
ERŐS VILMOS

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

(„Nemzetszemlélet és magyarságtudat”) Szabó István 1943–1944-ben cikksorozatot 
közölt a Sorsunk című, Pécsett megjelenő folyóiratban, amely elsősorban szemléleti és 
történetpolitikai jellegű, s egyfajta fogalmi tisztázás, szembesülés céljából készült.1 Az 
itt kifejtett gondolatok a lehető legteljesebb összefüggésben vannak korábbi népiségtör-
téneti tanulmányaival, lényegében azoknak szemléleti hátterét nyújtják, ezért roppant 
fontosnak tartom a cikksorozat fő gondolatainak rekonstrukcióját és értelmezését.

Nagy ívű tanulmányának bevezető soraiban Szabó Kisfaludy Károly egy 1790-es 
évekbeli leveléből idéz, amelyből kiderül, a költő erdélyi utazása alkalmával nagy 
csodálkozással rögzítette/észlelte, hogy az országban nem magyar, hanem tót, sváb, 
oláh, német népek is laknak, sőt hovatovább ők vannak többségben, s ezt tapasztalja 
Magyarország egészére vonatkozóan is.2

Szabó, miután felteszi a kérdést, hogyan lehetséges mindez (mármint, hogy 
Kisfaludynak, aki művelt, iskolázott volt, nem volt tudomása országa nemzetiségi viszo-
nyairól), a választ részben az iskolai rendszerben találja meg. A Ratio Educationis kibo-
csátása előtt ugyanis nem, vagy csak melléktárgyként szerepelt a hazai történelem a gim-
náziumok tanrendjében. Szabó több példát is hoz állításának igazolására, így a jezsuita 
tankönyveket és tanrendet, de szerinte az evangélikus pozsonyi gimnáziumban is csak 
1615-ig tanították Magyarország történetét, királyok szerint felosztva tanítási hetekre 
(Zsigmondnak hat hét jutott, Mátyásnak csak három), Debrecenben és Sárospatakon, a 
reformátusok két vezériskolájában pedig magyar történelmet egyáltalán nem tanítottak3. 
Szabó ezután arra hoz példákat, hogy ebben a tekintetben van némi előrelépés később, 
pl. Losonczy István híres „Hármas Tükör”-e4 megjelenésével, összességében mindezt 
mégis egy általános szemlélet kifejeződésének tartja: a kor alapvető fogalma ugyanis a 
„rendi nemzetszemlélet” volt, az hatotta át, s tkp. ez az előidézője a néprajzi-nemzeti-
ségi viszonyok iránti érdektelenségnek, közömbösségnek. Ez a rendi nemzetszemlélet a 
18. század végén (főként európai hatásra) fellángoló nacionalista eszmékkel/ébredéssel 
találta magát szembe, s Kisfaludy tépelődéseiben tulajdonképpen ez csapódott le.5

„Azonban akkor, amikor az ország néprajzi viszonyaival szemben mutatkozó érdek-
telenségre magyarázatot keresünk, tovább kell haladnunk, s útunknak a rendi nemzet-
szemlélethez kell visszavezetnie, mely nagymultú pályáján, az európaszerte ízzásnak 
induló nacionalizmus csapásai alatt, éppen a XVIII. század utolsó évtizedeiben ingott 
meg. A rendi és nacionalista nemzetszemlélet összeütközése Kisfaludy nemzedékének 
volt hol keserű, hol boldog élménye: örökségük és rendiség korának nemzetszemlélete 
volt, de lelkükben már új nacionalizmus eszméi fogantak meg, s szemük érzékennyé lett 
olyan jelenségek iránt is, melyekre az előző nemzedékeknek még nem volt látásmódja.”6

Tanulmányának első nagyobb, kifejtő részében Szabó az emlegetett rendi nemzet-
szemléletet járja körül. A rendi nemzetszemlélet kapcsolódik a politikai nemzet fogal-
mához, amennyiben a politikai jogok gyakorlása a 16–18. században is a nemesség 
előjoga, s magának a fogalomnak a kereteit is Werbőczi rögzítette. Szabó egyébként e 
fejezetben, a rendi nemzetszemlélet tartalmának történeti kifejtése során számos olyan 
tételt/tézist felidéz, amelyet korábbi, főként népiségtörténeti tanulmányaiban elemzett 
behatóbban.7
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Így megismétli a honfoglalás kori magyar társadalom tagoltságáról, valamint a hon-
foglaló magyaroknak az itt talált szláv népekkel szembeni nyilvánvaló számbeli fölé-
nyéről kifejtett gondolatait. Itt is visszautasítja azt a Kézai által vázolt, s a rendi nemzet-
szemlélet talpkövévé vált elképzelést, miszerint a magyar nemesség a honfoglaló ma-
gyarság egyenes ági leszármazottja, míg a parasztság az itt alávetett, idegen népekből, 
mint szolgákból, valamint pl. a különböző hadjáratok hadifoglyaiból verődött össze.8

Szintúgy megerősíti azt a kijelentését is egyebek mellett, hogy a 16–17. században 
nagymértékű jobbágynemesítés9 ment végbe (mindennek ellenére a kor fő tendenciája 
– a rendi nemzetfelfogásból adódóan – a nemesség és a jobbágyság/az alsóbb társadal-
mi rétegek eredeti, népi közösségének felbomlása, a nemesség rendi elzárkózása); ezen 
felül, hogy a 18. században jelentős felhígulás indul meg a nemesség, a rendek soraiban 
is, s számos idegen, főként tisztviselő és értelmiségi törekszik a rendi előjogok megszer-
zésére, a rendi társadalomba való betagozódásra.10

„A nemesi levéllel, az armálissal való nemesítés főleg a XVI. század második felében 
vett nagyobb, a XVII. században már korlátozó törekvéseket kiváltó nagy méreteket, 
míg azonban a XVI–XVII. században elsősorban magyar jobbágyok szerezték meg a 
nemesi jogokat és ezzel a »nemzet«-hez tartozás jogát, addig a XVIII. században – az 
ország megváltozott társadalmi alkatának, az ausztriai kapcsolatnak s a belső etnográfiai 
eltolódásoknak megfelelően – többnyire polgári, tisztviselői és egyéb értelmiségi, vala-
mint katonai személyeket, utóbb pedig a kifejlődő kapitalista gazdasági rend szerencsés 
gazdagait, most már nagy mértékben nem-magyarokat juttatott a királyi kegy a nemesi 
jog és a nemzeti közösség birtokába.11 Azoknak, akik a XVIII. század végén szereztek 
nemességet, már kb. háromnegyede származásra nézve nem magyar volt, s az arány 
utóbb még kedvezőtlenebbül tolódott el a magyar elem rovására.”12

Megismétli azt korábbi tézisét is Szabó, s ezzel a nemesség rendi szemléletét (népi 
közömbösségét) húzza alá, miszerint a 18. században, amikor karavánokban húztak 
Magyarországra az idegen jövevények, a telepítő földesurak addig megtartott jobbágya-
ikat elbocsátották vagy idegen országba vezető vándorútra indították, mert a jövevény-
ben engedelmesebb vagy igénytelenebb szolgát kaptak, vagy azért, mert jobbágyaikat 
saját vallásukon kívánták látni.13

„Ennél világosabban nem lehetett volna tanuságot tenni arról, hogy a rendi nemzet-
szemlélet magyarságtudata számára a rend alatti tömegnek nem volt jelentősége.”14

Ugyanez a rendi nemzetszemlélet érvényesült Erdélyben is, ahol a három nemzet 
1437-ben kötött uniója, amely századokon keresztül bázisa az erdélyi politikai berendez-
kedésnek, azzal az érvvel vetette el a románok kérelmét rendi status-uk elismertetésére, 
hogy a románság nem bevett „natio”, nagy részük a fejedelemség területén szétszórva él. 
Még a nagy tudós, Benkő József is az 1770-es években csak a „natio tolerata”-k között 
sorolja fel a románokat, az örményekkel, görögökkel, zsidókkal, lengyelekkel, morvák-
kal, oroszokkal, bolgárokkal, szerbekkel, tótokkal és cigányokkal egyetemben. Utóbbi 
felsorolás persze azt is alátámasztja, hogy Benkő rendi szemlélete már átjárót keresett 
a népi momentumokhoz, de a döntő mégis az előbbi volt, melyhez érthetetlenül szólt a 
román nemzeti ébredés, de a magyar is.

Szabó interpretációjában némiképp paradox elem ugyanakkor, hogy szerinte a neme-
si/rendi nemzetfogalom mégiscsak egy mesterséges, felületi konstrukció, mert a nemzet 
őselve mégiscsak, mindig a közös vér, az összefüggő származás.

„E mesterséges kategória sem feledtetheti, hogy a nemzet őseleme az, amit a natio 
»nascitur«-ja fejez ki: a közös vér, az összefüggő származás.15 Hogy valaki magyar 
volt-e, vagyis hogy számára a magyarság volt-e az élet egyetlen formája vagy nem, 
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a rendi nemzetszemlélet korában is ugyanazok az erők határozták meg, melyek kezdet-
től fogva meghatározták és a jövőben is meghatározzák: ösztönösen működő erők ezek, 
a lélek mélyéből fakadnak fel, s hagyomány talajába eresztik gyökerüket, a nyelvben a 
vérségi és szellemi örökségekben jutnak kifejezésre, akarva nem-akarva az egyén életé-
be lépnek, és általuk az egyén a népiség tudatának hordozójává lesz.”16

A rendi nemzetszemlélet korában mindezzel együtt ez a tudat hullámzó volt, sőt a 
vége felé, utóbb halványan világolt, mintha ki is hunyt volna. A rendiség műve volt a 
magyar állam kiépítése, azonban csonkítatlanul uralkodott akkor is, amikor az ország 
nemzetiségi állammá alakult, s számos jel baljóslatúan hirdette már, hogy nagy idegen 
néptömegek jelenléte nem közömbös az ország sorsa szempontjából.

Szabó tanulmányának következő részei, a III. és IV. fejezetek, sőt még az V.-nek is je-
lentős része a 19. századról, és a politikai nemzet fogalmáról szólnak.17 (Látható mindeb-
ből, hogy a legnagyobb energiát és terjedelmet ennek kifejtésére, boncolgatására fordítja.)

Mindjárt a fejezet elején Huizingára18 hivatkozik, aki szerint a modern kor fő jel-
legzetessége, hogy „jobban, mint valaha, nemzeti meghatározottsággal áll az élettel 
szemben.” Mindennek kapcsán Szabó vitatkozik Joó Tibor interpretációjával, miszerint 
a magyarság kezdeményezte volna az idegen nacionalizmus bevezetését, s ezzel ösztö-
nözte volna a nemzetiségek nacionalizmusának fellángolását.19 Igen fontosnak és jel-
lemzőnek tartom annak kiemelését, hogy Szabó itt a nemzettudat, s általában a nemzeti 
problematika körüljárásánál főként irodalmi-bölcseleti példákra, pontosabban szöve-
gekre hivatkozik. Forrásbázisként (korábban Werbőczi) Bajza József, Teleki Domokos, 
Kazinczy, utóbb Kölcsey, Wesselényi, Baloghy László, Eötvös, Szemere, Török János, 
majd a század végén Beksics Gusztáv és Bartha Miklós munkáiból idéz20 (ez inkább a 
szellemtörténet irányába vinné érvelését).

Külön ki lehet emelni a Teleki Domokosra és Kazinczyra történő utalást a század ele-
jéről, illetve a 18. század végéről. Ők magyarországi utazásaik alkalmával először adtak 
komolyabb eszközökkel számot az ország nem magyar népességéről, ezek nemzeti-népi 
sajátosságairól, géniuszáról, ugyanakkor azonban az igazi, törzsökös magyarság meg-
ismerésének szükségességéről és méltánylásáról. Mindez világosan bizonyítja egy új 
nemzeti szemlélet térhódítását, igaz (mint korábban erről szó volt) a rendi felfogás még 
ekkor is tovább élt, s Szabó Grünwald Béla szavaival és toposzával jellemzi a két világ 
(„Régi Magyarország”–„Új Magyarország”)21 szembenállását.

„Ugyanakkor tehát, amikor a XVIII–XIX. századok fordulója körül egyesek még fen-
nen hirdették, hogy a jobbágyság sohasem számított a magyar nemzethez s benne nem is 
látnak mást, csak emberszámot, sokak lelkében már elomlott a rendi határok érzékelése 
s testvérré lett a magyar. Két nemzedék áll egymással szemben – írta erről az ellentétről 
Grünwald Béla – eltelve két ellentétes elvvel: a régi nemzedék, mely nem ismeri a nem-
zeti érzületet s melynek Magyarország nemzeti jellem nélkül élő közjogi szervezet, – s 
az új, melynek lelkébe beleesett már a nemzeti ideál egy sugára, s mely Magyarországra 
az uralkodó faj nemzeti jellemének bélyegét akarja sütni.”22

Fontos még rámutatni arra is, hogy e „nemzeti ébredés”-sel együtt Szabó szerint 
a 19. században a nemzetiség még nem öncél, nem végső ok, hanem csak eszköz, ál-
lomás a végső cél, az általános emberiség boldogságának megvalósítása útján. Szabó 
szerint ez nemcsak Eötvös József esetében van így, hanem a korszak többi bölcselőjére 
is érvényes.23

 Mindezek kapcsán Szabó lendületesen idézi fel a korábban említett gondolkodó-
kat, politikai írókat, akik műveikben kifejezték és propagálták a magyarság rendi ke-
retek közti összetartozásának érzését és eszméjét, kiegészítve az előzőket pl. Pesthy 
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Frigyessel, aki olyan mértékben lett híve a nemzet organikus szemléletének, hogy 
(Wesselényivel együtt) Szent István Intelmeit, mely az egynyelvű és egyszokású nem-
zet törékenységéről szólt, csak a kegyeletnél fogva nem kívánta merő képtelenségnek 
nevezni.24

Így tehát a 19. században, már 1848 forradalmát megelőzően uralkodóvá lett a poli-
tikai nemzet gondolata, melyhez alapvetően két tényező vezette a magyarságot Szabó 
olvasatában: egyrészt politikai ösztöne, s a rendi fogalom szerves fejlődése, másrészt a 
nyugat-európai szabadelvűség, mely mintaállamaiban az államnemzet szemléletét érvé-
nyesítette.25

„Így teljesedett ki a XIX. század derekára a magyar nacionalizmus s így lett hívei-
nek – az egész haladó Magyarországnak – a lelkében a magyarság minden más néptől 
különböző, Istentől rendelt népi egyéniség26, a magyarok közössége. A magyarok ily 
egységben, nemzeti különvalóságban való látásával természetesen nem férhetett össze, 
a nemzet fogalmát csupán a kiváltságos rendekre korlátozó rendi nemzetszemlélet s ez 
a köztudatból ki is mosódott, mielőtt az egész rendi szerkezetet az 1848. évi törvények 
ledöntötték volna. Akik testvéreket láttak más magyarokban, azok nem elégedhettek 
meg azzal, hogy a magyar nemzet fogalma alá csupán a nemesség vétessék. A rendi 
nemzetfogalom a múlté lett s új nemzetfogalom született. Bár a népi egyéniségre tekin-
tő nacionalizmusnak az felelt volna meg, hogy a »magyar nemzet«-nek a XIX. század 
derekán megszületett új fogalma a magyarokat ölelje fel és pedig teljesen, mégsem az 
következett be. A »nemzet« az »ország lakossága« lett, egészében, nemzetiségi hovatar-
tozásra való tekintet nélkül. A nemzetiségi magyar államot, a röviden vázolt nacionalista 
fejlődéssel ellenmondásban átfogó nemzet fogalmára különböző tényezők vezették el a 
magyarságot: politikai ösztöne, melynek az ezer év óta állami építményt hordó magyar-
ság lelkében mélyek a gyökerei, a rendi nemzetfogalom szerves fejlődése s a magyar 
politikai gondolkozást átható szabadelvűség nyugateurópai mintaállamainak állam-
nemzet szemlélete.”27

Szabó szerint ez a politikai nemzetfogalom volt az alapja az 1848. évi nagy átalaku-
lásnak, s megerősíti, hogy alkotmányjogi síkon az új nemzetfogalom egyenes ági leszár-
mazottja a rendi nemzetfogalomnak, csak a politikai jogokat az összes országlakosra 
kiterjeszti.

 Ebben példája a francia nemzetfogalom, melynek politikai megvalósulásakor a 
breton nép polgárifjúsága ünnepélyesen jelentette ki, hogy azonosnak érzi magát a 
szomszédos Anjou-tartomány hasonló gondolkodású fiataljaival: sem bretonnak, sem 
anjouiaknak nem tekintik magukat, hanem ugyanazon birodalomból való franciáknak.28

Az új „politikai nemzet”-fogalmat az 1868. évi 44. tc. öntötte formába, de már lénye-
gében (mint láthattuk) az 1840-es években is uralkodó volt Magyarországon.29

„A nacionalista szemlélet és az új nemzetfogalom ellenmondásának tudatában hono-
sodott meg az ország egész népességét felölelő nemzetnek »politikai nemzet«-ként való 
nevezése. Ezt a kifejezést az 1840-es években már sűrűn használják: az a nemzedék, 
amely pusztán a politikai jogok birtoklása alapján nem volt többé hajlandó egyedül a 
nemességre korlátozni a nemzet fogalmát, ekkor már a rendi nemes nemzetet »politi-
kai« nemzetnek nevezi, kifejezve ezzel, hogy »nemzet« alatt többet: az egészet érti. 
A politikai jogoknak az ország egész lakosságára történt kiterjesztésével örökségként 
szállhatott reá az ellenmondást kétségtelenül tompító »politikai nemzet« neve, találóan 
fejezve ki a magyar nemzetnek politikai gondolkozás által létrehozott új tartalmú fo-
galmát. Az új nemzetfogalmat a Deák Ferenc javaslata alapján alkotott 1868. évi 44. t. 
cikk határozta meg nemes szavakkal: »Magyarország összes honpolgárai az alkotmány 
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alapelvei szerint is politikai tekintetben egy nemzetet képeznek, az oszthatatlan egysé-
ges magyar nemzetet, melynek a hon minden polgára, bármely nemzetiséghez tartozzék 
is, egyenjogú tagja«.”30

Fontos mindehhez még hozzátenni, hogy Szabó szerint ez a politikai nemzet fogalom 
volt az uralkodó a kiegyezés korában végig, mely idegenként vetette el Kossuthnak a 
száműzetése balsorsában kitervelt confoederatio-tervezetét31. A szemlélet azonban ere-
dendő ellentmondásoktól volt terhes, mert a nemzetiségeket nem tudta meggyőzni arról, 
hogy az egységes nemzetszerkezet nem tör létükre, miközben a magyarság megszerve-
zését is elmulasztotta a fellobbanó nemzetiségi mozgalmakkal szembeni helytállásra.

A kor két ikonikus alakja Bartha Miklós és Beksics Gusztáv.32 Előbbi borongva írt ar-
ról, hogy miközben a magyarság politikai jogokkal véli kielégíteni a románokat, utóbbi 
maga is politikai nemzetté kíván előlépni.

Beksics pedig kénytelen tudomásul venni az asszimiláció stratégiai kudarcát, s a ma-
gyarság nagyobb faji erejétől, természetes szaporodási többletétől várja a magyar nép 
szupremáciájának érvényre juttatását.33

Kiemelkedően fontos helyet foglalnak el Szabó gondolatrendszerének rekonstruk-
ciójában a 19. századdal összefüggő következő elmélkedések. Szabó ugyanis, miután 
többször megállapítja, hogy a kor „uralkodó eszméje” az 1868. évi 44. tc.-ben testet öltő 
politikai nemzet gondolata, erre vonatkozóan leszögezi: ez a politikai nemzet fogalom a 
magyar népiség (és „fajtaság”) szempontjából hanyatlást, közömbösülést jelent, mert az 
asszimiláció ábrándjával elhanyagolja a népiség, a magyar népi külön valóság gondo-
latának és tudatának ápolását, a magyarság faji és gazdasági erősítését, pl. a székelység 
felkarolását, a nemzetiségeket ellenben előnyben részesíti, s még a közlekedési politika 
is inkább őket segíti.34

„Így a nagy magyarosító ábránd önkéntelenül is lelki feladás útjára vitte az érte he-
vülő magyarságot, egyúttal azonban a saját fajtája rovására késztette anyagi áldozatokra 
is. Beksics Gusztáv, aki előbb nagy reménységeket táplált az asszimiláció iránt, utóbb 
egyenesen váddal állt a nyilvánosság elé: a képtelen beolvasztási teóriák miatt – mon-
dotta – elhanyagoltuk a magyar fajt, a magyar vidékek ezer és ezer iskolát nélkülöztek, 
még a közlekedési politika is inkább a nemzetiségeknek kedvezett, míg például Erdély 
legkompaktabb magyarsága, a székelység, a lehető legelhanyagoltabb állapotban maradt 
egészen a legújabb korig.”35

A magyar népi és faji öntudat e hanyatlásában Szabó két alapvető tényezőnek tulajdo-
nít jelentőséget: egyrészt a világpolgári, szabadelvű eszmék elterjedésének, amely per-
sze általános európai jelenség a korban, Magyarországon mindezt azonban elősegítette 
az alapvetően városi értelmiségi és hivatalnokrétegnek a felhígulása. Utóbbiak lelkében 
már kihunyóban van saját népiségük tudata, a magyarság sorsmeghatározó élményében 
viszont még nem volt részük. Alapvető jelentősége van mindebben a zsidóságnak és a 
zsidó értelmiségnek, amely az általános haladás nevében nemhogy nem osztja az emlí-
tett sorsélményt, népi közösségtudatot, de egyenesen lenézi mindezeket, mint ahogy a 
magyarság történelmét és hagyományait is.36

„Minden népet elsősorban a szellemiséget hordozó rétegek fejeznek ki és képvisel-
nek az élet nagy mezején, viszont nálunk a XIX. század második felében nemcsak a 
természet rendje szerint, hanem nagyobb részben származásra és lelkiségre nézve is 
új nemzedékek léptek a magyarság kifejezésére elsősorban hivatott társadalmi rétegek 
közé. A hatalmasul felduzzadt értelmi rétegek új elemeit jelentékeny részben a város-
oknak nagy részben idegen lakossága s a nemzetiségi vidékek nagyszámú középiskolái 
szolgáltatták. Közülük sokan a magyarsággal eggyé lettek, sokan azonban türelmetlen és 
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tüntető magyarságukkal, – mások a magyaroktól való idegenkedésükkel tettek tanuságot 
arról, hogy lelkükben ugyan már kihamvadóban van származásszerinti népük tudata,37 
de a magyarság sorsmeghatározó élményében38 még nem volt részük, így a világpolgár-
sághoz, ami ez esetben inkább »népenkivüliség«-et jelentett, könnyebben hozzájutottak. 
Egyre nagyobb arányban tódultak az értelmiség rétegeibe a zsidók is, akik sokszor az 
országban is friss jövevények voltak s gyökértelenül, a minden hagyományt elvető sza-
badgondolkodás eszméivel rivalgtak, minden nyoma nélkül a magyarságtudatnak. 
A hangos magyar világpolgárok magát a nemzetiséget kezdetleges fejlődési állapotnak 
tekintették, a magyarság sajátos hagyományaival szemben közömbösek voltak, sőt 
ezeket a haladás nevében megvetették s a néphez való tartozás érzését lealacsonyító-
nak tartották.39 A világpolgári eszme természetesen nem pusztán magyar, hanem álta-
lános jelensége volt e kornak. Térfoglalását a politikai szemlélet mellett kétségtelenül 
elősegítette a kor általános fejlődési iránya, a hatalmas technikai haladás, a földrajzi tá-
volságok csökkenése, a társadalom osztálytagozódása, a rohamos városiasodás, a rend-
kívül nagy mértékben kibontakozott belső vándorlás és sok más tényező is. Míg azonban 
a magyar föld világpolgárainak lelkében néma volt a magyarságtudat szava és sokszor 
nem is lehetett más, addig a világpolgár angolból otthon vagy a földteke bármely pont-
ján sugárzott angolságának mély és fölényes tudata.”40

A kor másik alapvető eszmeáramlata, amely a néptudat és faji öntudat hanyatlása 
irányában hatott, a történelmi materializmus volt. A munkásosztály ideológiája szintén 
a nép-re épülhetett, azonban nem a populus, hanem a plebs értelmében. A magyarosodó 
városokban a nem magyar származású munkásréteg gyorsan asszimilálódhatott a ma-
gyarsághoz, igazi, tartalmas magyarság tudata azonban nem alakulhatott ki, ez puszta 
forma maradt számára, a réteg alapvetően nemzetközi maradt.41

„Míg a világpolgárság elsősorban értelmiségi osztálybeliek világnézete volt, addig 
a városok ipari munkássága a történelmi materializmus tanait követve és a munkásosz-
tály nemzetközi érdekközösségének alapjára helyezkedve, tett magáévá olyan világné-
zetet, amelyben a néppel – nem a plebsszel, hanem a populus-szal42 – való közösség-
nek nem volt helye. A történelmi materializmus nem ismerte el a népek megformáló 
és megtartó erőinek szerepét, a történelmet gazdasági érdekek és társadalmi osztályok 
küzdelmének képletére egyszerűsítette le. Városaink gyorsan növekvő munkástöme-
geiben, melyek a falusi parasztság fiaiból sorozódtak s itt egykori népi világuktól 
gyökértelenül elszakadtak, könnyen lett úrrá ez az anyagelvű és nemzetközi társada-
lomszemlélet s lelkében a néptudat tartó erői is hamar meglazultak. Magyarosodó vá-
rosainkban a környezet, a gazdasági és társadalmi élet természetesen működő erőinek 
hatása alatt a nem-magyar eredetű munkásréteg nagy mértékben simán asszimilálódott 
a magyarsághoz, de ez a magáévá tett magyarság puszta forma volt számára, amely 
szükséges az élethez. Nemzetközi alapon álló munkásságunknál a hanyatló magyar 
gondolat menedékre nem találhatott.”43

Szabó szerint a magyarságtudat e hanyatlását, s ezzel szemben a faji öntudatosodás 
igényét Ady Endre fogalmazta meg. Ő azonban mindezzel előtte járt korának, s csak a 
trianoni magyarságnak vált megrázó élményévé.44

Tanulmányának utolsó részében foglalkozik Szabó a 20. századi fejleményekkel. 
Gondolatmenete szerint a 20. század, főként a két világháború közötti időszak fő jel-
legzetessége, hogy sok tekintetben levonta az előző korszak történéseiből adódó tanul-
ságokat, s mind a történetírásban, mind pedig a történeti-politikai gondolkodásban 
(a történetpolitikában) egy új, korszerű nemzetszemléletnek, a népi nemzetfogalomnak 
nyitott utat, megvetette ennek teoretikus alapjait (a történettudományban mindenekelőtt 
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Mályusz népiségtörténetében, de ennek már Hóman Bálint és Szekfű Gyula „Magyar 
Történet”-e, valamint pl. a népi mozgalom, vagy Györffy István tudományos törekvései 
is előkészítői, úttörői voltak).45

Fontos rámutatni arra, hogy Szabó mindezek konkrét kifejtése (esetenként persze 
csak felvillantása) előtt egyrészt leszögezi, hogy mindennek egyik példaképét, mintáját 
a német mozgalomban, a németországi háború utáni, sőt második világháború alatti népi 
tudatosulásban látta. A bismarcki kor államközpontú szemlélete után, amely közömbös 
volt az állami-birodalmi határokon kívül élő németek sorsa iránt, a világháború folyamán 
nagy élménye a német katonának a birodalmi határokat átlépve (az ellenséges területek 
elfoglalásakor), hogy ott azonos nyelvet beszélő, azonos kultúrájú néptestvéreire talált.46

„Mint német részről megállapítják, a világháború német katonája számára óriási meg-
lepetés volt, hogy előrenyomulásában az idegen népek tengerében itt is, ott is németek-
kel találkozott. Az orosz hadseregből ejtett foglyok közt is sok volt a német származású, 
akiknek mint egy nem német állam polgárainak kellett a német birodalom ellen harcba 
indulniok. Ilyen élményeken keresztül erősödött a birodalom németeiben már a hábo-
rú alatt az a felismerés, hogy az állam és a nép különböző síkokon fekszenek, hogy »a 
népiség jóval alapvetőbb, mélyebb életrendet jelent, mint az állam.«47 A német hadak a 
hazulról egykor elszakadt németekkel jellegzetes települési és gazdasági formáik között, 
sajátos jellegű házakban, házberendezéssel, viseletben és szokásokkal találkoztak úgy, 
ahogy századokkal előbb németföldön éltek. A felismerést, mely arra tanított, hogy a nép 
közössége az öntudatba, a lényegbe és örökkévalóságba ereszti gyökereit csak fokozza a 
németség háború után átélt sorsa: az amerikai és külföldi németek németországi segély-
akciója, Ausztria csatlakozási törekvése, az említett népszavazások, a békeszerződések 
által megállapított, bár gyakorlatilag alig érvényesült kisebbségi jogok, a német biroda-
lom megcsonkítása által más államhatalmak alá juttatott németek helyzete, a németséget 
a birodalmon belül és kívül egyformán sújtó gyűlölet. Így lett a német nép egysége a 
háború utáni idők alapélménye és a harmadik birodalom megszületésének [! – E. V.]48 
hajtóereje.”49

Mindezen 1943–1944-ben minimum meghökkentő sorok után50 tér vissza Szabó a 
magyar problémák ebből a szempontból történő áttekintésére. Szerinte a háborús bu-
kás/vereség sem csonkította meg a magyarság lelkében az állami összetartozás („egész 
Magyarország”) gondolatát, de mindezt majdhogynem felülmúlták a magyarság népi, 
természetes összetartozásának és közösségének a problémái: a színmagyar vidékek el-
szakítása, a magyar menekültek áradata, a soproni népszavazás, az elszakított területek 
gyors színváltásai stb., ami mind a „népi tényező [! – E. V.] döntő fontosságára tanította” 
a magyarságot. Ezt a hozzáállást segítette az új szemlélet is, mely a 19. század világpol-
gárias, a nemzeti kérdések iránt közömbös, nemzetközi gondolkodásától eltérően már 
„magyar talajon [! – E. V.] kereste útját az emberhez, a kívül való világhoz is.”51

Alapvető argumentuma Szabónak mindeme folyamatok reprodukálásakor, hogy a 
történetírás és a történetszemlélet változásában mutatja be főként a fordulatot – hason-
lóan korábbi érveléséhez. Legfőképpen Kemény Zsigmond nézeteit, s a Szilágyi Sándor 
szerkesztette „Millenáris Történet”52 köteteit veti össze a két világháború közötti magyar 
történetírás alapvető szintézisével, a „Hóman–Szekfű”-vel53 (itt a témakörből adódóan 
inkább Szekfű fejezeteire hivatkozva). Kemény Zsigmond nézeteit annyiban tartja kife-
jezőnek a dualizmus korában érvényesülő „politikai nemzet” gondolatának és bűvöle-
tének/idolumának reprezentációjára, hogy – bár Erdélyben élt, s erdélyi sorsproblémák 
gyötörték – fogalma sem volt Erdély valós nemzetiségi viszonylatairól, például a ma-
gyarság számarányáról. Úgy vélte ugyanis, hogy ott a magyarság mindig kisebbségben 
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élt, holott Szabó szerint Mályusz Elemér nem sokkal utóbb világosan bizonyította a 
magyarság számbeli többségét a középkor folyamán Erdélyben is, s csak később beszél-
hetünk a magyarság számbeli „kisebbségbe” szorulásáról.54

De ez a nemzeti-népi viszonyok iránti közömbösség jellemző a kor általános szemlé-
letére is, amely a török korban elszenvedett magyar népi veszteség megvizsgálására sem 
érez ösztönzést a politikai nemzet káprázatában.

„A történetírói érdeklődésre a kor általános szellemi irányzata mindig hatást gya-
korol, viszont a magyar történetírói érdeklődést az említett kérdések felvetésére nem 
ösztönözhette a politikai nemzet állampolgári szemlélete, melyben hangsúlytalan lett 
a magyarság s a nemzet boltozata magyart és nem-magyart megkülönböztetés nélkül, 
sőt a különbség hiányát tudatosan hangsúlyozva fogott egybe »magyar nemzet«-té s 
amelyben a magyarságtudat homályosulását más világnézeti tényezők is elősegítették.”55

A Trianon utáni történetszemlélet változásának/fordulatának bemutatásához, mint 
erről szó esett, a Millenáris Történet és a Magyar Történet56 összehasonlítását tartja 
célravezetőnek Szabó. Hogy a Millenáris Történet szerzői mennyire érzéketlenek vol-
tak a népi-nemzeti viszonylatok iránt, azt világosan bizonyítja Szabó szerint már az 
őstörténetről írott rész is. Az első kötetben ugyanis 342 lap foglalkozik Magyarország 
honfoglalás előtti történetével, s csak 57 a magyarság honfoglalásig vezető őstörténe-
tével. A honfoglalók által itt talált népekről szól ugyan a kötet („valami nagy számú 
népességre ne gondoljunk” etikettel), később azonban elmerül a politika-, katona- és 
művelődéstörténetben. Nem beszél a középkor nagy népi gyarapodásáról, de a török 
korban bekövetkező hanyatlásról, vagy az újratelepítésről is keveset (itt regényes ame-
rikai párhuzamokat von).57

„A magyarság kisebbségbe58 hanyatlik az országban, kihült tüzhelyein fél-Európa 
jövevényei vernek új tanyát, a hullámzó-sodródó népmozgásban itt is, ott is idegenség, 
surlódás, viszálykodás üti fel a fejét a népek között, a románok és szerbek már nemzeti-
ségi követelésekkel állanak elő, mintegy baljós előjeleként a rengéseknek, amelyek még 
a történeti magyar földre várnak, de a történetírói érdeklődés nem lát romló magyarságot 
és gyarapodó nemzetiségeket, hanem – visszavetítve a kor szemléletét – a szent Korona59 
fényében ragyogó országot és népességet.”60

Ettől az optimista képtől teljesen elütő a két világháború közötti időszak nagy szin-
tézise, a „Hóman–Szekfű”, amelyben már sokkal élesebb kontúrokban jelennek meg a 
népi viszonyok problémái.61 Jellemző, hogy Hóman fejezetében62 nem az ország, hanem 
a magyarság honfoglalás előtti őstörténete dominál, s Magyarország régi lakosságáról 
csak akkor szól, „amikor a magyarok útját követve a Kárpátok alá érkezik”.

Hómannál is hangsúlyosabb a népi viszonyok megjelenítése a Szekfű Gyula által 
írott részekben, aki „lenyűgöző nagy fejezeteket írt a föld és népe sorsáról, a magyarság 
pusztulásáról, a nemzetiségek előretöréséről.” Szabó szerint ez merőben más kép, mint 
a millenniumi, a jövevényeket körülragyogó Szent Koronával.63

Persze tudatosan népi szemlélet Szekfűéknél még nem jelentkezik, átgondolt prog-
rammá és módszerré mindez Mályusz Elemér népiségtörténeti kutatásaiban válik, aki 
nemcsak az elméleti alapokat vetette meg, hanem elvégezte a szervező munkát is, neki 
köszönhető számos, a népiségtörténeti kérdéseket tisztázó tanulmány létrejötte.64

„A népiség szemlélete tudatos programmá s a népiségtörténet a magyar történetírás 
új tárgykörévé mégis Mályusz Elemér kezdeményezésében lett. Mályusz már teljes 
mértékben levonta a nagy forduló következményeit. Kitűnt, hogy az emberek nemcsak 
állampolgárok voltak, – írta Mályusz – hanem ezt megelőzőleg vallási, kulturális, faji 
és nemzeti közösségek részesei is s a kutatás súlypontját egyenesen a népiség története 
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felé kívánta tolni.65 Hangoztatta, hogy ez az eltolódás a környező és közvetlenül érdekelt 
nemzeteknél már megtörtént, valóságos szellemi mérkőzés folyik e téren s félő, hogy e 
mérkőzésben mint későn érkezettek lemaradunk. Mályusz nem elégedett meg az elmé-
leti alapvetéssel, hanem megküzdve a nehézségekkel, elvégezte a szervező munkát is. 
Neki köszönhető, hogy ma már a magyar népiségtörténet számos kérdésében tájékozód-
ni tudunk s hogy egyre több történeti tanulmány tárja fel a magyar népiség történetének 
további részleteit, főleg a magyar településrendszer kialakulását s az első települők s a 
később érkezettek viszonyát. Ezzel nemcsak új, a középeurópai szellemi küzdelemben 
hasznos fegyverként alkalmazható elemekkel gazdagítva történeti ismereteinket, hanem 
alátámasztva és mélyítve magyarságunk tudatát is.”66

Szabó szerint azonban a nép felé fordulás nem csupán a történettudomány síkján 
valósul meg a két világháború között, hanem a szellemi élet egyéb területein is szá-
mos törekvés a falu, a hagyományok és a szokások, a parasztság felé fordul. Ilyenek 
például Györffy István kutatásai a néprajztudományban67, mások a lélek formáiban, a 
gondolatrendszerben, a nyelvben, a művészetben, a táncban, a zenében, a viseletben, a 
díszítőművészetben keresik a magyar és népi tartalmat.68 Hasonló indítékok mozgatják a 
népi irodalmat is, mely azonban a népet gyakran a plebs, nem pedig a populus értelem-
ben közelíti meg69, de itt is alapvető a magyarságtudat, az állami határokon túllépő népi 
összetartozás élménye, amely például a feledés árnyaival takart bukovinai magyarok 
hazahozatalakor ünnepet ül.70

Az igazi magyarságélmény azonban az állami határokon kívül rekedt, határon túli 
és így kisebbségbe került magyarságnál tapintható ki, akik magukra hagyatva igazából 
tudják, „mi a magyar”?

Szabó mindennek érzékeltetésére Tusa Gábor71 szavait idézi, aki világosan bizonyítja, 
hogy az erdélyi magyarok számára a haza helyébe a szülőföld fogalma került.

„Egy olyan lelki világ fejlődött ki bennünk, – írta egy erdélyi magyar visszatekintve 
küzdelmükre – melyet a népi ösztön, a népi öntudat és a hagyomány táplált. Ez a világ 
érzelmeket, reményeket, várakozásokat foglal magában, melyek ösztönösek s ezért meg 
sem fejthetők. Ehhez a lelkivilághoz erőszakkal nyúlni nem lehet. Ez a lelkivilág szol-
gáltatta nekünk a nagyobb feszítő erőt. Népi erőnk a hatalom nyomásával szemben csak 
erősebbé vált, éppúgy mint a természet világában a Gay-Lussac törvénye szerint igazodó 
feszítő erő.” A haza fogalma helyére a szülőföld nyomult, s a hazafiságnak olyan értelme 
fejlődött ki, ami „nemcsak érzés, nem is csak lojalitás, hanem igazi nép- és fajszeretet”. 
E felfogásban a „magyarság uralmi helyzete nem az asszimilálás soha meg nem valósít-
ható útján, hanem önmaga megerősítésén nyugszik”.72

Szabó ismét azt a Mályuszt idézi fel ezután, aki szerint a korábbi, Szent Koronára 
építő állami-nemzeti fogalom a trianoni magyarság számára előnyt már nem jelentett, 
az utódállamokban pedig egyenesen a magyarság ellen fordult.73

(Az értelmezéshez) Hogyan lehet végül is értelmezni és értékelni Szabó István itt elemzett 
írásait, pontosabban van-e valamiféle közös szemléleti alap, amely ezen írásokat összeköti?

A kérdés egyik oldalát a korábbiakban már részben megválaszoltam, ugyanis az írások 
egymás után következő elolvasása nyilvánvalóvá teszi a gondolatok és eredmények egy-
másra/egymásból való következését és kibővülését. Szabó egy részben lokális – Ugocsa 
megye, illetve ebből (de csak ebből) vallás és népiség összekapcsolódása – problémából 
kiindulva, a vizsgálatokat fokozatosan időben és térben kiterjesztve (16–18. század, 
majd a népiség története és problémái az egész magyar történelemben) jut el addig, hogy 
tanulmányainak saját korával való konzekvenciát levonva egyfajta történetpolitikai kon-
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cepciót fogalmazzon meg. E történetpolitikai (és történettudományos) elképzelésnek az 
alapja nyilvánvalóan a magyarság népi nemzetként való felfogása, amiből szinte önként 
adódik a kérdés: mi ennek a kapcsolata a korban (a két világháború közötti időszakban, 
sőt utána is) alapvetően erre a gondolatra építő népi irányzattal? (Itt alapvetően a népi 
írók irányzatára gondolok, természetesen.)

Szabó és a népi gondolat rokonságát több tanulmány is felveti.74 Nem kívánom ismé-
telni ez írásokban kifejtetteket és saját korábbi írásaimat sem75, ezért itt most főként csak 
azokat a momentumokat idézném fel röviden, melyekre eddig nem történt utalás, tehát 
alapjában ismeretleneknek tekinthetők. Itt mindjárt megemlíteném, hogy mindennek 
(azaz Szabó és a népi gondolat kapcsolatának) első deklaratív megnyilvánulása Szabó 
1934-es recenziója Szekfű Gyula „Három nemzedék”-ének új kiadásáról, a Protestáns 
Szemlében.76 Szabó itt azt a kérdést veti fel, hogy vajon mi Szekfű „nagymagyar” el-
képzelésének európai realitása (itt alighanem a Habsburg restauráció európai esélyei-
re gondol). De bírálja azt is, hogy Szekfű az ezzel szemben álló (például protestáns, 
a függetlenségi hagyományokra, s nem utolsósorban Debrecenre építő) alternatívát 
„kismagyar”-nak minősíti77 és a turanizmusal azonosítja. Legfőképp azonban talán az, 
hogy kételkedik a középosztály megújuló képességében, sőt alapjában – a népi gondolat 
jegyében – ennek a parasztságból történő felfrissítését sürgeti, s ezért rokonszenvezik 
az erre építő népi írói törekvésekkel is. Hozzá kell tenni azonban, hogy ez az azonosulás 
a népiekkel ebben az időszakban sem feltétlen, bizonyítja ezt Szabó 1937-es recenziója 
Erdei Ferenc könyvéről, ahol Szabó elutasítja Erdei ideológiai oldalvágásait.78

Úgy gondolom, hogy Szabó és a népi írók gondolatai/törekvései közötti kapcsolat 
egyik kulminációs pontja éppen a szóban forgó tanulmányok keletkezési idejére, tehát a 
harmincas évek végére, a negyvenes évek elejére tehetők. Szabó egyébként e kapcsoló-
dási pontot itt is közölt 1943–44-es cikksorozatában nyomatékosítja is, igaz – mint erről 
szó esett – inkább a népi irányzatnak a jobboldalával, mely a népet populusként, nem 
pedig plebsként értelmezi. Hogy Szabó itt éppenséggel kire gondol, azt pontosan nem 
lehet tudni, az itt közölt tanulmányok alapján azonban nem lehet kétséges: gondolatai 
legközelebb Szabó Dezső és Németh László (esetenként talán Féja Géza)79 felfogásához 
állnak, különösen az asszimiláció kérdését feszegető írásokban. Szabó ugyanis, mint lát-
ható az újkori magyar társadalomfejlődés egyik legnagyobb problémájának azt tekinti80, 
hogy a 18. századtól kezdve (a Habsburg betelepítésektől) a középosztály (a nemesség) 
idegen elemekkel hígul és töltődik fel (ideális: a magyarság törzsökéből, a parasztság-
ból való felemelkedés), különösen az adminisztráció, a katonai hivatalok, de az ipari és 
kereskedelmi pályák nem magyarokkal való betöltését fájlalja. Ezek pedig mivel nem 
tudják átélni a magyarság meghatározó „sorsélményét”81, nem tudják képviselni a ma-
gyarság igazi érdekeit sem az elkövetkező nemzetiségi küzdelmekben, a népi öntudatra 
ébredés, a nacionalizmus időszakában. Ugyanez a gondolat folytatódik a 19. század-
ban is, amikor Szabó a században végbement asszimiláció szerinte negatív jelenségeit 
elemzi. Így a városi asszimiláció kérdését, ahol is szerinte az újonnan beáramlottak 
elvesztették népi gyökerüket (a falu és a parasztság ezzel szemben a népi öntudat őr-
zője), vagy a munkásosztály és a zsidóság nagymértékű felszaporodását, melyek a kor-
szakban uralkodó liberalizmussal együtt a világpolgári, nemzetközi gondolat terjedését, 
a magyarság sorsproblémái iránti érzéketlenséget s ezzel a magyarság népi hanyatlását 
okozzák. Úgy vélem, nem lehet kétséges, hogy e gondolatok jól felismerhető gyökere 
Szabó Dezső mondjuk ez időszakban írt „Schittenhelm Edé”-je82 vagy Németh László 
„Kisebbségben”-je83, s különösen is feltűnő, hogy Szabó tanulmányaiban Németh László 
alapvető fogalmai („sorskérdés”, „kisebbség”) fel is tűnnek.84
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Szabó és a népiek kapcsolatához még a következőket idézném fel. Jelen témánk 
szempontjából roppant aktuális, hogy a kötet zárótanulmányát képező cikksorozat a 
népi mozgalom egyik par excellence kiadványának tekinthető folyóiratban, a Várkonyi 
Nándor által szerkesztett Sorsunkban jelent meg.85 Sajnálatos módon, adatok hiányában, 
nem tudjuk felderíteni, hogy Szabó miként került kapcsolatba a folyóirattal. Az biztos, 
hogy működését figyelemmel kísérte, 1944-ben recenziót is írt bele86, az ott megjelent 
tanulmányokat gyakran idézte és az ő könyvéről is hozott ismertetést a lap. Feltevésem 
szerint talán a népi írói mozgalom egyik monográfusa és jelentős személyisége, a már 
említett Juhász Géza lehetett a közvetítő, aki Várkonyi Nándorral közeli kapcsolat-
ban volt. Juhász lapjában, a „Magyarok”-ban Szabó 1947-ben ismertetést jelentetett 
meg87, s ismeretesen, sőt talán deklaratíve részt vett Juhász „A szabadságharc fővárosa 
Debrecen”88 című monográfia elkészítésében is.89

Hozzá lehet tenni mindehhez, hogy a népi irányzat mellett legalább olyan fontos be-
folyást gyakoroltak Szabó nézeteinek alakulására történésztársai (a fentiekben szá-
mos forrást, dokumentumot láthattunk minderre), akik közül főként Mályusz Elemér 
(és tanítványai), Domanovszky Sándor (és tanítványai), valamint Hajnal István emelhe-
tők ki90, de Szabó (ellentétben Mályusszal) jó kapcsolatot ápolt a Szekfű-tanítványokkal 
is, hiszen tagja volt a Teleki Intézetek, s az asszimilációról szóló tanulmányának francia 
változatát is a Revue d’Histoire Comparée jelentette meg91. Sőt, azt sem szabad feledni, 
hogy „A magyarság életrajza” német nyelvű változatát a Történettudományi Intézet adta 
ki 1944-ben, amely a Teleki Intézet tagintézménye volt akkor.92

Alapvető jelentősége van itt természetesen a Mályusz Elemérrel, illetve az ő népi-
ségtörténetével való kapcsolat elemzésének, illetve értelmezésének, hiszen – mint lát-
hattuk – legalább az Ugocsa megyé-től kezdődően Mályusz Szabónak egyfajta szellemi 
mentora is volt, a Magyar Művelődéstörténet munkálatai során is szoros a kapcsolatuk, 
alapvető hivatkozási pont Mályusz „A magyarság életrajzá”-nak főként a középkori 
fejezeteiben (még ha a Szekfű–Mályusz-vitában eltér is a véleménye Mályuszétól), 
s Mályusz népiségtörténetét, illetve az annak alapjául szolgáló népi-nemzet fogalmat 
jelöli meg Szabó követendő példaként és irányadóként a „Nemzetszemlélet és magyar-
ságtudat” című cikksorozatban, 1943–44-ben.93

Meg lehet azután jegyezni, hogy ennek a Mályuszhoz való kötődésnek egyúttal sú-
lyos tehertételei is vannak Szabó szemléletében és fogalomhasználatában, ami egyúttal 
azoknak az értelmezőknek is komoly fejtörést okozhat, akik Szabó nézeteit (mondjuk 
az inkább ideológus és publicista Szekfűvel szemben94) „tárgyilagos”-nak és „objektív”-
nek tekintik.

Hiszen a korábbi szövegekben gyakran látható volt, hogy Szabó népiségtörténeti 
munkássága során számos olyan minimum gyanús, de legalábbis tudományos szem-
pontból vitatható, sőt egyenesen ideológiailag „terhelt” fogalmat használt, mint „nép-
talaj”, „népterület”, „népi élmény”, vagy „saját és idegen vérű népkeveredés”, „faj”, 
„fajta”, a nép és földjének szoros összetartozása stb., ami vészesen hasonlít a német 
Volkstumskunde fogalmi készletére, s ami csak jelentős erőfeszítések árán tekinthető 
minden további nélkül tudományosnak.95

Igaz, hogy Szabó már a harmincas évek elejétől jelentős energiával fordul szembe ez-
zel a német népiségtörténettel, ugyanakkor ez a szembefordulás nem minden tekintetben 
meggyőző (vö. recenziók, Keyser, F. Günther, Steinacker, Schüssler stb.96), hiszen egyes 
esetekben (vö. Ukrajna, vagy „Nemzetszemlélet és magyarságtudat” V. rész eleje97) 
kifejezetten a német, sőt egy esetben „a harmadik birodalom” példájának követését 
veti fel. Mindezekhez társul még, hogy a magyar szélsőjobboldali publicisztikára is 
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alkalmanként nem egészen reflektált módon hivatkozik (Kovács Alajos, Tusa Gábor, 
Barsy Dénes98), így nem csoda, ha néha felbukkannak nézeteiben zsidóellenes kijelenté-
sek is. Különösen is emlékeztetni szeretnék ebben a vonatkozásban a „Nemzetszemlélet 
és magyarságtudat” azon soraira, amelyekben a magyar népi gondolat hanyatlását, a vá-
rosi, nemzetközi és zsidó értelmiséggel is összefüggésbe hozza, amely lenézi a magyar 
történelmet és nemzeti hagyományokat.99

A fentiekhez társul a Szabó által művelt népiségtörténetnek az a politikai háttere is 
(ez Mályusznál szintén alapvető), hogy az ilyen irányú vizsgálódások egyértelmű céljaként 
a revízió „tudományos” előkészítését tartja, abban tevékenyen közreműködik, hiszen pl. az 
„Ugocsa megye” (de a Nagyszőlősről szóló rádió-előadás kapcsán is) „diadalmas napjaink”-
ról beszél e területek újbóli Magyarországhoz való csatolásakor, másrészt ezt nyilvánvalóan 
azzal igazolja történetileg, hogy ott a magyarság elsőként telepedett meg, a terület teljes egé-
szében a magyar történelem része (Mályusz Elemér „kultúrtalaj”-t mondana).100

Meg lehet jegyezni ugyanakkor, hogy Szabót Mályusztól jelentős távolság is elvá-
lasztja (azzal együtt, hogy a Mályusz-féle népiségtörténetet sem lehet minden további 
nélkül fasisztának vagy szélsőjobboldalinak tartani, elég arra emlékeztetni, hogy Hajnal 
István a negyvenes évek elején az 1930-as évek legjelentősebb, legfontosabb irányzata-
ként tartja ezt számon a magyar történetírásban).101

Szabónál ugyanis lényegesen enyhébben jelentkeznek a zsidóellenes felhangok, a 
fentebbi gyanús fogalmakat ritkábban, inkább elvétve használja, s azt biztosan nem 
fogalmazza meg, hogy az egész magyar történettudományt „gleichschaltolni” kellene a 
népiségtörténet nevében.

Nem feledhetjük, s nem is véletlen, hogy az asszimilációs tanulmányát, igaz, hogy 
csak a jelzett változtatásokkal a Revue d’Histoire Comparée jelentette meg102, s ismétel-
ten utalok arra, hogy Szabó 1944-es könyvét a Deér József vezette Történettudományi 
Intézet jelentette meg, márpedig Deér igencsak náci- és német- (valamint Mályusz-)
ellenes volt, s még 1943-ban is éles hangot használt Hajnal Istvánnal szemben, a népi-
ségtörténetet támogató, illetve bizonyos antiszemita cikkek közlésében való nem egé-
szen tisztázott magatartása miatt103. (Annak a ténynek is nagy jelentősége van, hogy „A 
magyarság életrajzá”-nak számos fejezete jelent meg angolul, és főleg franciául, az első-
sorban Balogh József irányította „New Hungarian Quarterly”, illetve a „Nouvelle Revue 
de Hongrie” című folyóiratokban, amelyek kifejezetten angolszász és francia politikai 
orientációt képviseltek, tehát németellenesek voltak.104)

Alapvető jelentőségűnek gondolom Szabó nézeteinek pozicionálásában a Szekfű 
Gyulához való viszonyát. Amint látható volt, a két történész kapcsolatát egyáltalán nem 
lehet felhőtlennek nevezni, sőt Szabó (amint korábban látható volt, vö. kritikáját a Három 
nemzedékről 1934-ben105) már 1934-ben kifejti, nem fogadja el Szekfű azon nézetét, mi-
szerint a magyarság európai, modernizációs, polgárosodási törekvéseit az ország katoli-
kus, Habsburg-párti, nyugati fele testesítette volna meg. Szabó ezzel szemben a magyarság 
igazi territóriumának az ország keleti, Alföld és Debrecen-központú, protestáns részét 
tekintette, amely véleménye szerint mind a nemzeti függetlenségi mozgalmaknak, mind a 
polgárosodási törekvéseknek bölcsője volt. (Nem véletlenül tulajdonít döntő jelentőséget 
az Alföld megtartásának és visszatelepítésének az 1700-as években, vö. a korábbiak.)106

S hogy kettőjük magyar történelemről alkotott koncepciója gyökeresen eltérő, szá-
mos ponton szemben áll egymással, azt világosan bizonyítja Szekfűnek „A nemzetiségi 
kérdés rövid története” című tanulmánya107, illetve Szabó asszimilációról szóló említett 
írásai (lényegében mindkettő átfogó szintézis), valamint a „Nemzetszemlélet és magyar-
ságtudat” című vázolt cikksorozat.108
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Itt az antitézis világos: Szekfű a Szent István-i államfogalommal és a történeti/poli-
tikai nemzet fogalmával operálva, már Szent Istvántól kezdődően az idegenek számára 
nyitott, az asszimilációt lehetővé tevő/segítő, sőt az idegeneknek a magyarságba való 
beolvadását igenlő politika jelentőségét hangsúlyozza, amely a magyarság teljes törté-
netén végigvonul, s amely tetőpontját Széchenyiben, de legfőképpen Eötvös és Deák 
politikai nemzet fogalmában és az 1868-as nemzetiségi törvényben érte el.109

Szabó ezzel szemben világosan szögezi le: a magyarság etnikai egysége már a hon-
foglalás idején kialakult, ezt az etnikai egységet jelentősen befolyásolták a későbbi be-
olvadás, disszimiláció, elvándorlás folyamatai, de ez az etnikai egység (mint a magyar-
ság egyfajta fundamentuma) a honfoglalás óta alapvetően nem változott, illetve amikor 
igen (főként a 18–19. századokban), akkor azt Szabó károsnak, a magyarság számára 
előnytelennek és felhígulásnak tartja. Egyértelműen bizonyítják ezt a „Nemzetszemlélet 
és magyarságtudat” 19. századra vonatkozó említett és elemzett részei, amelyben a 19. 
századi, Szekfű által tetőpontnak tekintett politikai nemzet-fogalmat hiányosnak, és 
negatívnak tekinti (s ezzel a népi nemzetfogalmat szegezi szembe), a 19. századi folya-
matok kapcsán a magyarság népi hanyatlásáról beszél, s a politikai nemzet nemzetközi 
attitűdje mögött káros társadalmi folyamatokat jelöl meg okként, mint a városiasodás, a 
népi gyökereitől elszakadt munkásság, értelmiség, tisztviselői réteg felduzzadása, illetve 
a zsidó bevándorlás.110

Érdemes megjegyezni mindamellett, hogy Szabó szemléletében a népi nemzet és a 
politikai-történelmi nemzet, mint ahogy a népi és történeti kultúra nem feltétlenül ellen-
tett és egymást kizáró fogalmak (nyilván ezért is alapvetően jó a kapcsolata Szekfűvel, 
s inkább respektálóan nyilatkoznak egymás műveiről), s ezt világosan bizonyítja két, a 
negyvenes évek elejéről származó tanulmánya, amelyek közül az egyik nem véletlenül 
maradt ki 1976-os kötetéből, s a másik is csak némileg megcsonkítva került bele111. 
Szabó ezekben a tanulmányokban ugyanis (az „Úr és paraszt a magyar élet egységé-
ben” című kötetben megjelent írásról, illetve „A jobbágy megnemesítésé”-ről van szó112) 
tagadja a nemesség és parasztság között folyó kibékíthetetlen és antagonisztikus ellen-
tétet (osztályharcot), s a két társadalmi réteg közötti átjárási lehetőségekre, a nemesi 
életformának a parasztival való hasonlóságára, illetve a jobbágyság felemelkedésének, 
nemessé válásának számos lehetőségére hívja fel a figyelmet. Ez így egyfajta alapvető 
„közösség”-i szemléletet, azaz paraszti és nemesi, népi és történeti kultúra „közösség”-
ét fejezi ki, ami legjobban szúrta a szemét Sándor Pál 1954-es tanulmányának is.113

Itt is szeretném röviden felvillantani Szabó fogalom-használatát, mely az itt kifejtett 
tézist erősíti. Például lehet utalni az „Úr és paraszt…” kötetben megjelent tanulmány 
eredeti befejezésére, ahol a nemesi és paraszti elem egymásra utaltságát, amelyben a 
parasztság a nemesség „táptalaja”, a Felvidék példáján bizonyítja: itt a parasztság idegen 
volt, így nem szolgált népi tartalékul a nemességnek, utóbbi fokozatosan el is veszett a 
magyarság számára.114

Hogyan lehet értelmezni mindezek után Szabó István népiségtörténeti munkáit a ko-
rábban rá vonatkozó további irodalom fényében?

Mindenekelőtt elmondható, hogy bizonyosan minimum megkérdőjelezhető Sándor 
Pál megállapítása, miszerint Szabó István és a népiségtörténet fasiszta lett volna. 
(Szintén minimum megkérdőjelezhető Léderer Emma értékelése, miszerint Szabó 
1945 előtt inkább szellemtörténész lett volna, bár a problémára később még visz-
szatérek.)115 Ugyanakkor az elmondottakat tekintve Szabó és a népi mozgalom pár-
huzamba hozása sem feltétlenül magától értetődő (eltekintve itt most a népi mozgalom 
általános értékelésétől is). Hiszen Szabó sok vonatkozásban, mint láthattuk a német 
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népiségtörténet fogalmaival operál, Mályusz népiségtörténetének az volt az egyik 
mintája, s a „Volksboden” és „Kulturboden” fogalmainak használata is olyan, ami nem 
éppen a magyar népi ideológiára jellemző alapvetően.

(Mindezek alapján figyelmen kívül hagyhatjuk, de legalábbis megkérdőjelezhetjük 
Gunst Péter értékelését, miszerint Szabóra inkább a francia irodalom hatott, mint a né-
met, s nem nevezhetjük „népiségtörténet”-nek ezzel kapcsolatos kutatásait.116)

Ugyanakkor, a fentiek fényében azok a vélemények is alapvetően vitathatók, amelyek 
Szabó nézeteinek ideológiai elfogulatlanságát, tárgyilagosságát, prekoncepcióktól való 
mentességét, tudományos objektivitását hangsúlyozzák.117

Mindazonáltal látható volt, hogy a Szabó István-irodalom – egy másik oldalról – 
(vö. Rácz István, de Hofmann Tamás is) a Szabó István-i életmű „pártos”, vagy éppen 
nemzeti jellegét hangsúlyozza, s számtalanszor idézi Szabó Istvánnak éppen „A ma-
gyarság életrajzá”-ban kifejtett mondatát, miszerint „a történelem nem az enyészet őre”, 
tehát világosan felvállalta történeti munkáinak üzenetét a jelenkorra vonatkozóan is.

Viszont ezt a saját korára vonatkozó üzenetet érdemileg ez a szakirodalom nemigen 
vizsgálta, vagy olyan kissé felszínesnek, illetve szintén „átpolitizált”-nak tekinthető mi-
nősítésekben fejezte ki mint, hogy történetírásának célja a „hazafias nevelés”, a nemzeti 
önismeret, vagy csak egyszerűen a „nemzet” szempontjainak érvényesítése volt. Igaz, 
mindezzel egy olyan értékeléssel is szembeszegültek, miszerint Szabó már 1945 előtt is 
közel, sőt az akkori történészek közül a legközelebb állt a marxizmushoz.118

Hozzá szeretném tenni mindehhez, hogy az előzőkben kifejtettek (s a korábbi elem-
zések) alapján igen kétségesnek tartom azt a – némileg újabban megfogalmazódó – tö-
rekvést is119, amely Szabó nézeteit Szekfűvel (valószínűleg ő lenne a Romsics Ignác 
által említett szellemtörténet fő képviselője) szemben állítja be a társadalomtörténeti 
törekvéseket inkább érvényesítő történésznek, s ennek megfelelően tárgyilagosabbnak, 
„tudományosabbnak”, prekoncepcióktól mentesebbnek.

Ezt a nézetet képviseli újabban Romsics Ignác is, aki a magyar történetírás 19–20. 
történetéről írott összefoglalásában nyilatkozott a problémáról.

Romsics Ignác szerint „ilyen előzmények után”120 fogott Szabó a nagyszabású 
népiségtörténeti szintézisének, „A magyarság életrajza” elkészítéséhez, amelyben 
már a fejezetcímek és a fogalmak („nép”, „néptörténet”, „népi kép”) utalnak arra, 
hogy pl. Szekfű: „A magyar állam életrajzá”-val szemben121 új szemléletű magyar 
történeti szintézis készült. Ezután részletesen ismerteti a mű legfontosabb megál-
lapításait, s végső értékelése szerint a mű fő érdeme, hogy a szellemtörténet spe-
kulatív konstrukcióit122 és a népiségtörténet metaforikus nyelvhasználatát egyaránt 
elkerülve, először adott tárgyilagos/elfogulatlan képet a magyar és nem magyar 
népek ezeréves történetéről.

„A magyarság életrajza a két világháború közötti népiségtörténet kiemelkedő al-
kotása. A rendelkezésre álló részletmunkálatokra és saját kutatásaira is támaszkodva 
Szabó István olyan szintetikus munkát alkotott, amely a szellemtörténet spekulatív 
konstrukcióit és a népiségtörténet metaforikus nyelvhasználatát egyaránt elkerülve 
először adott szakszerű és tárgyilagos képet a magyar és nem magyar népek törté-
neti demográfiai és településtörténeti múltjának ezeréves Kárpát-medencei alakulá-
sáról. Fiatalabb pályatársai közül igen elismerően írt róla Jakó Zsigmond és Makkai 
László123, és azóta sokan mások. Egyetérthetünk Für Lajossal, aki szerint Szabó 
István e munkája »a magyar történettudomány legértékesebb művei közé tartozik«. 
Különösen kedvező volt munkáinak fogadtatása a népi mozgalom köreiben, ahol – 
nem alaptalanul – Hajnal Istvánhoz hasonló rokon lelket láttak benne.”124
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Hasonlóan emelkedett szavakkal illeti Romsics Ignác Szabó István nem sokkal 
„A magyarság életrajza” után született „Nemzetszemlélet és magyarságtudat” című 
cikksorozatát, amelyet egyrészt „társadalomtörténeti” munkának minősít, másrészt 
szerinte ebben Szabó a modern magyar nacionalizmus történetét írta meg, „máig ér-
vényes formában”.125

1943 után, fejtegeti Romsics, inkább az oktatás köti le a figyelmét, de ekkor is ír 
kisebb-nagyobb társadalomtörténeti munkákat. „Kiemelkedett ezek közül az 1943-ban 
megjelent Nemzetszemlélet és magyarságtudat című terjedelmes tanulmánya, amelyben 
a rendi és modern nemzet történeti alakváltozásainak elemzésén keresztül lényegében a 
modern magyar nacionalizmus történetét írta meg ma is érvényes formában.”126

2005-ös tanulmányomban ennek ellenkezőjét világosan bizonyítottam, amikor 
is közöltem Szabó Istvánnak egy 1942-es szövegét, amelynek szövegét a Szekfű-
tanítványok a Revue d’Histoire Comparée-ban átírták, s pl. Magyarország helyett min-
dig Kárpáti-Medencé-t, nép helyett nemzet-et stb. írtak, illetve a szöveget bizonyos 
helyeken jelentősen megkurtították, s több alkalommal elhagyták a német népiségtör-
ténetre való utalásokat is.127

Az már egy másik kérdés, s éppen erre bizonyíték mondjuk a „Nemzetszemlélet és 
magyarságtudat” (amelyet, mint említettem semmi szín alatt sem lehet máig ható érvé-
nyűnek tekinteni), hogy Szekfű és Szabó között, így azután a „történeti” (politikai) és a 
Szabó által érvényesített népi nemzet között nincs akkora különbség, mint az első látásra 
tűnik, vagy mint pl. a Mályusz által érvényesített népi nemzetfogalom között. Hiszen 
Szabó pl. Szekfű Magyar Történet-ét pozitív példaként hozza arra, hogy jelenhetett meg 
történeti szintézisben a népi-etnikai viszonyok ábrázolása, Szekfű pozitív hangvételű 
recenziót írt Szabó Parasztságtörténeti összefoglalásáról 1940-ben, s Szabó 1945 utáni 
szintén szemléleti jellegű előadásában (Parasztságszemléletünk alakulásáról128) Szekfűt 
is említi a pozitív példák között, mint akik segítették a népi szempontok előtérbe kerü-
lését, illetve fontosnak tartották a parasztság problémáival való foglalkozást.129

Másrészt az sem szabad elfelejteni, hogy (amint erre utaltam 2005-ben is) Szabó 
tanulmányát a Revue D’Histoire Comparée végül kiadta, sőt egyéb munkákat is közölt 
tőle később, így „A magyarság életrajza” német változatát (1944), a kora újkori uradalmi 
gazdálkodásról szóló cikket, sőt – amint erre Kosáry Domokos is utal – „A tanulmányok 
a magyar parasztság történetéről” című kötetet is ők jelentették meg.130

Mindezekből részben következik az is, hogy nem lehet eltúlozni a népiek hatását 
Szabó nézeteire, hiszen (s itt részben131 igazat lehet adni S. Sándor Pálnak) Szabó István 
állami tisztségviselő (1943-tól egyetemi professzor) volt ebben az időszakban, így nyil-
vánvalóan alkalmazkodott bizonyos tekintetben a fennálló hatalmi érdekekhez.132 Nem 
szabad elfelejteni, hogy 1928-tól az Országos levéltárban dolgozott, az Ugocsa megye 
is az Országos Levéltárban indított „Magyarság és Nemzetiség” című sorozatban jelent 
meg, 1937-től szerkesztette a Levéltári Közleményeket, ahol sok tekintetben a fenn-
álló állami/hatalmi berendezkedés politikai szempontjait is képviselte (pl. a revízió 
megvalósulásakor a visszatért levéltárak esetében133, de általában is – pl. a társadalom-
történetiek mellett – a nemzeti szempont érvényesítését hangsúlyozta, illetve vö. még 
a Telekivel való levélváltását, valamint a Nagyszőlősről tartott előadását, ami szintén 
ezt érvényesítette). 134 Kapcsolati hálója többé-kevésbé ebből a körből került ki, több 
kollégájának könyvéről recenziót írt (így Komoróczy Györgyéről, Bakács Istvánéról, 
Jármai Editéről, Wellmann Imréről, Berlász Jenőről, valamint Jánossy Dénes műveiről, 
illetve Wellmann Imre, Komoróczy György, Guoth Kálmán Szabó munkáiról135), s nem 
feledhető Ila Bálinttal vagy Sinkovits Istvánnal való kapcsolata sem136, aki a „Magyarság 
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és Nemzetiség” című sorozat másik szerzője volt, illetve együtt szerepelt Szabóval 
a nevezetes „Úr és paraszt…” kötetben. (Ezek a kapcsolatok a második világháború 
után is fennmaradtak, bizonyítja mindezt Szabó 1946-os Pro memoriá-ja137, levelei 
Varga Endréhez, Ila Bálinthoz, Maksay Ferenchez az 1950-es években, illetve Thirring 
Gusztávhoz az 1960-as években.138)

Világosan szemlélteti az Országos Levéltárhoz kötődő pozícióját és a fennálló ha-
talomhoz kötődő szemléletét139 egy Ravasz Lászlóhoz írott 1944-es levele, amelyben a 
református püspök számára az egyházi levéltárakkal összefüggő álláspontját világítja 
meg. Szabó ugyanis már a harmincas évek végétől, negyvenes évek elejétől az állam 
beavatkozását sürgeti a magánlevéltárak ügyeibe (a szakszerűség érdekében), s az utób-
biak közé az egyházi levéltárak is beletartoznak. Ugyanakkor (szemben az 1948 után 
követett gyakorlattal) kínosan vigyáz arra is, hogy az egyházi levéltárak autonómiája 
indokolt esetekben megmaradjon, tehát nem kíván teljes állami kisajátítást.140

„A 46.§ a Levéltárak Országos Főfelügyelőjének csak a jogot biztosítja – írja leve-
lében Szabó –, hogy az egyházi levéltárakat megtekintheti s észrevételeit az illetékes 
egyházi főhatóságnak valamint a vallás- és közoktatásügyi miniszternek tudomására 
hozza. A törvénytervezet tehát a főfelügyelőnek az egyházi levéltárak tekintetében ren-
delkezési jogkört nem biztosít141 s a vallás- és közoktatásügyi miniszternek is csupán 
azok az eszközök állnak a rendelkezésére, amelyek a miniszternek az egyházak általános 
főfelügyelete terén eddig is rendelkezésére álltak. Véleményem szerint az a jog, hogy a 
főfelügyelő megtekintheti az egyházi levéltárakat nem sérti az egyházi autonómiát142, an-
nál kevésbé, mert ilyen jogot az 1929. évi XI: t.c. 31./illetőleg 29./ §-ában megállapított 
felügyelet is kellett, hogy tételezzen, különben a miniszternek az iratanyag elhelyezé-
se, rendezése, kezelése és a tudományos kutatás lehetővé tétele tekintetében biztosított 
intézkedési jogköre illuzórikus lett volna.143 E tekintetben a jelenleg fennálló törvényes 
helyzet annyiban változik, hogy a miniszter főfelügyeleti jogát nem a Magyar Nemzeti 
Múzeum Tanácsa, hanem a levéltárak Országos Főfelügyelője fogja gyakorolni.”144

Aligha csodálható mindezek fényében, hogy a népi szemléletben és ideológiában 
alapvető szerepet játszó „harmadik utas” felfogás, amely Szabó nézeteiben 1945 után, 
főként a parasztság történetére vonatkozó tanulmányaiban szintén döntő jelentőségű 
lesz, véleményem szerint (Mályusz Elemér felfogásához hasonlóan145) nem jelenik meg, 
vagy jelentéktelen szerepet játszik.
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és a hagyományok szemszögéből alapvető meg-
tartó szerepének a fontosságát sejteti. Lehetetlen 
itt nem gondolni Szabó Dezső „Az elsodort falu”-
jára, s csak óvatosan vetem fel, hogy alighanem 
– egyebek mellett – itt gyökerezik Szabó István 
hatvanas évekbeli falumonográfiáinak szüzséje 
is. Vö. Szabó I., 1942/b. 1–15.

41 A szociáldemokrata történetfelfogásra vö. Márkus 
L., 1963.valamint Romsics I., 2011. 260–284; 
Erős V., 2015. 149–150.

42 Az én kiemeléseim – E. V.
 Látható itt, hogy Szabó a történelmi materializmus, 

illetve a szociáldemokrácia által érvényesített nép-
fogalmat, amely alapvetően az alsóbb társadalmi 
rétegeket jelentette, pusztán a plebsre vonatkozónak 
tekinti, míg jómaga a populus-ra épít.

43 Szabó I., 2005. 193. Tehát a munkásosztály, 
illetve a történelmi materializmus szintén nem 
hordozója a nemzeti-népi tudatnak. Jászi Oszkár 
mellett így viszont meg kell említenünk Szabó 
Ervin nevét is, akire vonatkozhatnak Szabó István 
e sorai. Vele egyébként harcos vitákat folytatott 
Szabó az ötvenes években megjelent Kossuth-
tanulmányaiban is. Vö. erről részletesen Erős V., 
2003. 94–108.

44 Itt érdemes megjegyezni, hogy Szekfű Gyula 
Három nemzedék-ében szintén Ady e kor ikoni-
kus alakja. Vö. Szekfű Gy., 1920.
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45 Hozzájuk irodalom vö. pl. Lackó M., 1996/b. 
165–190.; Borbándi Gy., 1989.; Borbándi Gy., 
2006.; Salamon K., 2002. Valamint Papp I., 2012.

 A nemzetközi irodalomból pl. Gérard R., 2001.
46 Hasonló gondolatokat fogalmaz meg Szabó 

egyéb népiségtörténeti tanulmányaiban is: vö. 
Szabó I., 2005. A völkisch szemlélethez, illetve a 
Volkstumskundé-hez vö. Erős V., 2013/b. 33–62.

47 Látható, hogy Szabó itt is alapvetően német 
példákra hivatkozik. Ugyanakkor kétségtelen 
alapvetően németellenes felfogása pl. a háború 
alatt készült recenzióiban is, de ez volt a Sorsunk 
című folyóirat legitimációs programja is. Vö. erre 
Várkonyi N., 1976.

 Másrészt azonban talán jogos volt Szekfűék (pl. 
Gogolák Lajos és Kósa János) említett intelme 
is, hogy a népiségtörténet módszertani adaptá-
ciója arra kísért, hogy azonosuljanak politikai 
programjával, nemzetfogalmával is. Vö. erre még 
Erős V., 2005.

48 Látható, hogy itt Szabó István azért elég közel 
került a német „völkisch” ideológiához.

49 Szabó I., 2005. 196.
50 Mályusz Elemér 1942-ben szintén a németek 

melletti teljes felsorakozást sürgeti. Vö. Mályusz 
E., 1942/a. Illetve a későbbiek.

51 Szabó I., 2005. 196–197.
52 A Magyar Nemzet Történetéről vö. pl. Mann M., 

1968. 1117–1148. Valamint újabban Romsics I., 
2011. 155–164.; Erős V., 2015. 136., 181.

53 Vö. Hóman B. – Szekfű Gy., 1935–1936.
54 Vö. Mályusz E., l939/a. 105–124.
55 Szabó I., 2005. 199. Vö. még a korábbiak.
56 Ugyanezt kísérelte meg elvégezni legutóbb a 

Szekfű Gyuláról készült monográfia szerzője, 
nem éppen sikeresen, hiszen megmaradt az alap-
vetően leíró, tartalomismertető jellegnél. Vö. 
Dénes I. Z., 2015. Vö. ehhez Erős, 2016, Erős V., 
2017/c. 84–96.

57 A Magyar Nemzet Történetéhez vö. még pl. 
Szendrey Á., 2013. 287–300.

58 Itt, ha freudi elszólás szintjén is, lehetetlen nem 
észrevenni Németh László híres-hírhedt írásának 
fogalmi készletét Szabó narratívájában.

59 Sic!
60 Szabó I., 2005. 200.
61 Vö. Dénes I. Z. 2015.; Gyurgyák J., 2007.; Erős 

V., 2015.; Monostori I, 2017.
62 Hómanhoz vö. Hóman B., 2002. Valamint 

Történeti átértékelés, 2011.
63 A Szent Korona-tan századforduló körüli ér-

telmezéséhez vö. legújabban Törő L. D., 2015. 
30–41.

64 Vö. Erős V., 2000.; Erős V. 2013/b. 33–62.
65 Vö. mindehhez a korábban elmondottak. A szö-

vegben egyértelmű a Szekfűékkel szembeni fo-
kozatos elhatárolódás és a Mályusszal való, szinte 
tökéletes azonosulás.

66 Szabó I., 2005, 201–202.
 Mályusz népiségtörténetéről vö. Erős V., 2000, 

illetve Erős V., 1995. 280–287.; Erős V., 2013/b. 
33–62. Újabban Gyáni G., 2016. 215–229. Vö. 
ehhez a későbbi megjegyzések.

 Érdekes adalék mindehhez Szekfű ekkoriban 
megfogalmazott véleménye Mályuszról, illetve a 
népiségtörténetről. Szekfű Bíró Sándornak. Bp., 
1942. IV. 21. MTA KK Ms 4297/258.

 „A M.[agyar] Nemzetbe október óta nem írok, a 
szerkesztővel nem tudtam kijönni, mert a kétheti 
cikkírás mellett a M. Nemz. társaság elnöke, 
Bethlen István megbízásából bizonyos szellemi 
vezetést is kellett gyakorolnom s amikor annak 
keretében a színvonal emelésére törekedtem, a 
szerkesztő, aki bulvárlapot tud csak szerkeszteni, 
nem engedelmeskedett. Bethlen azonban nem 
engedett el végkép, de a dolog nem is intéződött 
el, – remélem azonban, most majd megtörténik 
ez is. Az egész igen hosszú történet, majd egyszer 
elmondom. Hasonlókép hosszú történet Mályusz 
ügye is. Könyvét nem olvastam el, az különnyo-
mat az Egyedül vagyunkból, ezt a lapot pedig, 
több mással együtt, nem veszem kezembe. M-al 
különben most már köszönő-viszonyban sem 
vagyok. De könyve tartalmáról többé-kevésbé 
tájékoztattak. Általában véve: M. tehetséges em-
ber, mindig támogattam az itteni második magyar 
történeti tanszékre is, másokkal együtt én segítet-
tem, bár tudtam, hogy összeférhetetlen, nagyúri 
hóbortban szenvedő ember, akiben örök tüske az, 
hogy engem ismernek, rólam beszélnek, sőt az is 
fájt neki, hogy engem szidnak nem őt. S mikor én 
megkezdtem a politikai újságírást, ő is beugrott, 
az ellentett irányban. Amit ír, mindig van benne 
jó, vegyest hozzá nem értéssel, az anyag nem 
teljes ismeretével, és nagyfokú személyi pátosz-
szal, amit néha lefojtani szeretne. Irói képességeit 
az én megállapításaim támadásaival gyakorolta: 
barokk koncepcióm ellen írt, aztán a 18. századi 
prot. egyházi dolgokat az én megállapításaim 
cáfolására írta, – a szellemtörténetet azért szidja, 
mert engem tart szellemtörténésznek, holott ő 
volt az még a Sándor Lipótról szóló művében; 
még korábban Széchenyi-koncepciómat támadta 
stb. … Tőled említett könyvét itt egyetlen komoly 
historikus sem veszi komolyan, de megértem, 
hogy cáfolat híjján sok embert meg tud nyerni 
magának. Ma ő itt teljesen el van szigetelve, a 
Domanovszky-Lukinich-Hajnal csoport is, mely 
az Akadémiában és a Tört. Társaságban uralko-
dik, csak azért tart ki mellette, mert szükséges 
ellensúlynak tartják velem szemben… Különben 
a M.-féle népiség- és település stb. történeti prog-
ram a mai német dolgok lemásolása, – a német 
tudomány ezeket maga sem veszi komolyan.”

67 Györffy Istvánról vö. Györffy Gy., 2000. 19–28.; 
Illyés Gy., 1939, 1964.
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 Szabó utal rá már a Schünemann vitában is. Vö. 
Erős V., 2017/a. 19–52.

68 Szabó itt valószínűleg pl. Karácsony Sándorra, 
Lükő Gáborra gondol. Előbbire vö. Lányi G., 
2000.

69 Alapvetőnek gondolom Szabó itteni kijelentését: 
még a népi ideológiára is úgy tekint, hogy abban 
a baloldali, a népet plebs értelmében megközelítő 
felfogástól jelentős mértékben elhatárolja magát, 
illetve azt hiányosnak tekinti.

70 Erről irodalom Szabados M., 1941. 169–181.; 
Vincze G., 2001. 142–187.; Papp Á., 2017.

71 A Szabó által hivatkozott Tusa Gáborról megje-
gyezhető, hogy Szekfű „Állam és nemzet” című 
kötetéről a szélsőjobb szóhasználatát felidéző bí-
rálatot írt. Vö. Tusa G., 1942. 660–666. Vö. még 
Monostori I., 2017.

72 Szabó I., 2005, 203.
73 A Szent Koronához Eckhart F., 1931. 269–320.; 

Eckhart F., 1941.; Eckhart F., 1946.
 Eckharthoz legújabban Törő L. D., 2016. 57–77.; 

Törő L. D., 2017. 1407–1450.

 Szabó István Mályusznak. 1943. november 27. 
Debrecen.

 „Kedves Elemér!
 Szíves elnézésedet kérem, hogy csak most jut-

tatom vissza a tájékoztatásokat: röpke budapesti 
utakkal megterhelve és az előadások nyomában 
nyargalva alig jutottam ez ideig lélekzethez is. 
Nagyon szépen köszönöm szívességedet, jól tu-
dom hasznosítani.

 Mikor most vége felé közeledik az első szemesz-
terem (dec. 17-e körül fejezem be előadásaimat, 
illetőleg a kollokviumokat), látom, hogy sok 
kezdeti – remélhetőleg: kezdeti – nehézséggel 
kell megküzdenem. Hallgatóm szép számmal van 
s megvan az igény is a tanárral szemben, viszont 
a tanárnak a maga igényeit mérsékelni kell. A 
kollokviumok után visszamegyek tartósan Bp-re, 
sajnos, a lakásprobléma megoldására kevés a 
kilátásom.

 Még egyszer leghálásabb köszönetemet kifejezve 
s a Méltóságos Asszonynak kézcsókomat jelent-
ve, maradok őszinte barátsággal

 Debrecen, 1943. november 27.
 igaz híved
 Szabó István”
 Vö. Erős V., 2005/c. 209–229. 226–227. A levél 

világosan bizonyítja, hogy közeli kapcsolat volt 
közöttük ebben az időben is.

74 Leginkább Für L., 1976. 7–30.; Várdy B., 1976. 
102–120. (Itt megjegyezném persze, hogy Várdy 
Béla főként Mályusz Elemér népiségtörténetéről 
nyilatkozik, de kétségtelen, hogy az ott elmondot-
tak, már csak azért is, mert megemlékezik róla, 
Szabó Istvánra is vonatkoznak.); Balogh I., 1993. 
119–134.

75 Vö. Erős V., 2003. 94–108., illetve az ezzel 
kapcsolatos teljes dokumentációra A harmadik út 
felé, 2006.

76 Vö. Szabó I. 1934/b. 364–368. Illetve Erős V., 
2017/a. 19–52.; Erős V., 2018: Szabó István debre-
ceni identitásai. V. Erős, 2018: “Geistesgeschichte” 
versus “Volksgeschichte” = Erős V., 2018: 
Szellemtörténet versus népiségtörténet.

77 Általában is érvényes, hogy Szabó a tiszántúli, 
protestáns, Debrecen központú hagyományt pre-
ferálja Szekfű katolikus, Habsburg-párti, dunán-
túli, „nagymagyar” vonalával szemben.

78 Vö. Szabó I., 1937/a. 259. Megjegyzendő, hogy 
Erdei a hatvanas években Szabó munkáinak, 
például a dualizmuskori parasztságtörténeti köte-
teknek egyik legfőbb mentorává válik. Vö. erről 
részletesebben Erős V., 2018: Populus, plebs, 
rusticus. (Szabó István hatvanas évekbeli tanul-
mányai.) (Megjelenés alatt)

 A népi mozgalomról, ideológiáról vö. a korábbi 
jegyzetekben megjelölt irodalmat. Erdeihez újab-
ban Huszár T., 2012.

79 Vö. Tiszántúl, Balogh István. Balogh István 
több helyen megemlékezik Szabó és a népiek 
kapcsolatáról, illetve az itt felvetődő kérdésekről. 
Alapjában (pl. Gogolák Lajossal szemben) egyért 
Szabó felfogásával, s a népi gondolat szellemé-
ben születettnek véli nézeteit. Jellemző, hogy írá-
sai is a népi eszmekör propagálójaként tekinthető 
Tiszántúl című folyóiratban jelentek meg. Vö. 
Balogh I., 1942/a. 4. Balogh I., 1942/b 3.

 Szabóról és Baloghról legújabban vö. Orosz I., 
2017. 39–48.

80 Vö. Szabó I. 1941/b. 11–21.; Szabó I., 2005.
81 A „sorsélmény” fogalma nem áll messze a szel-

lemtörténeti alapállástól.
82 Vö. Szabó D., 1990. 286–389.
83 A hatalmas Németh László-irodalomból csak 

jelzésszerűen pl. Grezsa F., 1989.; Monostori I., 
1989.; Lackó M., 1996/a. 10–78.

 Illetve Németh László művei közül Németh L., 
1942. 185–274.; Németh L., 1989/a.; Németh L., 
1989/b. 408–482.; Németh L., 1989/c.

84 Szabó István és Németh László kapcsolatára 
egyébiránt közvetlen bizonyítékunk nincs. Ennek 
egyik oka az is lehet, hogy – tanítványai el-
mondása szerint – 1956-ban Szabó leveleinek, 
iratainak jelentős részét megsemmisítette, s ha 
volt ilyen, akkor Németh Lászlóval való kapcso-
latának dokumentumai is kompromittálók lehet-
tek, tehát köztük lehettek. De Szabó és a népiek 
közötti kapcsolatra még számos egyéb forrással 
rendelkezünk, ráadásul a Németh Lászlóval való 
esetleges kapcsolatra közvetett bizonyítékunk 
van. Szabó István legközelebbi hozzátartozójá-
nak személyes közlése szerint ugyanis, a világ-
hírű fizikus Bay Zoltán, amíg Magyarországon 
tartózkodott, rendszeres vasárnapi ebédeken és 
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beszélgetéseken vett részt náluk Németh László. 
E beszélgetéseken számos alkalommal felbuk-
kant Szabó István is, aki egyébként Bay Zoltán 
sógora volt (felesége Bay Zoltán testvére). S 
bár Bay Zoltán és Szabó István akár elvi jellegű 
kapcsolatára szintén kevés a filológiai bizonyí-
tékunk, egy beszédes levéllel azonban mégis 
rendelkezünk. Bay Zoltán ugyanis 1946-ban le-
velet írt Keresztury Dezső kultuszminiszterhez 
(akitől persze szintén nem áll távol egy bizonyos 
„népi nemzet” gondolata, s megjegyzendő az is, 
hogy Szabó Istvánnal együtt szerepelt az „Úr 
és paraszt…” kötetben.) E levélben arra kéri 
Kereszturyt, lépne közbe Szabó István B-listázása 
ügyében. Szabót ugyanis egy debreceni egye-
temi ösztöndíj-elosztási ügy miatt ez a veszély 
fenyegeti, s Bay szerint nem kell Kereszturynak 
magyarázni, hogy ez az eljárás a magyar népi 
gondolat szempontjából katasztrofális lenne.

 Vö. Bay Zoltán levele Keresztury Dezsőnek, 
1946. július 22. In: Szabó István Emlékkönyv, 
1998. 21–22.

 Bay Zoltán és a népi gondolat/mozgalom kapcso-
latára vö. Püski S., 2002.

85 Vö. erről bővebben Erős V., 2005/b. 7–44.
86 Vö. Szabó I., 1944/a. 49–52. A folyóiratban 

Dömötör Sándor ismertette „A magyarság élet-
rajzá”-t. Vö. Dömötör S., 1943. 44–48.

87 Szabó I., 1947. 238–239.
 A folyóiratról Kovács K., 1980. 320–333. Amikor 

Szabó cikke megjelent, már Budapestre költözött 
a lap, s kevésbé érvényesült benne a népiek 
hatása.

88 Vö. Szabó I. (szerk.), 1948. Illetve Erős V., 
2017/a. 19–52.

89 Szabó és a népiek kapcsolatához alapvető forrás 
Móricz Zsigmondnak egy Szabó Istvánhoz írott 
levele. Ebben segítségét kéri a Magvető újabb 
kiadásában, az 1138-as alapítólevél fordításának 
ügyében. A levélben azt is jelzi Móricz, hogy kö-
tete a népi gondolat propagálásának szándékával 
készül.

 Móricz Zsigmond levele Szabó Istvánhoz.
 Ms 5438/148. Szolnok, 1942. július 3.

 „Kedves Barátom!

 most, hogy útra indultam, ugyanazt a kis felső 
kabátot vettem elő, ami nem volt rajtam azóta, 
hogy nálatok voltam s legnagyobb meglepeté-
semre annak a zsebében volt az a notesz, amit 
[sic] akkor eltűnt szemem elől. Megörültem neki, 
nagyon röstellem, hogy benneteket egy pillanatra 
nyugtalanítottalak vele. Sietve jelentem a szeren-
csés megtalálást. Kérlek ne nehezteljetek, de már 
ilyen az én fejem.

 De erről eszembe jutott, hogy te segíthetnél most 
valamiben rajtam.

 Új kiadásban kiadom a Magvetőt. Ez irodalmi 
antológia, melyet 1940-ben hoztam ki s azóta 
teljesen elfogyott, úgyhogy most új kiadásra van 
szükség.

 A Magvetőnek az a jellegzetessége, hogy az 
ifjúságot végig vezeti a magyar szellem egész 
fejlődésén Anonymustól kezdve s elsősorban 
a népi gondolat [sic] irányát és tüneteit gyűjti 
egybe. Anonymust és a krónikákat Szabó Károly 
fordításában, a többit újabb kiadványok alapján 
válogattam össze s közlöm benne. Szeretném 
felvenni azt az 1138-ból való alapítólevelet, amit 
Kerecsényi-Pais Régi magyar olvasókönyvé-
ben találtam, de nem ismerem annak magyar 
fordítását.

 Nem vállalnád-e, hogy lefordítsd?
 Nekem azért lett volna kedves, mert többszáz 

magyar szolganév van benne felsorolva. A nevek 
között mai szemmel is sok nevet magyar szóval 
ismerünk, de a túlnyomó részt laikus egyáltalán 
nem tudja kihámozni, mi lehet kiejtésében. Ez 
nem baj s nem is akarnék erőszakolt magya-
rázatokba bocsátkozni, elég nekem a névsor, s 
dokumentum. Ezekhez tehát nem muszály [sic] 
hozzányúlni, bár ha könnyen lehet valamely név-
nél a mai szót jelezni, zárójelben mellé kellene 
írni.

 Lefordítani csak a bevezetést, befejezést, és az 
összekötő sorokat kellene.

 A munka sürgős volna, mert a kézirat már nyom-
dában van. Nagyon kérlek, légy szíves értesíteni, 
hogy vállalod-e? s így a népnek és az ifjúságnak 
szeme elébe kerüljön.

 Ha te neked nem volna időd, keress valakit, 
egy fiatal történészt, aki meg tudná csinálni a 
fordítást.

 Szeretettel üdvözöl
 öreg barátod
 Móricz Zsigmond”

 A levélben közöltek tisztázásához, illetve Szabó 
István két válaszlevelére vö. A harmadik út felé, 
2006. 125–127.

 A levél megjelent In: Móricz Zsigmond a Kelet 
Népe szerkesztője. Levelek. I., 1988. 525. A 
levél pontosabb körülményeihez vö. még a szer-
kesztői jegyzetek, in: Móricz Zsigmond a Kelet 
Népe szerkesztője II, 1999. 405–406. Szabó 
István egyébként 1958-as leveleiben magyarázza 
el F. Csanak Dórának a levelezésre való vissza-
emlékezését és a konkrét körülményeket. Vö. 
ehhez részletesebben Erős V., 2018: Populus, 
plebs, rusticus. Illetve A harmadik út felé, 2006. 
358–359.

 Móriczhoz a kiterjedt irodalomból pl. Czine M., 
1968.; Móricz V., 1981.

90 Vö. Erős V., 2012.
91 Vö. Erős V., 2005/a.
92 A Teleki Intézethez vö. Erős V., 1996. 220–244.
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93 Vö. a korábbiak.
94 Vö. ehhez Gyáni G., Romsics I., részben Romsics 

G., 2010. a következőkben.
95 Vö. még Romsics G., 2007. 73–104.
96 Vö. a korábbiak. Illetve pl. Szabó I., 1940/e. 

104–105.; Szabó I., 1941/d. 438–443.; Szabó I., 
1942/c. 214–217.

97 Vö. a korábbiak.
98 Ua.
99 Ua.
100 Vö. Erős 2013. Valamint pl. Mályusz E., 1994.; 

Erős V., 1995. 280–287.
101 Vö. Erős V., 2000.
102 Vö. Erős V., 2005/a. Valamint V. Erős, 2018: 

“Geistesgeschichte” versus “Volksgeschichte”; 
Erős V., 2018: Szellemtörténet versus 
népiségtörténet.

103 Vö. ehhez Erős V., 2016. 78–98.; Miskolczy A., 
2012. 

104 Vö. a korábbiak. Illetve Farkas M., 2004. Újabban 
Balogh Józsefről vö. Frank T., 2016. 99–146.

105 Vö. Erős V., 2017/a. 19–52. Illetve a korábbiak.
106 Vö. a korábbiak, illetve Lénárd Ödönék vitája 

Szabóval.
107 Vö. Szekfű Gy., 1942.
108 Vö. a korábbiak. Valamint V. Erős, 2018: 

“Geistesgeschichte” versus “Volksgeschichte” 
Erős V., 2018: Szellemtörténet versus 
népiségtörténet.

109 Vö. Erős V., 2010. 15–30.
110 Ez lehetne inkább etnoprotekcionista ideológiá-

nak nevezni, amelyet újabban az ezzel kapcsola-
tos irodalom hangsúlyoz. Vö. pl. Trencsényi B., 
2011.

111 Vö. Szabó I., 1976/a. Illetve Faragó T., 1999, 
1977. 296–307., 76–80.

112 Vö. Szabó I., 1941/a. 44–80.; Szabó I., 1941. 
11–21. Újra megjelent: Erős, 2006. 111–123.

113 Vö. Sándor P., 1954. 373–419. Vö. még minderre 
a következők. 2013-as kritikámban említettem, 
hogy a Domanovszky-iskola vonatkozásában 
Romsics Ignác 2011-es összefoglalásában Sándor 
Pál megállapításait kritikátlanul veszi át. Vö. Erős 
V. 2013/a. 80–92.

114 Vö. Szabó I., 1941/a. 44–80.
 Ugyanez Szabó I., 1976/b. 237–252.
 Érdemes itt is felidézni Szabó tanulmányának 

befejező sorait, amelyek kimaradtak 1976-os 
kötetéből.

 „A nemesség azonban egészében így is olyan 
szelekció volt – írja Szabó 1941-es tanulmányá-
nak befejező soraiban –, amely[ben?] általában 
a törekvő, küzdőképes, eredményes, az alkalmat 
megragadó és alkalmazkodó erők találkoztak 
össze. E nemesség nagy történelmi műve a 
nemzet politikai hatalmának kiépítése és meg-
tartása. Ez feladata is volt, minthogy a politikai jo-
goknak csak ő volt részese. Mellette a parasztságnak 

az elmozdíthatatlan gyökeres népi erő, a tápláló 
talaj feladata jutott, a történelem mérlegén nem 
kisebb érdem, hiszen a nemesség olyan vidé-
ken, ahol nem támaszkodhatott sajátvérű magyar 
paraszttömegre – elsősorban a Felvidékre kell 
gondolnunk – idővel az idegen parasztsághoz 
hasonult és elveszett a magyarság számára. Így 
egyetlen szerves test részeként egészítette ki egy-
mást nemesség és parasztság.” Szabó I., 1941/a, 
44–80. 76.

 Szintén érdemes még felidézni Szabó 1940-
es forráskiadványát, ahol alapvetően ugyanez 
a „közösség”-gondolat állhat a háttérben. Vö. 
Galánthai és fraknói gróf Esterházy Antal leve-
lei feleségéhez, gróf Nigrelli Mária Annához, 
1701–1706, 1940.

115 Vö. Sándor P., 1954. 373–419.; Léderer E., 1955. 
103–106. Illetve Léderer E., 1969.

 Sándor Pál szerint Szabó korai parasztságtörténe-
ti munkái haladóbbak, progresszívabbak, mint pl. 
a Domanovszky-iskola tanulmányai, mert jobban 
hangsúlyozzák a társadalmi konfliktusokat.

 A reakciós fordulat Sándor Pál szerint „Az úr és 
paraszt a magyar élet egységében” című kötettel 
következik be, amelyben Szabó István is pub-
likál, viszont a kötet a Horthy fasizmus „népi 
közösséget” hirdető ideológiai alátámasztására 
szolgál csupán. Tanulmánya további részében 
Sándor így a népi írókkal való rokonságát is 
tagadja Szabónak, hiszen nem követeli a földosz-
tást, s így a társadalom radikális átalakítását.

 „Az úr és paraszt a magyar élet egységében” c. 
kötetről írja Sándor Pál:

 „Végeredményben reakciós fordulatról kell be-
szélnünk. A »Nemesség és parasztság Werbőczi 
után« lényegét tekintve nem más, mint a Horthy-
fasizmus »népi közösség«-ét [! – E. V.] hirdető 
szemfényvesztésének történelmi alátámasztása 
[…] A paraszti helyzet kritikája helyett mondja, 
hogy »a magyar nemesség és a magyar paraszt-
ság… a magyar törzsöknek egyforma testvér-
ága«.” (Sándor P., 1954. 373–419. 414.)

 „… a szerzők a társadalmi béke, az osztály-
különbségek elmosásának és az osztályharctól 
»megtisztított«, egységes társadalom elvének 
politikai szempontjait érvényesítették, illetőleg 
vetítették vissza a régmúltba. Sinkovics [István – 
E. V.] pl. a XV. századi jobbágyéletet jellemezve 
az »anyagi erőgyűjtésnek a későbbi viszonyok-
hoz mérve szinte akadálytalan lehetőségei«-ről 
beszél, nem kisebb hangsúllyal emlegetvén, hogy 
»a földesúr-jobbágy kapcsolat éppen a két osztály 
közelsége miatt aránylag kiegyensúlyozott« volt. 
A hűbéri társadalomnak volt valami – láthatatlan 
erőktől szabályozott – »állandó mozgása« írja, 
amely »át- meg átjárta az egymásfeletti sorokat, 
kiépítvén a feudális kor kiegyensúlyozott tár-
sadalmi szerkezet«-ét. A »középkorban« éppen 
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ezért »a nagybirtokos és a nemesség« nem is 
»volt lefelé mereven elhatárolódó és a magasabb 
életforma kiváltságából mindenki mást féltéke-
nyen kirekesztő hatalmi csoport, hanem új és új 
erőkkel telítődött a jobbágy parasztság kimerít-
hetetlen népi medencéjéből«.” (Sándor P., 1954. 
373–419. 414.)

 Ezzel szemben Léderer nem tekinti reakciósnak 
Szabó szóban forgó művét, sokkal inkább „A 
magyarság életrajzá”-át tartja kétségesnek, bár itt 
rámutat ennek alapvető németellenességére is.

 „Nem látom azonban teljesen igazoltnak, hogy 
pl. Szabó Istvánnál valamiféle reakciós jobbrato-
lódást jelentett volna az »Úr és paraszt« kötetbeli 
tanulmánya. Sokkal inkább lehetne ilyenről be-
szélni Szabó István összefoglaló népiségtörténeti 
köteténél, amely igen gondos analízisre szorul. 
Erre az analízisre annál inkább szükség van, 
mert minden reakciósság mellett éppen ebben a 
kötetben nyilvánul meg legjobban az a német-
ellenesség, amely – persze súlyos korlátokkal 
– lényegében a népiségtörténeti tanulmányok leg-
több szerzőjénél jelentkezett.” Léderer E., 1955. 
103–106. 106.

 Léderer egyébként sok tekintetben megvédi itt a 
Domanovszky-iskolát, nem fasisztának, hanem 
egy Othmar Spannhoz köthető konzervatív, ren-
dies-feudális szemlélet reprezentánsaként értékeli 
azt. Vö. erre még Erős V., 2018.

116 Vö. Gunst P., 1995. 183.
117 Pl. Wellmann I., 1937/b. 473–485.; Orosz I., 

1990. I–III.; Csíki T., 2003. Megjegyezhető, 
hogy Wellmann Imre csak az Ugocsa megye 
kapcsán beszél a népiségtörténetről, s egyfaj-
ta művelődéstörténetként, illetve par excellence 
történeti demográfiaként értékeli. Az ideológiai 
vonatkozásokról nem beszél, igaz ez a későbbi 
népiségtörténeti tanulmányokban, valamint „A 
magyarság életrajzá”-ban jobban kidomborodik.

118 Vö., Orosz I., 1978. 50–56.; Orosz, 1978. 
Részben Pamlényi E., 1969. 12. (Bár Pamlényi 
inkább a hatvanas évek munkáira vonatkoztatja 
mindezt, Orosz viszont az 1945 előttiekre is.)

119 Vö. Gyáni G., 2002. 119–133.; Csíki T., 2003.; 
Bolgár D., 2006/a. 43–72.; Romsics I., 2011.

120 Vö. Erős V., 2018. 54–84. Itt rámutatok arra, 
hogy Romsics Ignác összekeveri Szabó paraszt-
ságtörténeti és népiségtörténeti tanulmányait. A 
népiségtörténetiek nem a parasztságtörténetiek, s 
a magyar fejlődésnek a nyugat- és kelet-európai 
közötti voltának megállapítása után, hanem az 
előtt keletkeztek.

121 Vö. Szekfű Gy., 1918.
122 Itt minden bizonnyal Für Lajos ilyen jellegű ér-

tékelésére utal Romsics Ignác. Vö. Für L., 1976. 
7–30.

123 Vö. Jakó Zs., 1942. 193–205.; Makkai L., 1944. 
95–97.

124 Vö. Romsics I., 2011. 336–337. Itt is Für Lajos 
nézetei köszönnek vissza. Für L., 1976. 7–30.

125 Romsics I., 2011. 336–337.
126 Romsics I., 2011. 337.
 Itt szeretném azután megjegyezni, hogy Szabó 

István asszimiláció-felfogásával foglalkozik 
Gyáni Gábor is az asszimiláció kérdésének iro-
dalmát elemző tanulmányában. Gyáni G., 2002. 
119–133.

 Gyáni interpretációja azért is fontos számunkra, 
mert a jelzett áttekintést alapvetően Szekfű Gyula 
és Szabó István nézeteinek ütköztetésével kezdi, 
s ebből vezeti le a későbbi álláspontokat. Gyáni 
felfogásából egyértelműen kiderül, hogy számára 
a Szabó István által megfogalmazott koncepció a 
szimpatikusabb. Figyelemre méltó azonban, hogy 
csak „A magyarság életrajzá”-ból idéz s abból 
is pusztán a 19. századi asszimilációt elemző 
részeket.

 Gyáni Szekfű felfogásával szemben azért kriti-
kusabb, mert az alapvetően ideologikus s Szekfű 
– aki történetírásában (jelesül a „Három nemze-
dék”-ben) általában hatalom- és politikatörténeti 
szempontokat érvényesít, s ezért utasítja el a 19. 
századi liberalizmust is – állami-nemzeti aspek-
tusból bírálja és tartja veszélyesnek a zsidóság 19. 
századi felületes asszimilálódását.

 Szabó István felfogását Gyáni ezzel szemben 
azért tartja pozitívabbnak, mert ő az asszimiláci-
óban elsősorban nem felülről, állami úton, az elit 
által kezdeményezett jelenséget lát, hanem annak 
a mindennapi életben, a társas érintkezésben gyö-
kerező szociokulturális feltételeit vizsgálja.

 „Szabó asszimilációfogalmát – írja a további-
akban Gyáni – joggal nevezhetjük szociológiai 
irányultságúnak, hiszen a teljes és befejezett asz-
szimiláció (»amikor az asszimilált minden fenn-
tartás nélkül átvette az új népiség tudatát«) a 
mindennapi társas érintkezés révén jön létre, vagy 
emiatt hiúsul meg. Ezért is gondolja úgy, hogy a 
felülről kicsikart, tehát állami úton, az elit által re-
alizálódó adaptáció tényeiből aligha vonhatunk le 
komoly következtetéseket az asszimiláció tényle-
ges eredményeire nézve: azok eredményességét 
ugyanis nem a szándékok eltökéltsége, hanem 
egyes-egyedül a szocio-kulturális feltételekkel 
való egybeesésük mértéke garantálhatja.” Gyáni 
G., 2002. 119–133. 122–123.

 Szabó István nézeteit összegezve Gyáni azután 
ismételten azt állapítja meg, hogy annak tudomá-
nyos jelentőségét a társadalomtörténeti megkö-
zelítés adja meg, mely felcsillantotta a reményt a 
19. századi nemzetiségi politika egymást kizáró 
értékeléseinek meghaladására.

 Gyáni értelmezésével szemben a következő kifo-
gások vethetők fel: egyrészt, úgy gondolom, egy-
oldalúan és kissé elfogultan értelmezi Szekfűnek 
az asszimilációval kapcsolatos nézeteit, tekintve, 
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hogy csak a „Három nemzedék”-ből idéz. Ezen 
felül nem mutat rá arra a – témánk szempont-
jából viszont különösen fontos tényre –, hogy 
a húszas évek elejének (egyébként korántsem 
minden elemében tisztázott) álláspontjához ké-
pest Szekfű nézetei a harmincas évek második 
felében jelentősen módosultak. Ekkor ugyanis a 
19. századi asszimilációt nem tartotta feltétlenül 
káros jelenségnek, sőt az ebben az időszakban 
vallott Szent István-i állam eszméje éppen hogy 
a nemzetiségekkel toleránsabb s így az asszimi-
láció kérdésében is pozitív álláspontot foglalt el. 
Legjelentősebb vitapartnerei éppen ebből a szem-
pontból bírálják, elég itt Szabó Dezső, Németh 
László vagy akár Mályusz Elemér Szekfű elle-
ni támadásaira utalnom. Igencsak meglepő az 
egyébként a posztmodern megközelítést számos 
munkájában pozitívnak minősítő Gyáni részéről, 
hogy Szabó munkájában a retorikus-ideologikus 
elemeket nem ismeri fel, s pl. a „Nemzetszemlélet 
és magyarságtudat” című tanulmányt, amelyben 
Szabó világosan kifejti, hogy nézeteinek alapja 
egy a Mályuszhoz köthető népi-nemzet foga-
lom, nem is említi. Bolgár Dániel Gyáni Gábor 
bátorítására készített írásában kérdezi, hogy mit 
keres jelen sorok értelmezésében pl. Hayden 
White? Pedig köztudomású, s éppen Gyáni 
Gábor veti fel számos írásában, hogy White 
fogalmazta meg s elemezte igen vehemensen a 
történeti munkák retorikus-ideologikus jellegét. 
A kérdéskörben lefolytatott vita során is meg-
erősítettem, illetve későbbi tanulmányaimban 
(jelen írásban úgyszintén) is azt fejtettem ki, 
hogy mind Szekfű, mind Szabó nézeteiben 
ideologikus-retorikus motívumok dominálnak. 
Gyáni munkáiban tehát nem a posztmodern 
érvényesítését kritizáltam, ellenkezőleg, annak 
nem következetes érvényesítését.

 Vö. mindezekhez még Erős V., 2005/a. Illetve 
Erős V., 2000.; Bolgár D., 2006/b. 223–230.; 
Bolgár D., 2007. 7–10. Gyáni számos, a poszt-
modern szellemében fogant munkái közül vö. pl. 
Gyáni G., 2010.

127 Faragó Tamás 2012-es tanulmányában a korábbi-
akban idézettektől (pl. Romsics Ignácétól, Gyáni 
Gáborétól, Orosz Istvánétól, Für Lajosétól 
stb.) gyökeresen ellenkező képet fest a népi-
ségtörténetről, világosan utalva annak politi-
kai/ideológiai céljaira (tehát egyáltalán nem 
tartja magától értetődően tudományosnak, fő-
leg nem „objektív”-nak e kutatásokat [egész 
fejezetének címe is sugallja ezt, hiszen a 
dualizmus után a két világháború közötti ma-
gyar történeti demográfiát a „Transformation 
and deformation” című fejezetben tárgyal-
ja]. Szempontunkból különösen fontos, hogy 
Mályuszra itt nem is hivatkozik, csak Szabó 
1943-as francia nyelvű és 1944-es német nyelvű 

munkáira, valószínűleg azért, mert angol nyelvű 
tanulmány a külföld számára is készült.

 “Population history became greatly centralized, 
deeply politicised [!] and its approach severely 
restricted. Most Hungarian researchers 
concentrated on the reasons that had led to 
the break-up of the supposed political unity of 
the Carpathian Basin. A similar process can 
be traced in the new population history of the 
Carpathian Basin in the Slovakian, Romanian 
and Serbian historiography after the First World 
War. The latter concentrated on justifying the new 
borders from ethnic and religious standpoints, 
labelling it historical demographis research.” 
T. Faragó, 2012. 11. Itt Szabóra is hivatkozik, 
Ungarisches Volk című 1944-es munkáját helyte-
lenül Ungarische Volk-nak írva!

 “The manifest purpose of these studies was to 
explore the reasons behind the falling number 
of Hungarian inhabitants in those regions, in 
contrast to their imagined great number and 
proportion in the Middle Ages [Szabó 1943! 
Revue d’Histoire Comparée tan-ra hivatkozva]. 
Unfortunately, researchers of ethnic questions 
almost never tried to explore the effect of genuine 
demographic factors (fertility, mortality and 
migration) on the ethnic structure. Their work 
was usually based on questions suggested by 
political thinking [!] such as by whom and with 
which methods statistics were falsified, or which 
group of the population had changed the ethnic 
structure of the region through immigration since 
the original conquest of the Hungarians (which in 
other cases was referred to as a forced change of a 
structure, previously dominated by the imagined 
mass of «ancient» non Hungarian-inhabitans).” 
Tamás T. Faragó, 2012. 12.

 Faragó tehát éppenséggel tagadja Szabó ilyen 
jellegű tanulmányainak tudományos jellegét, s 
egyértelműen politikai-ideológiai gyökerűnek 
tekinti azokat. Ezt az ideológiai hátteret azon-
ban nem vizsgálja, a népi-nemzet vagy politikai 
nemzet fogalmát fel sem veti, nyilvánvalóan 
azért, hogy az általa művelt (s Magyarországon 
főként az 1970-es, 1980-as években előtérbe 
kerülő) „tudományos” történeti demográfiához 
minél hamarabb eljusson. Faragó egyéb írása-
iban, pl. Gyáni Gáborral s a posztmodernnel 
ellentétben, a narratív/önreflexív szempontok 
helyett a történeti demográfia tudományos/
„objektív” jellegének további erősítését, pl. 
matematizálását szorgalmazza. Vö. Faragó T., 
2004. 302–340.

 Hozzá lehet tenni, hogy Faragó Tamás egy 
jóval korábbi írásában, ahol Szabó paraszt-
ságtörténeti tanulmányait értékeli (az írás tkp. 
Szabó 1976-os kötetéről készült recenzió), 
Szabó egész történetírását sokkal pozitívab-
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ban, modern, társadalomtörténeti-szociológi-
ai módszereket alkalmazónak minősíti. Vö. 
Faragó T., 1999, 1977. 296–307., 76–80.

128 Általában is mindkettőre, szellemtörténetre, 
népiségtörténetre is jellemző a társadalomtör-
téneti, szintetikus szempontok érvényesítése 
a dualizmuskori, s pl. Szabó korai műveiben 
jelentkező politika/eseménytörténeti szempon-
tok, nemzeti romantika helyett. Tehát mindkettő 
érvényesített tudományosabb szempontokat is. 
Vö. V. Erős, 2018: “Geistesgeschichte” versus 
“Volksgeschichte”; Erős V., 2018: Szellemtörténet 
versus népiségtörténet.

129 A korábbiakban persze Szabó vitatta Szekfű 
tiszántúli-nyugati magyar szembeállítását, illet-
ve utóbbival szemben kifejezetten a magyarság 
tiszai és alföldi hagyományainak fontosabb, pozi-
tívabb voltát hangsúlyozta. Vö. 1934-es recenzió, 
valamint Erős V., 2017/a. 19–52.

130 Kosáry Domokos véleménye későbbről Szabóról, 
az itt felhozott problémákat is érintve vö. Kosáry 
D., 1987. 321–355. 344–345.

 Látható volt, hogy a Szabó és Szekfű, illetve pl. 
a Kosáryék köre közötti feszültség alapvetően 
a népi nemzet és a politikai nemzet ellentétébe 
sűrűsödik, utóbbi pedig a szellemtörténet, illet-
ve a historizmus politikai álláspontját testesíti 
meg. A 2015-ben megjelent Szekfű-monográfia 
szerzője a történészt antimodern historicistának 
tartja, több alkalommal az „etnoprotekcionista” 
címkével illeti. Ez azért az „antimodern”-nek 
szintén nehezen nevezhető Szabó sokkal jobban 
illenék, hiszen ő beszél például több alkalom-
mal arról, sőt ez (láthattuk) nézeteinek egyik 
fundamentuma, hogy a magyarság etnikai alkata 
ezer éven keresztül nem változott, illetve, hogy 
a módosulások alapvetően negatív tartalmúak. 
Megjegyzendő még, hogy 2016-os monográfiájá-
ban Stefan Jordan a két világháború közötti német 
viszonyokat elemezve szintén a historizmus és 
a népiségtörténet (Volkstumskunde) dichotómi-
áját tartja a legfontosabbnak, amelyben – bár 
utóbbinak is vannak modernizáló tendenciái – a 
modernebbnek a historizmust tekinti. Szintén 
megjegyzendő, hogy Kodály Zoltán Szekfűnek 
a történetpolitikai tanulmányait tárgyalva azt veti 
szemére, hogy nem ismeri a magyar népet, túlsá-
gosan is feloldja a történetiségben, pedig vannak 
olyan helyek (elsősorban az Alföldön), ahol 800 
éve ugyanaz az őshonos lakosság.

 Vö. Dénes I. Z., 2015. Erről kritikám, az itt tár-
gyalt problémát is érintve Erős V., 2017/c. 84–96.

 Valamint St. Jordan, 2016. 85–96. Dénes I. Z., 
1988. 243–255.

 Alapvetően tudományosnak (azonban nem fel-
tétlenül a szellemtörténetnél tudományosabbnak) 
tartja Szabó népiségtörténetét Romsics Gergely 
is. Ő – úgy tűnik – Mályuszhoz képest tekinti 

kevésbé ideologikusnak Szabót, illetve (némileg 
ellentmondásosan, illetve az ellentmondást nem 
tisztázva) Szabó népiségtörténeti megállapításait 
akkor tekinti relevánsabbnak, ha a történetiség (s 
így a historizmus) szempontjait érvényesíti.

 Vö. Romsics G., 2010. 357–377.
 A Szabóval foglalkozó fejezet alcíme: 

„Népiségtörténet kirekesztés nélkül”.
 „A magyarság életrajza” Romsics Gergely szerint 

szigorúan tudományos, az ideologikus tartalmak 
kiiktatására irányuló törekvés dominál benne. 
Romsics G., 2010, 375.

131 De csak részben, hiszen Horthy-fasizmusról már 
nem beszélhetünk, igaz ez az értékelés külföl-
di összefoglalókban még mindig megtalálható, 
de Stefan Bergernek is majdhogynem hasonló 
véleménye van a két világháború közötti beren-
dezkedésről. Vö. Geschichte Österreichs, 2016. 
491. (Ugyanott a 498. oldalon már „félfasisz-
tá”-ra enyhül a minősítés, mindkettőben nélkü-
lözve minden irodalmi hivatkozást, de magya-
rázatot is.) St. Berger, 2015. Ennek kritikájára 
vö. V. Erős, 2018: “Geistesgeschichte” versus 
“Volksgeschichte”.

132 Ez a népiekről nem feltétlenül mondható el, bár 
erről vita volt már akkoriban, s később is. Vö. 
Szekfű Gy., 1955, 1633–1639. 281–289.; Lackó 
M., 1975. 52–170.

133 Amint a korábbiakban látható volt, Szabó ál-
talában is üdvözölte, sőt részben előkészítette 
a revíziót, vö. Ugocsa megye befejező sorai a 
korábbiakban. De a harmincas évek egyéb recen-
zióiban, illetve egyéb írásaiban pozitívan nyilat-
kozott az ezzel összefüggő munkákról. Szabó I., 
1931. 794–795. (Utóbbihoz vö. még Szabó István 
levelezése 1937-ből Iványi Bélával a Levéltári 
Közleményekben való publikáció tárgyában. Ms 
5400/495, 496.) Valamint Szabó I., 1938/c. 7–13.

134 Amint láthattuk, Szabó István az „Úr és paraszt a 
magyar élet egységében” című kötetben is a „kö-
zösség” gondolatát hangsúlyozta, tehát nyilván-
való a fennálló hatalom legitimálásához nyújtott 
érveket. De pl. a szintén ekkor készült „A magyar 
parasztság története” is több esetben dominálnak 
az állami szempontok, s pl. a 18. században a fe-
lülről, az állam részéről kiinduló reformokat (vö. 
Urbarium, II. József stb.) helyesli (ez kap gyöke-
resen más értelmet az 1950-es években, persze). 
Ez azért messze van pl. Féja, vagy Kovács Imre 
harcos, Dózsa Györgyöt mintának tekintő szem-
léletétől. Nem véletlen, hogy a „Nemzetszemlélet 
és magyarságtudat” befejező részében különb-
séget tesz a népiek között, aszerint, hogy népen 
populus-t vagy plebs-et értenek-e, s rokonszenvet 
egyértelműen az előzőkkel érez. Vö. a korábbiak, 
illetve Szabó I., 1941/a. 44–80.; Szabó I., 1940/a. 
Az 1950-es években megváltozott kontextusról 
Erős V., 2018, 32–58.; 54–84.
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135 Vö. É., Szabó, 1933. 214–216.; Szabó I., 1933–
1934/a. 205–214.; Szabó I., 1933–1934/b. 432–
435.; Szabó I., 1941/e, 85–88.; Szabó I., 1944/b, 
549–550. Megemlíthető még Pleidell Ambrus is, 
akiről Szabó 1935-ben nekrológot ír, s aki szintén 
harcos tanulmányt írt az önálló magyar városfej-
lődésről. Vö. Szabó I., 1935. 504–505.

136 Vö. mindezekről még Erős V., 2005/b. 7–44.
137 Vö. Szabó István: Pro memoria az „Iratok a 

magyar parasztság történetéhez” címen terve-
zett kiadványsorozathoz. Ms 5439/12. Debrecen, 
1946. III.4. Ehhez még bővebben Erős V., 2018. 
I–II. 32–58; 54–84. Ezekben az iratokban Fügedi 
Erik, Zákonyi Mihály, Szentgyörgyi Mária, Bélay 
Vilmos bukkan fel az említetteken kívül, mint 
Szabó nagyszabású vállalkozásának tervezett 
munkatársai.

 Az Országos Levéltárról vö. Lakos J., 1996; 
2006. Korábbról Ember Gy., 1954. 3–13. Borsa 
I., 1954. 14–55. Szabó levéltárosi tevékenységé-
ről Gazdag I., 1989. 121–129.

138 Fontos adalék mindezekhez a kapcsolatokhoz 
Szabó Szilágyi Lórándhoz írott 1947-es levele is. 
Vö. Ms 5440/120.

139 Látható a korábbiakból, hogy Szabó pozíciójának 
értékelésében kulcsszerepe van a népiségtör-
ténetről alkotott felfogásnak. Jelen írásnak 
nem lehet célja a kérdéskör teljes felderítése, 
néhány mozzanatra korábban utaltam, illetve 
itt megjegyzem, hogy új, de semmivel sem 
igazolható, ugyanakkor a korábbiakkal a le-
hető legteljesebben összefüggő elmélettel állt 
elő Mályusz népiségtörténetével kapcsolatban 
Gyáni Gábor 2016-os, szerény tudományos 
apparátussal ellátott tanulmányában. Gyáni 
szerint Mályusz szellemtörténeti kutatásai csak 
mimikrinek tekinthetők, éppen ezzel szemben 
fogalmaz meg egy annál tudományosabbnak 
tekinthető ellenkánont, a fasiszta-hitlerista 
német Volkstumskunde nem volt rá hatással 
(így nem diszkreditálja ezt), az új német 
társadalomtörténet (Kocka) is előzményének 
tekinti a Volkstumskundét. Gyáni összes ál-
lítása könnyedén cáfolható, megalapozatlan. 
Mályusz Elemér még a hetvenes években 
készült Önéletírásában is (vö. Erős V., 2000) 
külön fejezetet szentel a szellemtörténetnek, 
amelyben leírja, hogy csak a szellemtörté-
net Szekfű-által képviselt változatát kritizálta, 
egyébként életművének integráns része (azaz 
a mimikri csak merő kitaláció). Világosan 
bizonyítják a német Volkstumskunde alapvető 
hatását számos egyéb mellett egyetemi előadá-
sai (vö. Mályusz E., 2002), amelyekre Gyáni 
egyáltalán nem utal (csak 1994-ben megjelent, 
a népiségtörténet fogalmi alapjait és módszerét 
tárgyaló írását említi), amelyeknek címe is a 
„néptalaj” és „kultúrtalaj” meghatározó szere-

pét igazolja felfogásában. Egyáltalán nem utal 
Gyáni – nyilvánvaló nyelvtudás hiányában – a 
Volkstumskundéval kapcsolatos német iroda-
lomra (vö. erre Erős V., 2013), amely mindezt 
egyáltalán nem támasztja alá, s igen kritikus 
az irányzat képviselőivel szemben, a hitleri 
rezsim kiszolgálóinak tekinti őket. (Vö. M. 
Hettling, Ingo Haar, W. Oberkrome stb. értéke-
lései.) Alig vesz tudomást Gyáni a Mályusszal 
kapcsolatos magyar nyelvű irodalomról, pl. az 
ebben a kérdésben (szintén német nyelvtudá-
sának és a német irodalom ismeretének hiánya 
miatt) teljesen irreleváns Benda Gyulára hi-
vatkozik, aki szintén semmilyen forrással nem 
támasztja alá lakonikus kijelentését, miszerint 
Mályusz irányzata minden további nélkül tu-
dományosnak tekinthető, s a francia Annales-
lal rokon (Mályusz erre soha nem hivatkozott).

 Vö. Gyáni G., 2016. 215–229.
 Részlet Mályusz Elemér 1942-es napilapi cik-

kéből, amely világosan bizonyítja, nemcsak 
azt, hogy a német Volkgeschichte beszédmód-
ját követte, hanem azt is, hogy ebben az idő-
ben német győzelemre számított (azaz nézetei 
egyértelműen ideologikusak és aktuálpolitikai 
töltésűek.)

 „Régi igazság, hogy minden nemzet ereje 
annál hatalmasabb, minél teljesebben támasz-
kodik a saját népére s minél kisebb mértékben 
kényszerül arra, hogy más nyelvű, más fajú és 
műveltségű népelemeket csatoljon magához. A 
mai idők, amikor valóban az egész világ fegy-
verben áll, mindenki számára kétségtelenné 
teszik ezt az igazságot. Mert íme, a németség 
győzelmesen vívja a harcot idegen területe-
ken, míg a különböző nemzetiségekből alakult 
orosz birodalom, meg az idegen népekre, sőt 
államokra épült angol birodalom, bár lakossá-
guk számra és területük gazdagsága tekinteté-
ben sokszorosan felülmúlják a tengelyhatalma-
kat, recseg-ropog eresztékében.” Vö. Mályusz 
E., 1942/a. (Látható volt előzőleg, hogy itt-ott 
Szabó is pozitív német háborús példákra utal 
a népiségtörténeti tanulmányokban, illetve 
egyértelmű a Mályusszal való rokonság az 
„idegeneket dédelgető” liberalizmus bírála-
tában a 19. századi viszonyokra vonatkozóan 
is. Vö. pl. Szabó I., 2005. 195–196., illetve 
„Nemzetszemlélet és magyarságtudat”, a 19. 
századra vonatkozó részek, stb.)

 A továbbiakban Mályusz megismétli 1939-es 
és 1941-es, a középkori magyar nemzetiségi 
politikára vonatkozó állításait (vö. erre Erős 
V., 2000), többek között az akkori egynyelvű 
országról, kiegészítve mindazzal, hogy az idegen 
Habsburgok és a török is a magyar népi egység 
megbontására, így a magyarság gyengítésére 
törekedett a későbbi századok során.
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 Árulkodó, a napi aktualitásokhoz kötődik 
Mályusz írásának befejezése is. Vö. Mályusz E., 
1942/a. .(Mindezek alapján is nem véletlenül nevez-
te Németh László, 1931-es, a Hóman szerkesztette 
kötetben megjelent tanulmánya kapcsán „poli-
tikai jófiú”-nak. Hol itt az „ellenkánon”?)

 Hozzátenném még, hogy Romsics Ignác Gyáni 
írásához fűzött kommentárjában részleteket 
idéz „A magyar történettudomány”-ból, ame-
lyek Mályusznak a hitleri Németország mel-
letti felsorakozásra való buzdítását, illetve zsi-
dóellenességét bizonyítják. (Vö. Konzervatív 
gondolkodók, 300–303.)

 Amikor tehát Szabó István a „Nemzetszemlélet és 
magyarságtudat” befejezésében Mályusznak „A 
magyar történettudomány” című művét említi 
pozitív példaként a népi nemzet gondolatának 
megvalósításához, mindezeket is figyelembe 
kell venni. Igaz, ahogy utaltam rá, Szabó több 
vonatkozásban mégis közelebb állt pl. a Revue 
d’Histoire Comparée köréhez (valamint az ál-
taluk is reprezentált, de főként Szekfű által kép-
viselt „történeti” nemzetfogalomhoz), s nézetei 
Domanovszky Sándoréhoz (valamint tanítvá-
nyaihoz), illetve Hajnal Istvánéhoz is köthetők, 
akik ezekben a vonatkozásban nem feltétlenül 
osztották Mályusz álláspontját. (A recenziók, s 
persze a Schünemann-bírálat kapcsán láthattuk 
Szabó harcos németellenességét is, igaz ilyen 
Mályusznál is bőségesen található.)

 Romsics Ignác is utal erre a szóban forgó he-
lyen, hogy teljesen nem azonosítható mindezzel 
a népiségtörténet. Jelen sorok írója viszont 
Romsics Ignác 2011-es összefoglalójának bírá-
latában arra mutatott rá, hogy a szerző Mályusz 
munkáinak azokat a vonulatait (egyháztörténet, 
szellemtörténet, kormányzattörténet) is ideolo-
gikusnak minősíti, vagy alig elemzi (esetenként 
meg sem említi), amelyek inkább társadalom-
történeti és szakmai fogantatásúak. Vö. Erős V., 
2013/a, 80–92.

140 Vö. Szabó I., 1940/41. 76–105.
 Vö. erről még Hajnal I., 1941/b. 423.
141 Szabó levéltári kérdésekben vallott felfogásáról 

vö. még Ember Gy., 1954. 3–13. Borsa I., 1954. 
14–55. (Mindkettő azt emeli ki, hogy Szabó 
levéltár ügyi tevékenységében a külföldi példá-
kat is követte, ez azonban a kapitalista Nyugat 
volt, egyúttal mindkettő sürgeti a szovjet példa 
meghonosítását, a centralizációt/sőt egyenesen a 
gleichschaltolást.)

142 Látható tehát, hogy Szabó István aggályosan 
igyekszik tekintetbe venni az egyházi autonómia 
szempontjait.

143 Ua.
144 Ravaszról vö. pl. Hatos P., 2005. 89–117.
145 Érdemes megemlíteni itt a korábban felidézett 

Hajnal Istvánnak egy másik ismertetését is, 
amelyben szintén megemlékezik Szabóról, illet-
ve az itt többet emlegetett Pusztuló magyarság 
című tanulmányáról. Vö. Hajnal I., 1941/a. 
68–78.

 „Szabó István [Mályuszhoz hasonlóan! – E. V.] 
ugyancsak sajátosan kiképzett módszerekkel 
ad képet a magyarság pusztulásának okairól és 
mértékéről a török időkben. Nemcsak a háborúk 
rémületei, hanem a török racionális, nyers ha-
szonra néző társadalomszervezete is írtja a népet 
s nyitja meg egyúttal a teret alacsonyabb kul-
túrájú népelemek betódulására, amit most már 
szinte lépésről lépésre követhetünk. Bánattal 
szemlélhetjük a magyar kultúra elsüllyedt ké-
pét, amit újabb kutatásaink az ismeretlenég-
ből oly váratlan részletekkel hoztak felszínre: 
de egyúttal növekvő bizalommal is, hiszen 
tudjuk, hogy az emberek elhalhatnak, de mé-
lyen kidolgozott kultúrformáik nem múlnak el 
nyomtalanul, az idegen népeket is bekapcsolják 
a magyar sorsközösségbe.” Hajnal I.,1941/a, 
68–78. 71–72.

 Azaz, mint ahogy erről szó esett, nemcsak 
Mályusz (akinek népiségtörténetét egyéb-
ként Hajnal ekkor a legjelentősebb történet-
tudományos kezdeményezésének tekintette a 
harmincas években, vö. Erős, 2000), hanem 
Domanovszky mellett Hajnal István is fontos 
szerepet játszik Szabó István kapcsolati háló-
jában. Ez 1945 után még fokozottabban érvé-
nyes. Vö. Erős V., 2018. I–II. 32–58.; 54–84. 
Illetve Erős V., 2017/b. 33–63. Erős V., 2017/c. 
89–124.

 Hajnalhoz vö. Lakatos L. (szerk.), 2001.; Lakatos 
L., 1996.; Lackó M., 1996/c.; Legújabban Glatz 
F., 2016.

 Mindehhez adalék még az alapvetően a 
Domanovszky–Mályusz–Hajnal körhöz kapcsol-
ható Lukinich Imrével való 1942-es levélváltása 
is, amely bizonyítja Szabó erőteljes részvételét a 
Történelmi Társulat ekkori munkálataiban, amely 
főként e kör befolyása alatt állt. Vö. Lukinich Imre 
Szabó Istvánnak. Ms 6438/147. Bp., 1942 okt. 20.

 Vö. A harmadik út felé, 2006. 127–128.


