az erede-
tiben. A szövegben meghagytam Szabó István 
eredeti helyesírását, illetve mai fülnek talán ide-
genül hangzó szófordulatait – E. V. (Nagyszőlőst 
pl. az eredeti szövegben mindig Nagyszőllősnek 
írta Szabó István.)

120 Szabó István itt természetesen az Ugocsa megye 
munkálataira gondol. Vö. Szabó I., 1937/c.

121 A népiségtörténet jellegzetes fogalmáról és prob-
lémájáról van szó.

122 Vö. előző jegyzet.
123 Vö. előző jegyzet. Mint látható, Szabó István 

Nagyszőlős történetével kicsiben mutatja be a 
„népiség” alapján való történetírást. Ezt nagyobb 
keretekben Ugocsa teljes feldolgozásával, illetve 
országos viszonylatban „A magyarság életrajza” 
című szintézisében valósította meg. Vö. Szabó I., 
1941/c.

124 Az új uralom természeten az első világháború 
utáni csehszlovák fennhatóságot jelenti.

125 Mindebből világos, hogy az előadás az első bécsi 
döntés után, de még Kárpátalja 1939-ben történt 
visszafoglalása előtt hangzott el.

126 Teleki Pál levele Szabó Istvánnak, Ms 5438/161.
 Bp., 1941. január 27-én
 
 „Nagyságos Úr!
 
 A most meginduló népszámlálással kapcsolatban 

rendkívül fontosnak tartom, hogy az a valósághoz 
híven vétessék számba. Erre nézve a számlálást 
végző összes hivatalos szerveknek a legszigorúbb 
utasítást adtam. Szeretném azonban a népszám-
lálási munkát ezenfelül még szakemberekkel 
is a helyszínen ellenőriztetni, mely munkára 
Nagyságodat is felkérem.-

 Ezen munka ellátását illetően a következőképpen 
tájékoztatom Nagyságodat:

 az ellenőrzés különösen annak a vizsgálatára 
terjedjen ki, hogy a bevallás megfelel-e a 
tényeknek,

 a lakosság adatszolgáltatását bármely irányból 
nem befolyásolták-e,

 a számlálóbiztosok a kérdéseket érthetően, az 
adatszolgáltató nyelvén tették-e fel,

 ellenőrizhette-e a megszámlált egyén a szám-
lálólap aláírásakor a beírt adatokat és azokat 
bevallásával megfelelőnek tartotta-e.

 Mindezek megfigyelése azonban úgy kell, hogy 
történjen, hogy a számlálóbiztos munkáját ne 
zavarja, ne zavarja [sic!], ne befolyásolja, de 
munkájukat megfigyelje és azon kívül, hogy a 
számlálóbiztost a falvakba is elkíséri – az iránt 
távlatból is érdeklődjék. Kerülendő a feltűnő 
fellépés és a számlálóbiztosnak munkája közben 
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esetleges kérdésekkel való megzavarása. Ha kérdé-
sek feltétele esetleg szükségesnek látszana, úgy 
ez csak akkor eszközlendő, amikor a számlálóbiz-
tos már minden kérdést feltett, az ívet kitöltötték 
és a megszámlált fél azt aláírta.

 A fentieken túlmenően kérem Nagyságodat, hogy 
megfigyeléseit terjessze ki mindenre, ami a nép-
számlálás szempontjából – tudományos alapokon 
is – érdekes lehet, hiszen a Nagyságodra bízott 
ellenőrző feladat tulajdonképpen nem arra szol-
gál, hogy azt a számlálóbiztost, akivel véletlenül 
összekerül egyénileg ellenőrizze, hanem inkább 
arra, hogy majd a szakemberek megfigyeléseinek 
összegezése alapján tanulságot vonjunk le és a 
leszűrteket a legközelebbi népszámlálásnál – de 
tudományos alapon is – felhasználhassuk.

 A számlálóbiztosok és közigazgatási ható-
ságok előre informálva lesznek Nagyságod 
kiküldetéséről.

 Ismételten kérem tehát Nagyságodat, hogy a 
népszámlálásnak helyszíni ellenőrzésében részt 

venni és megfigyeléseiről, tapasztalatairól a 
konkrét esetek felsorolásával engem tájékoztatni 
szíveskedjék.

 Tiszteletem nyilvánításával 
 
                     Teleki Pál”
 Telekihez vö. Ablonczy B., 2005. Telekinek 

konkrétan a Kárpátaljához fűződő tevékenységé-
ről Ablonczy B., 2004. 147–155.

 Feltételezésem szerint az 1941-es német nép-
számlálásban való részvételről van szó a 
levélben. Erről vö. Dobos B., 2005. 398–402. 
Illetve Spannenberger, N., 2005.

 Szabó István lányának visszaemlékezése sze-
rint Teleki Pál jelentős feladatot szánt Szabó 
Istvánnak Kárpátalja 1939-as visszatérése 
idején, nyilván, mint a terület fontos szakér-
tőjének. Részben ezzel függhet össze 1938-as 
rádióelőadása Nagyszőlősről, de a Magyar 
Szemlében megjelent, korábban szintén közölt 
cikkek is ezt idézik fel.


