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Elő szó 
 

 

Sza bó De zső két ség te le nül – élet mű vé nek re cep ci ó ja is ezt húz za alá – a ma gyar 

kul túr tör té net nagy ha tá sú, meg ke rül he tet len alak ja. Sze re pé nek je len tő sé gét, ha tá -

sá nak mi ben lé tét azon ban mind a kor tár sak, mind az utó kor ér té ke lői más ban lát ták. 

So kan re gé nye i ben mint a ma gyar ság tör té nel mi ön meg ér té sé nek pá rat lan, esz té ti -

kai for mát nyert do ku men tu ma i ban is me rik fel az oe uv re lé nye gi ele mét. Má sok 

szá má ra az exp resszi o nis ta iro dal mi nyelv út tö rő je, a ma gyar pró za stí lus meg újí tó -

ja Sza bó De zső. A kor tár sak kö zül Ju hász Gyu la a fen ti ek től el té rő en az író ko rai 

no vel lá i nak „lét és nem lét kér dé se it fe sze ge tő”, örök ér vé nyű böl cse le ti tar tal mát 

mél tat ta. 

Az ér tel me zők és ér té ke lők kö zött ugyan ak kor min dig több ség ben vol tak azok, 

akik nem az iro dal mi mű al ko tá sok esz té ti kai, böl cse le ti ér té ké ben, ha nem po li ti kai-

tár sa dal mi üze ne té ben és azok szel le mi ha tá sá ban is mer ték fel az író tör té nel mi 

jelen tő sé gét. Szekfű Gyu la már az 1920-as évek vé gén Sza bó De zső tár sa da lom ké -

pé nek, po li ti kai esz mé i nek a fi a tal nem ze dék re gya ko rolt ha tá sá ról ér te ke zett, 

Keresz tury De zső pe dig nem sok kal Sza bó De zső ha lá la után szü le tett írá sá ban 

olyan al ko tó ként jel le mez te az írót, mint „aki nek nem mű ve, ha nem an nak ha tá sa  

a fon tos”, a né pi moz ga lom, ame lyet gon do la tai táp lál tak, je len té ke nyebb, mint ma -

guk a mű vek. A je len bé li tör té net tu do má nyi köz tu dat is a Horthy-kor szak po li ti kai 

esz me tör té ne té nek kulcs sze rep lő je ként tart ja szá mon Sza bó De zsőt. Ez egy részt Az 

elsodort fa lu köz gon dol ko dást for má ló ere jé vel, más részt az író esz mé i nek a né pi 

moz ga lom ra gya ko rolt ha tá sá val nyer alá tá masz tást. 

Sza bó De zső meg ke rül he tet len esz me tör té ne ti je len tő sé ge tet te in do kolt tá, hogy 

az MMA MMKI tu do má nyos kon fe ren ci át szer vez zen élet mű vé ről Sza bó De zső he lye 

a ma gyar kul tú rá ban cím mel, amely re 2019. ok tó ber 28–29-én ke rült sor a Pes ti 

Vi ga dó ban. A tu do má nyos esz me cse re az élet mű szer te ága zó jel le gé ből, sok irá nyú 

ha tás tör té ne ti vek to ra i ból fa ka dó an kü lön bö ző tu do mány te rü le tek kép vi se lő it hív ta 

pár be széd re, s mint ilyen, az MMA MMKI ko ráb bi, töb bek kö zött Né meth Lász ló ról, 

Csoóri Sán dor ról szó ló elő a dás-so ro za ta i nak volt a foly ta tó ja. Je len kö tet a kon fe -

ren cia elő adó i nak ta nul má nya it tar tal maz za. A ta nul má nyok té má ju kat te kint ve egy -

a ránt fel öle lik Sza bó De zső élet pá lyá ját, csa lá di hát te rét, kor tár si kap cso lat rend sze -

rét, po li ti kai esz me rend sze rét, iro da lom szem lé le tét, va la mint az élet mű re cep ció- és 

ha tás tör té ne tét. 

Ko vács Dá vid
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Papp Ist ván 

Sza bó Jó zsef: A ’48-as hon véd, a le csú szott dzsent ri, 
a ko lozs vá ri pol gár? 
 

 

Be ve ze tés 
 

A Sza bó De zső élet út já val fog lal ko zó ku ta tók an nak el le né re, hogy egé szen kü lön bö -

ző fel ké szült ség gel, írás kész ség gel, elem zőké pes ség gel és esz mei meg győ ző dés sel 

bí ró em be rek ről van szó, igen ha son ló ak ab ban a te kin tet ben, hogy az író édes ap ját 

fia szem szö gé ből, dön tő en az ő em lé ke i re tá masz kod va mu tat ták be. Nagy Pé ter, 

Gom bos Gyu la, Bu dai Balogh Sán dor és Szőcs Zol tán egya ránt ab ból in dult ki, hogy 

mit örö költ szü le i től Sza bó De zső, ki csit irodalmiasabban fo gal maz va mi la pult az 

ott hon ról ho zott szel le mi ta risz nyá ban. A mo dern szem lé le tű, alap ve tő en esz me -

tör té ne ti meg kö ze lí té sű mun kák szer zői (Gyurgyák Já nos, Ko vács Dá vid, Péterfi 

Gá bor) pe dig nem vagy csak igen rö vi den érin tet ték a gyer mek ko ri/if jú ko ri éve ket, 

a csa lád jel lem- és gon dol ko dás for má ló sze re pét. Pe dig nyil ván va ló an fon tos kér -

dés ről van szó, en nek bi zony sá ga ként elég ma gá hoz Sza bó De zső höz for dul nunk. 

Ön élet raj zá nak, vagy ahogy ő fo gal ma zott, „éle te im vissza élé sé nek” el ső kö te te,1  

A böl cső től Bu da pes tig, el ső húsz esztendőjének szám ve té se, amely nek kö zép pont -

já ban Ko lozs vár és a re for má tus kol lé gi um vi lá ga mel lett el ső sor ban sa ját csa lád ja, 

s ezen be lül szü lei áll nak. Va gyis a szok vá nyos élet rajz írói té nyen túl Sza bó De zső 

is ki emel ten fon tos nak tar tot ta csa lád tör té ne tét, így leg alább olyan fi gyel met ér de -

mel, mint élet út já nak egyéb ál lo má sai. Ép pen ezért ar ra tö re ked tem, hogy rész ben 

új for rá sok, rész ben már is mert for rá sok kri ti kus (új ra)ér té ke lé se ré vén jel ké pes ér -

te lem ben ki sza ba dít sam Sza bó Jó zse fet ne ve ze tes gyer me ke ár nyé ká ból, és önál ló 

sze rep lő ként te kint sek rá, amennyi re ez le het sé ges. 

 

 

A Sza bó-ősök 
 

Sza bó De zső apai nagy- és dédszüleiről csu pán köz ve tett és bi zony ta lan ada ta ink 

van nak. Az író vissza em lé ke zé se i ben annyit jegy zett meg, hogy „Apám csa lád já ról 

is meg le he tős ke ve set tu dok.”2 Né hány fe je zet tel ké sőbb a házsongárdi te me tő ben 

ta lál ha tó ket tős csa lá di sír hely kap csán pe dig azt ír ta, hogy a „má sik sír ban fe küdt 

déd apám, déd anyám, na gya pám, na gya nyám, egy cso mó nagy né ném és nagy bá tyám, 

mind apai ág ról”.3 Ugyan csak a fa mí lia több nem ze dék re vissza nyú ló Ko lozs vár hoz 
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1      A mű Utó hang já ban így osz tot ta fel ter ve zett ön élet írá sát: „Éle te im vissza élé sé nek még két nagy kö tete 
lesz. Az egyik a Bu da pest re ér ke zé sem től Az elsodort fa lu ig meg élt dol go kat fog ja meg idéz ni. A má sik az 
azu tán tör tén te ket.” SZA BÓ De zső: A böl cső től Bu da pes tig. Bp., Pantheon, 1944, 499. 

 
2      Uo., 8. 
 
3      Uo., 52. Az író ezen ál lí tá sa könnyen el len őriz he tő a Házsongárdi te me tő ben lé vő sí rok meg te kin té sé -

vel, de er re ed dig még nem nyílt al kal mam. 



kö tő dé sét erő sí ti az édes anyá nak tu laj do ní tott mon dat, amely a gyer mek Sza bó 

Dezső is ko lai ta nul má nya i nak meg kez dé se kor hang zott el: „Fi acs kám, itt az ide je, 

hogy el vi gye lek beiratni a re for má tus kolégyomba, ahol test vé re id, Apád s Apád apái 

ta nul tak, hogy mű velt, hasz nos, jó ma gyar em be rek le gye nek.”4 Per sze mind ez le het 

va la mi fé le köl tői túl zás, amely az iden ti tást meg ala poz ni kí vá nó csa lá di ha gyo -

mányt akar ta erő sí te ni, iga zol ni. Hi szen a na gyon erő sen ön élet raj zi ih le té sű Bá nat -

la ko ma a Fel ső szén ut cá ban cí mű no vel lá ban azt ol vas hat juk az el be szé lés fő sze -

rep lő jé ről, a nyolcéves Sza bó De zső ről, hogy „Már pap volt, a lel kek nagy vi tor lá sa, 

mint nagy báty ja, mint déd ap ja, mint apá i nak hosszú so ra.”5 Ezen a meg jegy zé sen 

kívül nincs más for rá sunk az író csa lád já nak lel ki pász tor tag ja i ra vo nat ko zó an, leg -

alább is apai fel me nő it il le tő en. 

Ter mé sze te sen óva to san kell bán nunk a szé pi ro dal mi mű vek di rekt tör té ne ti kút -

fő ként va ló ke ze lé sé vel, még ak kor is, ha tud juk, hogy Sza bó De zső re gé nye i ben és 

no vel lá i ban mi lyen sok szor hasz nál ta mo dell ként csa lád já nak tag ja it. Ez nem mond 

el lent an nak, hogy el be szé lői szán dé ká nak meg fe le lő en jel le mez te hő se it, tett ve lük 

kap cso la tos ál lí tá so kat. Er re jól pél dá val szol gál esz té ti kai szem pont ból ta lán leg na -

gyobb ér té ket kép vi se lő al ko tá sa, az Éle te im, amely nek el ső ré szé ben, A böl cső től 

Budapestigben meg raj zol ta a Sza bó-ág jel lem ző vo ná sa it is: „Két ség te len, hogy apám 

csa lád ja Ko lozs vár »hóstátinak« ne ve zett la kos sá gá hoz tar to zott. Ehez az ősi kép -

le tű ér tel mes, dol gos, de ve sze ke dős, ma kacs, ku ruc és ku ruc ko dó kál vi nis ta ma gyar 

faj hoz, mely hez oly sok ban ha son lít Szi lágy ság ban a Kémer-vi dé ki kál vi nis ta ma gyar -

ság.”6 

Ah hoz, hogy Sza bó De zső nek a csa lá di iden ti tás ról szó ló le írá sát mér leg re te gyük, 

elő ször ér de mes idéz nünk a ko lozs vá ri Hóstátról szó ló szak iro da lom ál lí tá sa it.7  

A szó a kö zép fel né met Hochstadt/Hofstadt, más ér tel me zé sek sze rint Vorstadt tor zu -

lá sá nak te kint he tő és a vá ro sok fa la in és sán ca in kí vül eső kül- és elő vá ro sok je lö -

lé sé re szol gált. A ma gyar tör té ne ti/nép raj zi iro da lom ban az eg ri Hóstya, a sá ros pa -

ta ki hustác, a ko lozs vá ri és gyu la fe hér vá ri Hóstát szá mít a leg is mer tebb pél dá nak. 

Er dély fő vá ro sát ke let ről, észak ke let ről és észanyugatról fog ta kör be a Hóstát, 

amely nek la kói alap ve tő en föld mű ve lés sel, sző lő mű ve lés sel és ál lat te nyész tés sel,  

s nem ipar ral és ke res ke de lem mel ke res ték ke nye rü ket. La kói, a föld észek kü lön vi -

se let tel bír tak. A XIX. szá zad má so dik fe lé ben a bol gár ker té szek ha tá sá ra át tér tek 

az ön tö zé ses zöld ség ter mesz tés re és kert gaz dál ko dás ra, így a hóstáti la ko sok tu laj -
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4      SZA BÓ: i. m. (1944), 93. 
 
5      SZA BÓ De zső: Éj sza ka Er dély ben. Sze ged, Lazi Könyv ki a dó, 2014, 149. 
 
6      SZA BÓ: i. m. (1944), 8. 
 
7      GÁ BOR Emő ke Blan ka – LŐRINCZ Krisz ti na: A ko lozs vá ri „mur ko sok”, avagy a hóstáti iden ti tás és a ró luk 

ki ala kult per cep ci ók. http://etdk.adat bank.transindex.ro/pdf/szocio_gabor_lorincz.pdf (utol só le töl tés: 
2019. 10. 4.); GÁL Tün de: A ko lozs vá ri Hóstát tör té ne ti nép raj zi be mu ta tá sa a vál to zás tük ré ben = A Csíki 
Szé kely Mú ze um Év köny ve II. kö tet, Csíkszereda, Pro Print Könyv ki a dó – Csí ki Szé kely Mú ze um, 2009, 
39–58.; K. KO VÁCS Lász ló: A ko lozs vá ri hóstátiak te met ke zé se (1944). Bp., Eu ró pai Folk lór In té zet, 
2004, 4–9.; PETERCSÁK Ti va dar: Ter me lés és áru cse re az eg ri hóstyákon = TÓTH Ar nold (szerk.): Nép rajz 
– muzeológia. Ta nul má nyok a mú ze u mi tu do má nyok kö ré ből a 60 éves Viga Gyu la tisz te le té re. Mis kolc, 
Bor sod-Abaúj-Zemplén Me gyei Mú ze u mi Igaz ga tó ság – Mis kol ci Egye tem BTK Tör té net tu do má nyi In té -
zet, 2012, 308–317. 



don kép pen pa raszt pol gá rok nak te kint he tők, aki ket a vál lal ko zói szel lem és koc ká -

zat vál la lá si haj lam jel lem zett. 

Ez az ag rár jel le gű élet for ma lé nye gé ben a XX. szá zad kö ze pé ig, a nagy la kó te -

le pek épí té sé ig fenn ma radt és kü lön kö zös sé gi tu dat alap já ul szol gált. Az itt élő né -

pes ség na gyon gyak ran cse ré lő dött, Er dély leg kü lön bö zőbb tá ja i ról ve rő dött össze 

(a ha gyo mány még haj dúk ide te le pí té sé ről is be szél): nagy szám ban köl töz tek a ko -

lozs vá ri Hóstátba szé ke lyek, emel lett ka lo ta sze gi ek, szolnok-dobokaiak, szil ágy sá gi -

ak és me ző sé gi ek. Aho gyan K. Ko vács Lász ló a he lyi te met ke zé si szo ká sok ról szóló 

ala pos mo nog rá fi á já ban fo gal ma zott: „a Hóstát la kos sá ga, nem egy ré gi mag ból,  

a szá za dok fo lya mán ki fej lő dött tár sa da lom, ha nem az idők ha lad tán foly vást-foly ton 

ke ve re dett, egy be öt vö ző dött, ma is ala ku ló né pes ség”. Két fi a tal ku ta tó, Gá bor Emő -

ke Blan ka és Lőrincz Krisz ti na a hóstátiak iden ti tás ele me it vizs gál ta, va gyis azo kat 

a meg ha tá ro zó je gye ket, amellyel a cso port tag jai azo no sí tot ták ma gu kat. Ezek so -

rá ban leg fon to sabb a me ző gaz da ság gal, föld mű ve lés sel va ló fog lal ko zás, ez után jött 

a vá ros pe re mén, a kül vá ros ban la kás ál la po ta, va la mint az, hogy ők ma gya rok és 

re for má tu sok. 

A Sza bó-csa lád leg ko ráb bi tag ja, akit is me rünk, az író na gyap já nak test vé re, 

vagyis Sza bó De zső unokanagybátyja. Sza bó Mó zes „út tö rő szí nész”, mai ki fe je zés -

sel él ve ván dor szí nész volt, akit töb bek kö zött Sze ge den, Kecs ke mé ten és Fel ső-

Ma gyar or szág vá ro sa i ban lé pett fel. A két vi lág há bo rú kö zöt ti kor szak rep re zen ta -

tív szín há zi élet raj zi le xi ko na sze rint 1818-ban szü le tett a Bihar me gyei Zsákán és 

1870-ben hunyt el Zsol nán.8 Saj nos Zsáka re for má tus egy há zi anya köny ve i ben 

1813 és 1823 kö zött egyet len Sza bó Mó zest sem ta lál tam a ke resz tel tek kö zött,9 

így nem tud ni, hon nét ke rült ez az adat a le xi kon cím sza vá ba. Fe le sé ge, Balázsy 

Vik tó ria a Pes ti Ma gyar Szín ház, va gyis a Nem ze ti Szín ház meg nyi tá sa kor tag ja volt 

az in téz mény kó ru sá nak (ka rá nak), ké sőbb pe dig víg já té kok ban lé pett szín pad ra 

1872-es vissza vo nu lá sá ig. 72 esz ten dős ko rá ban hunyt el.10 A szí nész há zas pár két 

gyer me ke is kö vet te szü lei hi va tá sát. Fi uk, R. (Ruttkai) Sza bó Ban di el ső sor ban nép -

szín mű vek ben tün dö költ, s töb bek kö zött a deb re ce ni és a nagy vá ra di te át rum, majd 

pá lyá ja vé gén a fő vá ro si Nem ze ti Szín ház tár su la tát erő sí tet te.11 

Lá nyuk, Sza bó Jozefa, mű vész ne vén Pe pi fel buk kan Sza bó De zső vissza em lé ke zé -

sé nek lap ja in is. Azt ír ta ró la, hogy hogy az édes ap ja „egyik elsőunokatestvére: Sza bó 

Pe pi, K. Papp Mik lós nak, a Ma gyar Pol gár szer kesz tő jé nek volt a fe le sé ge s a ko lozs -

vá ri szín ház is mert tag ja.”12 K. Papp a du a liz mus ko ri Er dély, s ezen be lül Ko lozs vár 

pol gár sá gá nak egyik jel leg ze tes fi gu rá ja, aki 1867-ben meg ala pí tot ta és ha lá la nap -

13

Papp István: Szabó József: A ’48-as honvéd, a lecsúszott dzsentri, a kolozsvári polgár?

8      Ma gyar Szín mű vé sze ti Le xi kon IV. kö tet. Szerk. SCHÖPFLIN Gyu la. Bp., Or szá gos Szí nész egye sü let és 
Nyug díj in té ze te, 1931, 160. 

 
9      A zsákai re for má tus egy ház köz ség anya köny vei. Ve gyes (ke resz te lé si, há zas sá gi és te me té si) anya -

köny vek, II. kö tet, 1806–1830. www.adatbazisokonline.hu/adatbazis/mik ro film-anya köny vek (utol só 
le töl tés: 2019. 10. 10.) 

 
10     Sú lyos vesz te ség ér te Ajtai K. Al bert csa lád ját. Nek ro lóg özv. Sza bó Mó zes né Balázsy Vik tó ri á ról. Ma -

gyar Pol gár, 1890. de cem ber 27., 3. 
 
11     Ma gyar Szín mű vé sze ti Le xi kon, 1931, 156. 
 
12     SZA BÓ: i. m. (1944), 8. 



já ig szer kesz tet te a Ma gyar Pol gár cí mű na pi la pot, emel lett drá má kat írt, szá mos 

ér té kes tör té ne ti for rást adott ki, szí nes út le írá so kat kö zölt, s fő ként szer vez te szű -

kebb pát ri á ja mű ve lő dé sé nek, éle tét. Egy al ka lom mal meg je gyez te, hogy ti zen egy 

vá laszt mány, egy let és bi zott ság mun ká já ban vesz részt.13 23 év vel fi a ta labb fe le -

sé ge 1865-től 1875-ig, majd né mi ki ha gyás sal is mét a Ko lozs vá ri Nem ze ti Szín ház 

tag ja volt. Kar ri er jét szer kesz tő hit ve se igye ke zett min den le het sé ges mó don tá mo -

gat ni a Ma gyar Pol gár ha sáb ja in. K. Papp Mik lós 1880-ban hunyt el és négy év múl -

va öz ve gye Ajtai K. Al bert nyom da igaz ga tó nak nyújotta ke zét. Ám a Sza bó-Balázsy 

há zas pár nak nem csu pán vér sze rin ti fia és lá nya lett szí nésszé, mi vel 1862-ben 

örök be fo gad ták Karingencz Ka ta lint, aki Sza bó Ilka mű vész név alatt töb bek kö zött 

Kas sán, Temesvárott és Bu dán lé pett fel drá mai sze rep kör ben.14 Va gyis Sza bó 

Dezső szín ház irán ti szen ve dé lye és a szó no ki te het sé gé ben meg tes te sü lő elő adói 

ké pes sé ge a csa lá di gyö ke rek ből is táp lál koz ha tott, nem csu pán gim na zis ta ko rá ban 

szer zett él mé nye i ből. 

Sza bó Mó zes test vé re, Sza bó Fe renc volt az író na gyap ja. Őt „épí tő-ács vál lal ko -

zó ként”, a „meg le he tős jó mó dú” em ber ként jel le mez te Sza bó De zső, bár sze mé lye sen 

már nem is mer het te, mi vel még szü le té se előtt meg halt.15 Ez zel szem ben Sza bó Irén, 

a leg fi a ta labb test vér bár meg erő sí tet te az ácsfog lal ko zást, úgy vél te, hogy „Apám 

va gyont nem ho zott, egy há zuk volt, azt is elbohémkodták, he gyen-völ gyön la ko da -

lom”.16 A nagy ma mát Fa ze kas Er zsé bet nek hív ták, és őt „kenyérsütőnő”-nek ne vezte 

Sza bó Irén. A há zas pár nak há rom gyer me ke szü le tett: Zsu zsan na, aki ről Sza bó 

Dezső annyit tar tott ér de mes nek meg je gyez ni, hogy „jócs kán elzülött s nagy boru 

volt a csa lád ban, ha öt-hat év ben egy szer el lá to ga tott hoz zánk”.17 A má sik le ány, 

Róza szin tén elég rossz szín ben tűnt fel uno ka öccse vissza em lé ke zé sé nek lap ja in: 

a „hi te les bo szor kány”, „vas or rú nagy né ném” jel zős szer ke ze tek ér zé kel tet ték az író 

ha tá ro zott el len szen vét. Ám el ej tett meg jegy zé sek ből az is ki tű nik, hogy a két Sza bó-

test vér, Róza és Sza bó De zső édes ap ja, Jó zsef csa lád ja kö zött je len tős anya gi és 

fel te he tő en tár sa dal mi stá tusz be li kü lönb ség állt fenn. Míg Sza bó Jó zsef egy re gya -

ra po dó lét szá mú csa lád já val az 1870-es és 1880-as évek ben né hány év el té rés sel 

ker tes bér há zak ból ker tes bér há zak ba ván do rolt, s anya gi hely ze tük mély pont ján 

ott ho nuk egy szo bá ból és egy kony há ból állt, ad dig Róza nő vé re egy épí té si vál lal -

ko zó hoz ment férj hez, s „a vá ros túl só vé gén la kott, nagy ker tes sa ját há zá ban, kö zel 

a vas úti ál lo más hoz”.18 Az em be ri jel lem vo ná sok mel lett ezért is érez het te fe szült -

nek édes any ja és nagy nén je ta lál ko zá sa it a kis gyer mek Sza bó De zső. 

14

13     Az er dé lyi mű ve lő dé si élet ben ját szott köz pon ti sze re pé ről lásd SZA BÓ-REZ NEK Esz ter: K. Papp Mik lós 
és egy ér tel mi sé gi há ló zat. A kul tu rá lis elit ala ku lá sa és mű kö dé se a 19. szá zad vé gi Er dély ben = Verso, 
2. sz., 35–51. 

 
14     Ma gyar Szín ház mű vé sze ti Le xi kon. Főszerk. SZÉ KELY György, Bp., Aka dé mi ai, 1994, 712–713. 
 
15     SZA BÓ: i. m. (1944), 8. A vissza em lé ke zés pon tos sá gát gyen gí ti, hogy Sza bó De zső té ve sen Jó zsef nek 

ír ta a na gyap ja ne vét. 
 
16     SI MON Zsu zsan na: Elsodort élet – Sza bó De zső hú gá nak em lé kei = Lymbus, 1. sz., 357–364. Ér de kes, 

hogy Sza bó Irén szin tén a Jó zse fet akar ta be ír ni na gyap ja ke reszt ne vé nek, s ezt ja ví tot ta át Fe renc re. 
Ez fe lel meg a va ló ság nak, aho gyan ar ról az író édes ap ja, Sza bó Jó zsef, 1901. má jus 10-én kelt ke -
reszt le vél-ki vo na ta is ta nús ko dik. Or szá gos Szé che nyi Könyv tár (OSZK) Kéz irat tár, 283. fond, 2. do boz 

 
17     SZA BÓ: i. m. (1944), 8. 
 
18     SZA BÓ: i. m. (1944), 49. 



Sza bó Jó zsef élet út ja 
 

Sza bó De zső édes ap ja Ko lozs vá ron szü le tett, de nem tud juk min den két sé get ki zá -

ró an meg mon da ni, hogy me lyik év ben. Ke reszt le ve le sze rint az 1835. áp ri lis 18-án 

szü le tett gyer me ket há rom nap pal ké sőbb ré sze sí tet te e szent ség ben Szil ágyi Sá mu -

el re for má tus lel ki pász tor.19 Sza bó De zső vissza em lé ke zé sé ben 1833-as szü le té si 

dá tum sze re pel20 és nem tű nik élet sze rű nek, hogy ne tud ta vol na ezt az egy sze rű 

tényt. Rá adá sul Sza bó Jó zsef gyász je len té sén21 is az ol vas ha tó, hogy 1901. szep tem -

ber 15-én „éle té nek 68-ik s há zas sá ga 38-ik évé ben” hunyt el, s ez az adat me gint 

az 1833-as dá tum mel lett kar dos ko dik. Ez zel együtt úgy vé lem, hogy az ere de ti 

anya köny vi be jegy zé sek és a csa lá di sí ron sze rep lő év szá mok meg te kin té se után 

min den bi zonnyal meg nyug ta tó an tisz táz ha tó az édes apa szü le té si éve. 

Az if jú Sza bó Jó zsef a ko lozs vá ri re for má tus gim ná zi um di ák ja ként csat la ko zott 

az Er dély ben har co ló hon véd se reg hez, így ré sze se lett 1848/1849-es hő si es küz -

del me i nek. (Ez a tény megint a ko ráb bi szü le té si dá tu mot va ló szí nű sí ti, hi szen 15/16 

éve sen na gyobb eséllyel ve he tett részt a fegy ve res küz de lem ben, mint két év vel 

fi a ta lab ban.) Mi ben is áll ha tott a ka masz Sza bó Jó zsef ka to nai szol gá la ta? De zső fia 

vissza em lé ke zé sei sze rint „be áll ka to ná nak s mint »hon véd-já ger« ra jong és cso dál -

ko zik az Er dély ben tán tor gó ma gyar had se reg nyo mán. A pus ka port elég tá vol ról sza -

gol gat ta.”22 Az iro ni kus és kis sé tán kí mé let len jel lem zés nem áll ha tott tá vol a va -

ló ság tól: a spe ci á lis gya log sá gi ala ku la tok kö zé so rolt va dá szok fel de rí tő fe la da tot 

és előörsi szol gá la tot lát tak el, és sze re pet vál lal tak a fel fej lő dő el len sé ges gya log -

ság meg za va rá sá ban. El ső sor ban he gyi és er dei har cok ban ju tot tak sze rep hez, va gyis 

Er dély ben és zsze rű nek tűnt a szer ve zé sük. A Ki rály há gón túl ál lí tot ták fel a 2., 3. 

és a 4. hon véd va dász ez re de ket és to bo roz tak az 1. va dász ez red szá má ra is. Ezek 

szer ve zé se nem volt túl sá go san si ke res, s nem kép vi sel tek ki emel ke dő har ci ér té -

ket.23 Míg az édes anya kap csán konk rét tör té ne tek ha gyo má nyo zód tak Sza bó 

Dezső re, ad dig ap ja tet te i ről nem iga zán tu dott szá mot ad ni. Csu pán annyit ál lí tott, 

hogy „A for ra da lom bu ká sa kor el fog ják és pár he ti nagyszebeni áris tom után né hány 

nyak le ves s a szü lők pénz ál do za ta árán vissza tér het köny ve i hez a kolégyomba.”24 

Má sutt pe dig úgy fo gal ma zott édes ap ja 1848-hoz va ló kö tő dé se kap csán, hogy ez 

az ér zés „gyer mek ko ri pá to szá ból” „éle te pá to sza lett”. Sza bó Je nő, az író báty ja, aki 
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19     Sza bó Jó zsef ke reszt le ve lé nek ki vo na ta, 1901. má jus 10. Ugyan csak a fen ti ada tot sze re pel tet te Bu dai 
Balogh Sán dor Sza bó De zső szü le i nek és test vé re i nek anya köny vi ada tai cí mű, 1985. ok tó ber 6-án kelt 
össze ál lí tá sá ban. Mind két do ku men tu mot lásd OSZK Kéz irat tár, 283. fond, 2. do boz. 

 
20     „Mi kor én gyer mek vol tam, apám már benn volt az öt ven ben (1833-ban szü le tett!)” SZA BÓ: i. m. (1944), 9. 
 
21     Sza bó Jó zsef gyász je len tés, Ko lozs vár, 1901. szep tem ber 15. OSZK Kéz irat tár, 283. fond, 2. do boz. 
 
22     SZA BÓ: i. m. (1944), 9. Ko ráb ban idé zett gyász je len té sé ben mint az „1848/49-iki hon véd va dász ez red 

közharczosa” sze re pelt. 
 
23     SÜ LI At ti la: A hon véd va dász ez re dek szer ve zé se és mű kö dé se Er dély ben 1849-ben. Had tör té nel mi Köz -

le mé nyek, 2013, 3. sz., 681–718. A hon véd ség ről ál ta lá nos jel leg gel lásd HERMANN Ró bert: 1848–
1849. A sza bad ság harc had tör té ne te. Bp., Ko ro na, 2001, kü lö nö sen 12–103. 

 
24     SZA BÓ: i. m. (1944), 9. 



12 év vel volt idő sebb öccsé nél, egy le ve lé ben azt ír ta, hogy „meg di cső ült öre günk” 

„Bem tá bo rá ban” küz dött.25 

A for rá sok ból ki raj zo ló dó kép sze rint Sza bó Jó zsef ’48-as be ál lí tott sá ga el ső sor -

ban ün ne pi tósz tok ban, az El len zék cí mű, el kö te le zet ten füg get len sé gi pár ti ko lozs -

vá ri na pi lap ol va sá sá ban, a sírkövére vé sett fel ira tban, mél ta tó új ság cikk ben,26 az 

ott ho ni szo ba fa lán fel tű nő he lyen lé vő Kos suth-kép ben,27 a fe le ség nek já ró hon véd 

öz ve gyi nyug díj ban28 öl tött tes tet. A sza bad ság harc bu ká sát kö ve tő en érett sé gi zett, 

s ál lí tó lag 1850 vagy 1851. ok tó ber 6-án „es te fényebetűkkel ki tet te az is ko la hom lo -

ká ra” Tom pa Mi hály né hány lá zí tó nak szá mí tó so rát. Nem tud ni ho gyan is foly ha tott 

le a gya kor lat ban ez a ki ve tí tés, gyer tyák vagy fák lyák se gí tés égé vel, min den eset -

re Sza bó De zső meg kér dő je lez te ap ja rész vé te lét.29 Az érett sé git kö ve tő en Sza bó 

Jó zsef Beth len Já nos gróf csa lád já hoz sze gő dött ne ve lő nek.30 Beth len az er dé lyi 

libe rá lis ne me si re form moz ga lom egyik fon tos, bár in kább a má so dik vo nal hoz tar -

to zó sze rep lő je volt, aki 1853-ban vesz tet te el fe le sé gét, Teleki Zsó fi át, és hat 

árván ma radt gyer me ké vel tért vissza Ko lozs vár ra.31 Édes ap ja, ugyan csak Beth len 

Já nos, Wesselényi Mik lós kö ze li ba rát ja, a ren di or szág gyű lé se ken az el len zék egyik 

ve zé re ként tün dö költ. Uno ká ja, Beth len Ist ván 1921-től 1931-ig töl töt te be a kor -

mány fői tisz tet.32 A Beth len-csa lád von zot ta a te het sé ges em be re ket, így pél dá ul  

a nem ze ti kon zer va tív iro da lom tör té net-írás ki ma gas ló alak ját, az ak kor 21 éves 

fia tal em bert, Gyu lai Pált, akit 1847-ben id. Beth len Já nos tit ká rá nak fo ga dott.33 

Vagyis Sza bó Jó zsef elő ke lő tár sa ság ban for gott, a fia ál tal oly so kat osz to zott 

Beth len Ist ván uno ka test vé re it gyá mo lí tot ta. 

Ám az olasz füg get len sé gi tö rek vé sek, Garibaldi fel ke lé se nyo mán me rész lé pésre 

szán ta el ma gát a 25 éves if jú. Itá lia föld jé re ment s csat la ko zott a Türr Ist ván irá -

nyí tot ta ma gyar lé gi ó hoz. Édes ap ja élet út já nak ezen sza ka szá ról Sza bó De zső mind -

össze ennyit írt: „E két év ről semmitsem tu dok, mert a csa lád ban so ha sem be szélt, 

sem multja dol ga i ról, sem egyéb ről.”34 Bu dai Balogh Sán dor jegy zett fel egy tör té ne -

tet, amely nek a for rá sát saj nos nem je löl te meg. Ezek sze rint Sza bó Jó zsef sze mé -

lye sen be szélt Türr Ist ván nal és a hő si ha lált halt Tüköry La jos ez re des sel, és a ma -
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25     Sza bó Je nő le ve le Sza bó De zső höz, 1924. ok tó ber 21. Köz li: SZA BÓ Je nő: Farcády Je nő le ve lei Sza bó 
De zső höz. Vá lasz Az elsodort fa lu ra. Ko lozs vár, k. n., 1944, 113. 

 
26     Az egyik ve ze tő ko lozs vá ri na pi lap is ki emel te, hogy „Sza bó Jó zsef mint hon véd részt vett a 48-iki sza -

bad ság harc ban”. El len zék, 1889. áp ri lis 1., 3. 
 
27     Aho gyan Sza bó Irén vissza em lé ke zett: „Nagy Kossuthiata volt, aki nek ha tal mas arc ké pe ál lan dó an ki felé 

né zett az ud var ra, mint ha hí vo gat ta vol na ma gá hoz az em be re ket.” SI MON: i. m. (2008), 359. 
 
28     A ma gyar ki rá lyi Mi nisz ter el nök ség le ve le özv. Sza bó Jó zsef né nek, 1911. má jus 9. Az ok irat ban ér te -

sí tet ték az öz ve gyet, hogy 1911. jú ni us 1-jétől évi 120 ko ro nát ítél tek meg szá má ra az 1848/1849-es 
hon vé dek nyug dí já val fog lal ko zó bi zott ság ülé sén. OSZK Kéz irat tár, 283. fond, 2. do boz. 

 
29     SZA BÓ: i. m. (1944), 9–10. 
 
30     SZA BÓ:  i. m. (1944), 14. 
 
31     Id. gróf Beth len Já nos (1811–1879), Vas ár na pi Uj ság, 1879. szep tem ber 21., 603. 
 
32     ROMSICS Ig nác: A kon szo li dá ló dó kon zer va tív = Vi lá gos ság, 1997, 9–10. sz., 132. 
 
33     A ma gyar iro da lom tör té ne te 1849-től 1905-ig IV. Főszerk. SŐTÉR Ist ván. Bp., Aka dé mi ai, 1976, 198. 
 
34     SZA BÓ: i. m. (1944), 10. 



gyar lé gió II. bri gád já nak tag ja ként vett részt a har cok ban.35 Az olasz or szá gi ma gyar 

lé gi ó ról szó ló ala pos mo nog rá fia szer ző je, Lu kács La jos fel dol goz ta az ala ku lat 

legény sé gi és tisz ti anya köny ve it is, ame lyek ki emelt for rás ér ték kel bír nak e té ma 

vo nat ko zá sá ban. Itt sze re pel egy 1836-ban Kolozsvárott szü le tett Sza bó Jó zsef, aki 

alig ha nem azo nos Sza bó De zső édes ap já val. Ezek sze rint a 3. gya lo gos szá zad ban 

har colt mint köz le gény, 1861 áp ri li sá ban lé pett be és a ma gyar lé gió 1862 au gusz -

tu sá ban tör tént fel osz la tá sa kor és az ál lo mány je len tős ré szé nek olasz fog ság ba 

ve té se kor tért ha za.36 Ér de kes ség, hogy fog lal ko zá sa ként „ta nu ló” sze re pel az ira -

tok ban, pe dig a gim ná zi u mot már ré gen el vé gez te, s nincs nyo ma an nak, hogy bár -

mi lyen fel ső fo kú tan in téz mény be járt vol na.37 Az olasz szabadságküzdelmekben 

részt vett Sza bó Jó zsef egyik uno ka test vé re, Sza bó Gusz táv is, aki már 1848-ban 

har colt Görgei Ármin fel ső-ma gyar or szá gi kü lö nít mé nyé ben mint tüzérhadnagy. 

1850-től 1858-ig to vább szol gált az oszt rák had se reg ben, majd le sze relt, de 1861 

feb ru ár já ban csat la ko zott a ma gyar lé gi ó hoz, ahol ha ma ro san fő had na gyi ran got 

ka pott. 1866-ban meg pró bált a Po rosz or szág ban szer ve zett ma gyar ala ku lat ba 

belép ni, de csu pán Köl nig ju tott el. 1880-ban hunyt el Kolozsvárott, a Házsongárdi 

te me tő ben he lyez ték vég ső nyu ga lom ra, mint „hon véd tü zér fő had na gyot”.38 Azt 

sem zár hat juk ki, hogy Sza bó Jó zsef két hó nap el té rés sel ép pen unokabátyja nyo -

mán, eset leg az ő fel hí vá sá ra in dult Dél-Itá li á ba. Min den eset re nem az emig rá ci ót 

vá lasz tot ta s a ha za té rést kö ve tő év ben, 1863-ban édes ap ja kí sé re té ben egy mun -

ká ról va ló egyez ke dés so rán meg is mer te Mille Már iát, aki vel 1864. már ci us 30-án 

össze há za so dott.39 

A csa lád egy re gya ra po dott, össze sen 13 gyer me kük szü le tett, akik kö zül ket ten 

már szü le té sük pil la na tá ban, öten pe dig kis gyer mek ko ruk ban meg hal tak és csak 

hatan él ték meg a fel nőtt kort. A gyer me kek ne ve lé sé vel já ró költ sé gek és az el -

vesz té sük kel já ró fáj dal mak na gyon ko moly anya gi és lel ki ter het rót tak a csa lád 

egye dü li rend sze res ke nyér ke re ső jé re, Sza bó Jó zsef re. Bár Sza bó De zső elég ko mor 

szí nek kel áb rá zol ta édes ap ját, s el ső sor ban sú lyos bo dó al ko ho liz mu sát és zord 

termé sze tét hang sú lyoz ta, amely 1896-ban sza kí tás hoz ve ze tett köz tük, ér de mes 

te kin tet be ven ni, mi lyen ter hek ne he zed tek e fér fiú vál la i ra. Ma gán éle ti vi ha rai 
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35     BU DAI BALOGH Sán dor: Vad vi zek fu tá sa... Mo za i kok Sza bó De zső ko lozs vá ri éle té ből. Bp., Re for má tus 
Zsi na ti Iro da Saj tó osz tá lya, 1984, 23–24. 

 
36     LUK ÁCS La jos: Az olasz or szá gi ma gyar lé gió tör té ne te és anya köny vei 1860–1867. Bp., Aka dé mi ai, 

1986, 399. 
 
37     Sza bó Je nő em lé kei vi szont azt erő sí tik, hogy édes ap ja va la hol fel ső fo kú ta nul má nyo kat foly tat ha tott: 

„A két szer meg za vart ta nu lói pá lyá ról nem ta lál vissza a to váb bi tu do má nyos ön kép zés út já ra, s mint fél -
be ma radt exisztencia a vár me gyé hez, majd a kir. tör vény szék hez ke rül ír nok nak.” SZA BÓ: i. m. (1944), 14. 

 
38     BONA Gá bor: Tá bor no kok és törzs tisz tek az 1848/49. évi sza bad ság harc ban. https://www.arcanum.hu/ 

hu/online-kiadvanyok/Bona-bona-tabornokok-torzs tisz tek-1/had na gyok-es-fohadnagyok-az-184849-
evi-szabadsagharcban-2/sz-1CF9/szabo-gusztav-gedeon-agoston-1D1A/?list=eyJmaWx0ZXJzIjogey 
JNVSI6IFsiTkZPX0tPTllfQm9uYV8xIl19LCAicXVlcnkiOiAiXCJTemFiXHUwMGYzIEd1c3p0XHUwMGUxd 
lwiIn0 (utol só le töl tés: 2019. 11. 15.); GAAL György: 1848/49 em lék he lyei Ko lozs várt = Mű ve lő dés 2003, 
6–9. sz., 67. Sza bó De zső vissza em lé ke zé se i ben té ve sen azt ír ja Sza bó Gusz táv ról, hogy „már 1848-ban 
meg kap ta az ez re de si ran got. Ké sőbb pe dig, mint ez re des, Garibaldi alatt har colt s tény leg tör té nel met 
csi nált.” SZA BÓ: i. m. (1944), 52. Ha a rang fo ko za tot il le tő en té ve dett is az író, vi szont ab ban nem, hogy 
Sza bó Gusz táv sok kal ak tí vab ban vett részt akár a sza bad ság harc, akár olasz or szá gi ma gyar lé gió küz -
del me i ben. 

 
39     BU DAI BALOGH: i. m. (1984), 30., 32. 



elle né re mind vé gig fo lya ma to san dol go zott, majd nem szó sze rint éle te vé gé ig, és  

a ma gyar ál lam meg be csült tiszt vi se lő je ként vo nult na gyon rö vid nyug ál lo mány ba. 

Még igen kri ti kus fia em lé kei sze rint is formátus sze mé lyi ség nek mond ha tó: „Rop -

pant mun ka erő volt s szi go rú pon tos sá gá val, bá mu la tos em lé ke ző te het sé gé vel, szé les 

ho ri zon tú eszé vel hi va ta lá ban szen ve dé lye da cá ra is köz be csült volt. Be szélt ola szul, 

né me tül, ro má nul. Fran ci á ul is ér tett ke ve set és ki tű nő la ti nis ta volt.”40 A mű velt ség 

irán ti igé nyes sé ge az iro da lom sze re te té ben is meg mu tat ko zott: „Bár igen sze gé nyek 

vol tunk: a nagy ma gyar klasszi ku sok, sőt a kor ün ne pel tebb köl tői is dísz kö tés ben, 

le he tő leg ké pes ki a dás ban vol tak meg. Min den ka rá csony s a szü le tés- és név na pok új 

kö te te ket hoz tak a ház ba: anyai, test vé ri, vagy más de di ká ci ók kal, me lyek ből a ne mes 

pá tosz rit kán hi ány zott, Pe tő fi-ki a dá sunk ket tő volt. Egy tel jes ki a dá sa a Ba ra bás 

raj za i val. A má sik, a csa lád dé del ge tett könyve: Pe tő fi ver se i nek 1846-ban össze gyűj -

tött két kö te tes ki a dá sa.”41 

Mi e lőtt meg pró bál nánk el he lyez ni Sza bó Jó zse fet a ko ra be li ko lozs vá ri tár sa da -

lom ban, ér de mes fel idéz ni hi va ta li kar ri er je ál lo má sa it. 1864-től Kolozs vár me gye 

hi va ta li ap pa rá tu sá nál szol gált42 és a ki egye zés ide jén lé pett ál la mi szol gá lat ba, fel -

te he tő en az igaz ság ügyi bü rok rá ci á ba.43 Az 1871. évi XXXI. tör vény cik kel44 fel ál -

lított ún. el ső fo lya mo dá sú bí ró sá gok kö ré be tar toz tak a ki rá lyi tör vény szé kek is, 

ame lyek kö zül a ko lozs vá ri il le té kes sé ge ter jedt ki az er dé lyi vár me gyék re. A XXXII. 

tör vény cikk pe dig in téz ke dett a „ki rá lyi tör vény szé kek, ügyész sé gek és já rás bí ró sá -

gok sze mély ze té nek já ran dó sá gai”-ról.45 Így ami kor az „igaz ság ügyi ma gyar ki rá lyi 

mi nisz ter” Sza bó Jó zse fet 1871 utol só nap ja i ban a ko lozs vá ri ki rá lyi tör vény szék -

hez ír nok nak ne vez te ki,46 ak kor a fi a tal hi va tal nok tud ta, hogy évi 500 fo rint fi ze -

tés re és 100 fo rint la kás bér re szá mít hat. Igen so ká ig nem is vál to zott a be osz tá sa, 

vé gül 1887. de cem ber 22-én ne vez ték ki tör vény szé ki iro da tiszt té.47 En nek kö szön -

he tő en fi ze té se 700 fo rint ra emel ke dett. Össze ad va a fi ze tést és a lak bér tá mo ga -

tást, egy hó nap ra ke re kít ve 67 fo rin tot vi he tett ha za Sza bó Jó zsef. 1888-ban eb ből 

kel lett a lak bért fi zet nie, fe le sé gét és hat gyer me két el tar ta nia és gyá mo lí ta nia. Hogy 

ez mit je lent he tett a min den na pok ban, mennyi re kel lett a fo guk hoz ver ni a ga rast, 

jól ér zé kel te ti az aláb bi tör té net: „A ma já lis előt ti na pon reg gel örök zord sá gú gő gös 

szótlanságú Apám, már el me nő fél ben, meg állt a kü szö bön. Jobb ke zét zse bé be dug ta, 

fé lig vissza né zett a vál la fö lött: Az tán ké szít se tek elég ele mó zsi át en nek a kö lyök nek. 
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40     SZA BÓ: i. m. (1944), 55. Az író báty ja a fran cia he lyett a len gyel nyel vet em lí ti. SZA BÓ: i. m. (1944), 14. 
 
41     SZA BÓ: i. m. (1944), 27. 
 
42     El len zék, 1889. áp ri lis 1., 3. 
 
43     A nyug dí ja zá sá ról szó ló le vél ben „34 évet meg ha la dó be szá mít ha tó szol gá la tás”-ról esik szó. Szász Béla, 

a ko lozs vá ri ki rá lyi tör vény szék el nök he lyet te sé nek le ve le, 1901. jú li us 22., OSZK Kéz irat tár, 283. 
fond, 2. do boz., 2092-91. eln. 

 
44     A tör vény szö ve gét lásd https://net.jogtar.hu/ezer-ev-torveny?docid=87100032.TV&searchUrl=/ezer-

ev-torvenyei%3Fpagenum%3D28. (utol só le töl tés 2019. 10. 16.) 
 
45     A tör vény szö ve gét lásd https://net.jogtar.hu/ezer-ev-torveny?docid=87100032.TV&searchUrl=/ezer-

ev-torvenyei%3Fpagenum%3D28 (utol só le töl tés: 2019. 10. 16.) 
 
46     Bu da pes ti Köz löny, 1871. de cem ber 24., 6487. 
 
47     Bu da pes ti Köz löny, 1887. de cem ber 22., 2. 



Ki húz ta ke zét a zse bé ből. Két va ló sá gos, tér ben és idő ben lé te ző ezüst fo rin tos volt 

benne. Ket tőt vissza fe lé lé pett, le tet te őket az asz tal ra. Ne héz nyö gés sel mond ta: Ne 

mond ja sen ki, hogy a Sza bó Jó zsef fia éhe zik. Az tán olyan lé pé sek kel ment el, me lyek 

nagy tör té nel mi va ló szí nű ség gel ha son lí tot tak a Cé zár Rubikonon-tú li el ső láb mű ve le -

te i hez. A csa lád ki tá gult sze mek kel, hin ni nem merű ámu lás sal né zett az oszt rák-ma -

gyar va lu ta e két elő ke lő kép vi se lő jé re. [...] Ezen a na pon két csir ke ér te el nem zet fenn -

tar tó cél ját: né mi nyak vá gá sok után Anyám pom pás pi ros-pozs gás préz lis csir két 

sütött be lő lük a hol na pi nagy nap ra. Az tán sü tött túrósrétest, te per tős po gá csát, 

almásbélest. Ké szí tett főtt to já so kat, son ka sze le tek kel bé lelt fán kot.”48 

Nyil ván va ló an erős prés alatt élt Sza bó Jó zsef, ha az ál ta la kí vá na tos nak tar tott 

tár sa dal mi stá tuszt fenn akar ta tar ta ni, s meg akar ta óv ni csa lád ját az el sze gé nye -

dés től, vagy leg alább is an nak nyil ván va ló lát sza tá tól. Eh hez az is kel lett, hogy má -

sod ál lást vál lal jon: a vá ro si ke res ke dő tár su lat könyv tá rá nak ve ze té sét. Bár Sza bó 

De zső elég epé sen írt49 er ről a sze rep ről, mond ván, ap ja min den dél után egy órát 

szu nyó kált, s köz ben a szol gák fog lal koz tak az ol va sók kal, azért so kat ta nult az 

innét ha za ho zott köny vek ből, és nyil ván a ka pott fi ze tés is se gí tet te a csa lá dot. 

Érde mes hoz zá ten ni, hogy az 1880-as évek ben Ko lozs vár egyik leg te kin té lye sebb 

szál lo da tu laj do nos csa lád já nak tag ja, Biasini Sán dor állt a Ke res ke dő Tár su lat élén. 

A könyv tár nak 1883-ban 22 kö te tet adozmányoztak, s így 569 kö tet re rú gott az 

ál lo mány.50 Va gyis a ke dé lyes ko ra dél utá ni szu nyó ká lás nál még is csak töb bet kel lett 

nyúj ta nia Sza bó Jó zsef nek, ha meg bíz ha tó nak tar tot ták e gyűj te mény ve ze té sé re. 

Ezen túl ko mo lyabb má sod ál lást is vál lalt az édes apa, fel te he tő en az 1860-as 

évek vé gén és az 1870-es évek ele jén: Ti sza Lász ló bir to ka in „több, mint tíz éven 

át számtartóskodott”.51 A gróf, Ti sza Kál mán mi nisz ter el nök báty ja, egy ben Ti sza 

Ist ván apó sa és nagy báty ja volt, hi szen a két sze res kor mány fő uno ka test vé rét, Tisza 

Ilo nát vet te fe le sé gül.52 A szám tar tók a nagy bir to kok fon tos tiszt vi se lő jét je len tet -

ték, akik az ál ta luk el len őr zött pénz tár jö ve del mé ről szá mot ad tak, azok be sze dé -

sé re ügyel tek, a jö ve del mek ről nap lót ve zet tek és ha vi ki vo na to kat ké szí tet tek.53 

Sza bó Jó zsef sza kér tel mé ről és meg bíz ha tó sá gá ról árul ko dik az a tény, hogy négy 

gyer me ké nek is Ti sza-lány volt a ke reszt any ja, el ső lá nyá nak, Ilo ná nak ma ga Ti sza 

Ilo na.54 

Az 1887-es iro da tisz ti ki ne ve zés sta bi li zál ta a csa lád min den nap ja it, meg szűnt 

a szin te év ről év re tör té nő ván dor lás, amely mé lyen be le vé ső dött a kis gyer mek 

Sza bó De zső em lé kei kö zé. A Fel ső szén ut cá ban ta lál ha tó ún. Meskó-ház ban ál la -

pod tak meg. „Mi itt ve tet tünk vég le ges hor gonyt, itt volt ott ho nunk húsz és egy pár 
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49     SZA BÓ: i. m. (1944), 54. 
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51     SZA BÓ: i. m. (1944), 28. 
 
52     VER MES Gá bor: Ti sza Ist ván. Bp., Osiris, 2001, 51., 53. 
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54     SZA BÓ: i. m. (1944), 28. 



évig. In nen kezd tem is ko lá ba jár ni, érett sé gi után in nen in dul tam el a pes ti Ba kony ba: 

vi lá got hó dí ta ni. Csak évek kel világramenetelem után, apám ha lá la után köl töz tek el 

Anyámék a Hold vi lág ut cá ba.”55 1892-ben az ezüstala pú fo rin tot Wekerle Sán dor 

pénz ügy mi nisz ter gon dos re form já nak kö szön he tő en aranyala pú ko ro ná val cse rél -

ték fel. Az új fi ze tő esz köz be ve ze té sé vel szük sé ges sé vált az ál la mi szol gá lat ban 

állók jut ta tá sa i nak sza bá lyo zá sa is. En nek nyo mán szü le tett meg az 1893. évi IV. 

tör vény cikk az ál la mi tiszt vi se lők, al tisz tek és szol gák il let mé nye i nek fel eme lé sé -

ről.56 Sza bó Jó zsef az Igazságügyminisztérium ál lo má nyá ba tar to zott, az utol só 

előt ti, va gyis a X. fi ze té si osz tály ba a szám el le nő rök, jegy zők, te lek könyv ve ze tők 

és törvényszékiiroda-igaz ga tók kö zé. En nek ér tel mé ben a fi ze té se 800 fo rint volt, 

amely hez 245 fo rint lak bér tá mo ga tás já rult.57 A ked ve ző for du lat hoz ki szá mít ha tó 

pá lya ív, ma nap ság hasz nált ki fe je zés sel él ve élet pá lyamo dell tár sult, hi szen Szabó 

Jó zsef 1897-ben a X. fi ze té si osz tály má so dik, 1899-ben pe dig el ső fi ze té si osz tá -

lyá ba lé pett.58 Így a fi ze té se 900, majd 1000 ko ro ná ra emel ke dett. Vé gül 1901. 

július 31-ével vo nult nyug ál lo mány ba, s ak ko ri fi ze té sé nek 88%-át kap ta meg 

nyug díj ként, va gyis 1760 ko ro nát.59 Ezt a jut ta tást azon ban csu pán más fél hó na pig 

él vez het te, mi vel 1901. szep tem ber 15-én meg halt. Vi szont az ál lam nem hagy ta 

ma gá ra a csa lád ját, ugyan is meg ítél tek öz ve gyé nek 440 ko ro na te me té si já ru lé kot, 

ha vi 126 ko ro na ne ve lé si já ru lé kot a 11 éves Irén lá nyuk után és 760 ko ro na 

össze gű nyug dí jat.60 A fér je után já ró idős ko ri el lá tást 1911. jú ni us 1-jével évi 120 

ko ro ná val tol dot ták meg mint „köz vi té zi öz vegy”-nek já ró össze get,61 nyug dí ját 

pedig 1913. ja nu ár 1-jével 920 ko ro ná ra nö vel ték.62 

A hi va ta li elő me ne te len túl ér de mes meg vizs gál ni, mi ben is állt Sza bó Jó zsef 

mun ká ja és hol he lyez ke dett el Ko lozs vár tár sa dal mán be lül. Sza bó De zső pon tat -

la nul annyit írt édes ap já ról „le vél tá ros volt a ko lozs vá ri tör vény szék nél”.63 Ez alap -
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55     SZA BÓ: i. m. (1944), 83. 
 
56     A tör vény szö ve gét lásd https://net.jogtar.hu/ezer-ev-torveny?docid=89300004.TV&searchUrl=/ezer-

ev-torvenyei%3Fpagenum%3D33 (utol só le töl tés: 2019. 10. 16.) 
 
57     A ma gyar ki rá lyi igazságügyminisztérium le ve le T[ekintes] Sza bó Jó zsef kir. tör vény szé ki iro da tiszt 

úrnak, Bu da pest, 1893. már ci us 31., OSZK Kéz irat tár, 283. fond, 2. do boz, 12195/1893. 
 
58     A ma gyar ki rá lyi igazságügyminisztérium le ve le T[ekintes] Sza bó Jó zsef kir. tör vény szé ki iro da tiszt 

úrnak, Bu da pest, 1897. má jus 20. és 1899. no vem ber 15., OSZK Kéz irat tár, 283. fond, 2. do boz, 
26489/1897. és 65419/1899. 

 
59     Szász Bé la, a ko lozs vá ri ki rá lyi tör vény szék el nök he lyet te sé nek le ve le, 1901. jú li us 22., OSZK Kéz irat -

tár, 283. fond, 2. do boz, 2092-91. eln. 
 
60     A ko lozs vá ri ki rá lyi tör vény szék el nök évek le ve le, 1901. ok tó ber 23., OSZK Kéz irat tár, 283. fond,  

2. do boz, 3046/901. 
 
61     A ma gyar ki rá lyi Mi nisz ter el nök ség le ve le özv. Sza bó Józsefnénak, 1911. má jus 9., OSZK Kéz irat tár, 

283. fond, 2. do boz, 2356/1911. 
 
62     A ko lozs vá ri ki rá lyi tör vény szék el nök évek le ve le, 1913. már ci us 21., OSZK Kéz irat tár, 283. fond,  

2. do boz, El. 22. L. 56./1913. 
 
63     SZA BÓ: i. m. (1944), 6. Sza bó köz lé sét for rás kri ti ka nél kül át vet te Nagy Pé ter és Gom bos Gyu la is. Előb bi 

a „le vél tá ros Sza bó ék” ki fe je zést hasz nál ta (NAGY Pé ter: Sza bó De zső in du lá sa. Bp., MTA Iro da lom tu do -
má nyi In té zet, 1958, 10.), össze fog la ló élet raj zá ban pe dig „a ko lozs vá ri tör vény szék irat tá ro sa” le írás 
buk kant fel. (NAGY Pé ter: Sza bó De zső. Bp., Aka dé mi ai, 1964, 11.) Gom bos Gyu la pe dig úgy fo gal ma -
zott Sza bó Jó zsef fel kap cso lat ban, hogy „elő ször a me gyé nél, ké sőbb a ko lozs vá ri tör vény szé ken lett le -
vél tá ros”. GOM BOS Gyu la: Sza bó De zső. 3. ki a dás, New York, Püski Könyv ki a dó, 1975, 36. 



ján azt gon dol nánk, hogy Sza bó Jó zsef a mai le vél tá ros fo gal má nak meg fe le lő en in -

kább böl csé sze ti jel le gű, a köz gyűj te mé nyi mun kát vég zett. Ho lott ál la mi tiszt vi se lő 

volt, aki bün te tő és pol gá ri pe rek ira ta it má sol ta és ik tat ta.64 Men ta li tá sá ban pol gári 

ethosz raj zo ló dik ki: hi va ta li pá lya fu tá sa meg sza kí tás nél kül, bot rá nyok tól men tes, 

emel ke dő ívű volt. Ta lán nem csu pán for ma li tás nak te kint he tő a nyug dí ja zá sa kor 

meg fo gal ma zott mél ta tás: „a ve ze té sem alatt ál ló kir. tör vény szék nél hosszú időn 

fárad ha tat lan szor ga lom mal, ki vá ló ügy buz ga lom mal és tel jes szak kép zett ség gel tel -

je sí tett ered mé nyes mű kö dé sé ért el is me ré se met nyil vá ní tom”.65 Há rom fel nőtt kort 

meg élt fi át ta nít tat ta, le á nyai kö zül ta ní tó női és pol gá ri is ko lai vég zett sé get sze rez -

tek töb ben is. Már utal tunk több nyelv ben va ló jár tas sá gá ra és az iro da lom sze re -

te té re is. Emel lett – s min den bi zonnyal hi he tünk ap já val igen kri ti kus fia le írá sá nak 

– ki fe je zet ten szé pen és szen ve dé lye sen he ge dült: „A he ge dű meg jött. Apám mo rog va, 

do hog va han gol ta fel. Szid ta a he ge dűt, pa ran csolt és kö nyör gött ne ki, mint egy aka -

ra tos ló nak. Az tán egyszercsak a he ge dű meg ad ta ma gát, mint egy csók ba gyen gült 

lány. Apám fe lé je haj lott s vég te len sí rá sú vagy va dul bo ká zó me ló di ák bom lot tak be -

lő le elő.”66 

Ha kap cso lat rend sze rét néz zük, leg alább is ami eb ből fel fejt he tő, egyál ta lán nem 

el zül lött, tár sa da lom ból ki ve tett em ber nek tű nik. Elég csu pán a Beth len- és Ti sza-

csa lád nál be töl tött bi zal mi ál lá sa i ra gon dol nunk, amely kap cso la to kat Sza bó De zső 

is ka ma toz tat ni tud ta. Sza bó Jó zsef, aho gyan a kor szak ban oly so kan, ké pes volt 

össze egyez tet ni az ál la mi szol gá la tot, ha úgy tet szik a du a lis ta rend szer szá má ra 

vég zett mun kát az el len zé ki/füg get len sé gi men ta li tás sal. Ez utób bi vol ta kép pen igen 

szo lid mó don mu tat ko zott meg: a Bartha Mik lós ál tal ala pí tott és fő szer kesz tő ként 

irá nyí tott El len zék cí mű la pot ol vas ta, fel te he tő en sű rű ká rom ko dá sok kö ze pet te, 

hi szen aho gyan Sza bó De zső ír ta „új dü hök re volt szük sé ge a kor mány el len, hogy 

raj tuk, mint vad pa ri pá kon nyar ga lásszon el lel ke ma gá nyos pusz tá i ba”.67 Emel lett 

gyak ran össze ve szett leg jobb ba rát já val, Lugossy Ist ván nal, akit éven te há rom-négy 

al ka lom mal meg hí vott va cso rá ra. Né mi bor el fo gyasz tá sa után a ven dég Ti sza Kál -

mánt di csér te, s azt ta lál ta mon da ni: „Negy ven nyolc szél lel bé lelt kép zel gés.” S er re  

a fel dü hö dött Sza bó Jó zsef azt fe lel te, hogy „aki ilyet mond, az nem le het ba rá tom, 

az hit vány ha za áru ló”.68 Per sze eze ket a pár be szé de ket csu pán Sza bó De zső ér zék -

le tes el be szé lé sé ből is mer jük, így nem tud juk, mennyi eb ben a va ló ság, s mennyi az 

írói ha tás kel tés. Vi szont azt is hoz zá tet te, hogy a vi ták el le né re min dig úgy örül tek 

egymásnak, mint ha mi sem tör tént vol na. Alig ha nem iga za van ab ban, hogy sok kal 

in kább szín ház és kül ső ség le he tett mind ez, „ép pen ezek a vi ha ros össze üt kö zé sek 

ad ták meg ba rát sá guk ér té két”. Lugossy Ist ván port ré ját is meg raj zol ta Sza bó De zső, 
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ám ugyan csak na gyon pon tat la nul: „vagy két év vel volt idő sebb Apám nál, Ko lozs vár 

vá ros fő jegy ző je volt. Ezt a hi va ta lát igen ko rán ott hagy ta.”69 Va ló já ban Lugossy 

István a vá ros egyik te kin té lyes pol gá ra volt, akit 1867-ben el söp rő több ség gel vá -

lasz tot tak meg Ko lozs vár fő jegy ző jé nek70 és tiszt sé gét 1886-os nyug díj ba vo nu lá -

sá ig töl töt te be. Ek ko ri mél ta tá sa kor hang zott el, hogy csak nem 38 évet töl tött 

Erdély fő vá ro sá ban köz igaz ga tá sá ban.71 Hosszú élet ada tott ne ki, mi vel 1916-ban 

hunyt el 90 esz ten dős ko rá ban, va gyis 1826-ban szü le tett, te hát nem ket tő, ha nem 

ki lenc év vel volt idő sebb Sza bó Jó zsef nél.72 

Ugyan csak Sza bó Jó zsef el is mert sé gé ről árul ko dik az a szo mo rú pil la nat, ami kor 

a né hány hó na pos ko rá ban el hunyt kis lá nyát, Mar gi tot te met ték.73 A drá mai ese -

mény ről Sza bó De zső is meg rá zó le írást adott, amely ből most csu pán az aláb bi 

rész le tet emel nénk ki: „Az tán egy ma gas pa lás tos bá csi, tisz te le tes Zoványi Je nő 

segéd lel kész úr ál lott a ko por só ban fek vő kis ha lott fö lé s ko moly szép mon da to kat 

és sö tét ké ré sű imát mon dott.”74 A fi a tal lel ki pász tor ból ké sőbb a ma gyar re for má tus 

tör té net írás egyik fon tos alak ja, a li be rá lis te o ló gia meg ha tá ro zó kép vi se lő je vált, 

aki nek pro tes táns egy ház tör té ne ti le xi ko na több ki a dást meg ért, má ig meg ha tá ro zó 

ké zi könyv. Az egy há zi kö tő dé sek vizs gá la ta so rán fon tos meg em lí te ni azt is, hogy 

Sza bó Jó zsef De zső fia keresztapjának Weinhold Ti va dart kér te fel.75 Kü lö nös fin -

to ra a sors nak, hogy Sza bó De zső nek, aki 1919 után igen gyak ran kri ti zál ta a né -

me tes ne vű em be re ket, ugyan csak né me tes hang zá sú ne vet vi se lő keresztapja volt. 

Weinhold Ti va dart 1871-ben vá lasz tot ták be Ko lozs vár tisz ti ka rá ba mint köz ponti 

ál lat or vost,76 és nyolc év vel ké sőbb már me gyei ál lat or vos ként em lí tet ték az egyik 

he lyi na pi lap ha sáb ja in.77 A tör vény szé ki iro da tiszt Sza bó Jó zse fet meg hív ta ar ra  

a nyil vá nos ün ne pély re is, ame lyen Gyarmathy Mik lóst, Kolozs vár me gye ne gyed -

szá za da hi va tal ban lé vő fő is pán ját kö szön töt ték. Fel ol vas ták és meg él je nez ték az 

1867-ben már hi va tal ban lé vő és még élő me gyei tiszt vi se lő ket, s kö zöt tük em lí -

tet ték Sza bó Jószef tör vény szé ki ül nö köt. Az ese mény re meg hí vót ka pott a tel jes 

me gyei és vá ro si tisz ti kar, és bő sé ges la ko mát szol gál tak fel: „Bar na le ves. Fo gas 

már tás sal. Bél pe cse nye kö röz ve. Töl tött ká posz ta. Pipe sült. Cse resz nye bé les. Jardi -

nette. Fagy lalt és créme. Fe ke te ká vé. Bo rok: Asz ta li bor. Tra mi ni. Som.”78 Ezen kap -

cso la ti há ló alap ján Sza bó Jó zsef a ko lozs vá ri pol gár ság egyen jo gú tag já nak tű nik, 
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69     SZA BÓ: i. m. (1944), 56. 
 
70     Ma gyar Pol gár, 1867. szep tem ber 8., 3. 
 
71     El len zék, 1886. jú ni us 4., 3. 
 
72     El len zék, 1916. no vem ber 10., 4.; Ma gyar or szág, 1916. no vem ber 13., 5. 
 
73     A kis Sza bó Mar git 1886. de cem ber 14-én hunyt el. Gyász je len té sét lásd OSZK Kéz irat tár, 283. fond, 

2. do boz. 
 
74     SZA BÓ: i. m. (1944), 73. 
 
75     „Weinhold Paulin és test vé re, Ti va dar, egy nyu gal ma zott ka to na tiszt nek vol tak a gyer me kei. Az ap juk 

meg halt, Ti va dar ál lat or vos lett és nagy szőrbokréták nőt tek a fü lén. Ő volt a keresztapám.” SZA BÓ: i. m. 
(1944), 48. 

 
76     Ma gyar Pol gár, 1871. de cem ber 31., 3. 
 
77     Ma gyar Pol gár, 1879. jú ni us 19., 2. 
 
78     El len zék, 1892. jú li us 2., 2.; jú li us 4., 2. 



akit el is mer tek és el fo gad tak a vá ro si elit meg ha tá ro zó tag jai is. Ott ho ni ven dég lá -

tá sai, a De zső fi á nak adott úti ele mó zsia pe dig il lesz ke dett azok hoz a min ták hoz, 

ame lye ket sze mé lye sen meg ta pasz tal ha tott, nem csu pán a múlt ban, ha nem az ak -

ko ri je len ben is. 

Ugyan ak kor nem len ne pon tos ki zá ró la go san ko lozs vá ri pol gár ként be szél ni 

Sza bó Jó zsef ről, s nem csu pán azért, mert anya gi ak ban elég sok szor szük sé get 

szen ve dett a csa lád az 1880-as évek el ső fe lé ben. Ha nem azért sem, mert több 

olyan jel lem vo nást is meg őr zött, ame lyek az er dé lyi kis ne me si ha gyo mány hoz kö -

tőd tek. Ezek ből hár mat emel nék ki. Elő ször is nem ott hon ebé delt, ha nem „ebéd jét 

nagy-ura san a »Nagy Gá bor ban« fo gyasz tot ta el, mely a Fő té ren a Bánffy-pa lo tá ban 

volt, mint a hi va ta la”.79 A Ko lozs vár fő te ré nek ke le ti ol da lán ta lál ha tó Bánffy-pa lo ta, 

amely az er dé lyi ba rokk épí té szet egyik re me ke, nem csu pán a ki rá lyi tör vény szék -

nek, ha nem a pol gár ság gyü le ke ző he lyé ül szol gá ló Nem ze ti Ka szi nó nak is he lyet 

adott. Va ló ban mű kö dött itt egy ká vé ház, amely nek tu laj do no sa, Nagy Gá bor 1891-

ben szál lo dát és ét ter met nyi tott a Fő tér és a Kos suth La jos ut ca sar kán, s ezt ne -

vez ték a he lyi szó hasz ná lat ban „Nagy Gábornak”.80 Egyéb ként fel te he tő en hó dolt 

Sza bó Jó zsef a kon zer va tív pol gár at ti tűd jé hez tár sít ha tó sé tá lás szo ká sá nak is, 

leg alább is sé ta bot tal biz to san ren del ke zett.81 

Már ko ráb ban szó esett a ko lozs vá ri Hóstát tár sa dal má ról, ame lyen be lül a me ző -

gaz da sá gi né pes ség, il let ve az eh hez kö tő dő kis ipa ros-kis ke res ke dő elem do mi nált. 

Eb ben a kör nye zet ben két ség kí vül szo kat lan je len ség nek szá mí tott a több nyel ven 

be szé lő, he ge dü lő, iro dal mat ked ve lő, az ál la mi igaz ság ügyi tiszt vi se lő ként dol go zó 

Sza bó Jó zsef. A Fel ső szén ut cá ban lé vő ker tes bér há zon be lül négy la kást ala kí tot -

tak ki. Köz vet len szom széd juk „ének ta ní tó volt és kar mes te re volt egy ipa ros da lár -

dá nak”. Itt élt még egy „ke nyér sü tő ko fa” és egy „csiz ma dia” a csa lád já val.82 Így nem 

hat nak túl zás nak Sza bó De zső sza vai, aki sze rint „eb ben a sze gény ne gyed ben, ahol 

úri em ber ne mi gen la kott, apám volt a Te kin te tes Úr és anyám a Tekintes Asszony”.83 

Az író ér té ke lé sét a hely tör té ne ti ku ta tá sok is meg erő sí tik, ugyan is a Ko lozs vár te le -

pü lés tör té ne té vel (is) fog lal ko zó Sza bó T. At ti la sze rint a Fel ső szén ut cá ban a vá ros 

„leg meg bíz ha tat la nabb ele mei” él tek és még a XIX. szá zad vé gén is ki fe je zet ten 

becs mér lő volt, ha va la kit ide va ló si nak tar tot tak.84 Va gyis édes ap ja ta lán még nyo -

ma té ko sab ban tö re ke dett a kü lön bö ző ség hang sú lyo zá sá ra, az anya gi ne héz sé ge ken 

túl a kis ne me si/pol gá ri men ta li tás min tá i nak kö ve té sé re. Azt is fon tos meg em lí te -

ni, hogy még a leg vál sá go sabb idő ben is tar tot tak cse lé det, aki Sza bó De zső édes -

any já nak se gí tett a házimunkában. 
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79     SZA BÓ: i. m. (1944), 32. 
 
80     GAAL György: Ké pes Ko lozs vár. A Bel vá ros írás ban és kép ben. Má so dik, bő ví tett ki a dás. Ko lozs vár, Polis, 

2012, 66–68. 
 
81     SZA BÓ: i. m. (1944), 11. 
 
82     SZA BÓ: i. m. (1944), 83–85. 
 
83     Uo., 25. 
 
84     SZA BÓ T. At ti la: Ko lozs vár te le pü lé se a XIX. szá zad vé gé ig. Ko lozs vár, Minerva Iro dal mi és Nyom dai Mű -

in té zet Rt., Ko lozs vár, 1946, 48. 



A kis ne me si tu dat jel lem ző vo ná sa ként ér de mes meg em lí te ni Sza bó Jó zsef egy 

kü lö nös szo ká sát: „Ha hi te le zői né ha sür ge tő le ve let küld tek ne ki: ő önér ze tes és 

pátéti kus vá la szai alá Nagyajtai és Bögözi Sza bó Jó zsef nek ír ta ma gát. Más kor csak 

Sza bó Jó zsef volt. Az ott ho ni es ti le gen dák sze rint pe dig csa lád ja az udvarhelymegyei 

Bögözről szár ma zott, ahol az ős ré gi szé kely fa mí lia dús la ko má kon lát ta ven dé gül hol 

At ti lát, hol Csa bát vagy más bo zon to san szé kely urat.”85 Sza bó De zső kö vet ke ze te -

sen cá fol ta szé kely szár ma zá sát, egy 1927-es pub li cisz ti ká ját így fo gal ma zott: 

„Ujab ban az én mű ve im ben is bő ven mu tat ják ki a »szé kely lel ket«. Mér get ven nék rá, 

hogy egy gom bos tű-hegy nyi szé kely vér sincs bennem.”86 En nek el le né re szá mos he -

lyen fel buk kan a szé kely ere det ügye, és egyes ku ta tók eb ben az eset ben átsikla nak 

Sza bó De zső cá fo la ta fe lett. Nagy Pé ter egész kis el mé le tet épí tett fel er re a köz -

lés re. Sze rin te Sza bó Jó zsef és gyer me kei „őrízték Bögöz és a bir tok, a szé kely ősi 

ne mes ség és va gyon em lé két, de csa lád juk, amellyel érint kez tek vol na, csak annyi volt, 

amennyi a ro kon ság ból ha son sző rű tár sa dal mi ál lá sú és va gyo nú bá csi és né ni – nem 

sok – kitellett”.87 Ugyan csak a fur csa apai szo kás szol gált a szé kely szár ma zás bi zo -

nyí té ka ként a rend szer vál tás utá ni er dé lyi saj tó ban is.88 A leg utób bi, egyéb ként 

szín vo na las Sza bó De zső-vá lo ga tás kö tet élet raj zi ada ta i nál szin tén ki emelt és hang -

sú lyos he lyen sze re pel a „Nagyajtai és bögözi” elő név,89 mint ha ez zel is nyo ma té -

ko sí ta ni kel le ne Sza bó De zső je len té keny mi vol tát. 

Sza bó Jó zsef és fia kap cso la tá nak vi ha ros, leg alább is az író el be szé lés ben elég 

jól is mert tör té ne te A böl cső és Bu da pest el ső nagy fe je ze té ben ol vas ha tó.90 En nek 

leg fon to sabb ele mei – al ko ho liz mus, va la mi fé le lel ki be teg ség, nem iga zán tisz tá zott 

ter helt ség, dur va, zord, gő gös em be ri ter mé szet, ön ál ta tás, a ’48-as sze rep ki üre se -

dé se, gya ko ri sze rep ját szás, az élet há lát lan sá gá nak han goz ta tá sa – és az ezek re 

épí tett lé lek rajz igen ha son ló an buk kan fel a Sza bó De zső vel szem ben igen kri ti kus 

Nagy Pé ter és a ve le erő sen ro kon szen ve ző Gom bos Gyu la mun ká i ban. Nagy Pé ter 

így fo gal ma zott: „Sza bó Jó zsef sú lyos al ko ho liz mu sá nak a csa lá di ter helt ség mel lett 

ko moly oka le he tett a benne fe szen gő, de ki u tat nem ta lá ló mű vé szi haj lam is: ver se ket 

fa ra gott, na gyon ha za fi a sa kat, na gyon ér zel me se ket, a sa ját ko rá nak át la gos pro vin -

ci á lis szín vo na lán; szé pen he ge dült és szí ve sen szó no kolt. Éle te szű kös sé gé ért, szür -

ke sé gé ért, ro man ti kus haj la mai ki él he tet len sé gé ért a fe hér asz tal mel lett, ivó kom pá -
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85     SZA BÓ: i. m. (1944), 7. 
 
86     SZA BÓ De zső: Zug li ge ti le ve lek. Ti zen ket te dik le vél: Lé lek-hausse = Es ti Ku rír, 1927. no vem ber 13., 6. 
 
87     NAGY: i. m. (1958), 10.; NAGY: i. m. (1964), 12. 
 
88     „Szé kely szár ma zá sá ra ma ga Sza bó De zső is utal ön élet írá sá nak ele jén, ap já ról szól va.” KÓ NYA Ádám: 

Sza bó De zső Háromszéken = Háromszék, 1995. ja nu ár 28., 5. 
 
89     SZA BÓ De zső: Ta nul má nyok, esszék. Vál., jegyz. GRÓH Gás pár. Bp., Kor társ, 2007, 593. 
 
90     SZA BÓ: i. m. (1944), 7–93. Szin te szó ról szó ra meg is mét li eze ket a jel lem vo ná so kat SZA BÓ: i. m. (1944), 

12–16. Két hú guk vi szont jó val meg ér tőb ben vi szo nyult az édes apá hoz. Sza bó Er zsé bet sze rint „Apánk, 
ki a csa lád já ban min den ne ve tést ma gá ba zárt, ne ve té sé vel küz dött, de kí vül ről ad ta a zord apát...” Sza bó 
Er zsé bet kéz zel írt fü ze te Sza bó De zső ről, benne báty ja ver se i vel. 1946. jú li us 12., OSZK Kéz irat tár, 
283. fond, 4. do boz. Sza bó Irén pe dig így kom men tál ta báty ja so ra it édes ap ja iszá kos sá gá ról: „Ez nem 
igaz, mert ak kor nem lett vol na olyan ki tű nő hi va tal nok. Hi va tal után be ment a cuk rász dá ba 1-2 po hár 
ro zsó li sért (li kőr), eb ben volt az iszá kos sá ga. Két éle tű em ber volt, ott hon zsar nok, má sok hoz s a Hi va -
tal ban min de ni sze re tett »Sza bó bá csi ja« volt. A Tör vény szé ki igaz ga tó nem is hit te, hogy olyan volt ott -
hon, ha anyám pa na szolt.” SI MON: i. m. (2008), 360. 



ni ák ban ke re sett kár pót lást, míg csak a kom pá ni ák egy re job ban el nem ma rad tak  

s a bor gőz egy re nél kü löz he tet le nebb szük ség nem lett. [...] Sza bó ék ott ho na fö lött – 

mely leg több ször csak zsú folt kis la kás volt Ko lozs vár sze gé nyebb ne gye dei va la me -

lyik félp ro le tár há zá ban – a nem ze ti tra gé dia sze szes fel hői go mo lyog tak; de e fel hő ket 

a vissza ví van dó nem ze ti nagy ság gon do la tá nak, a ma gyar iro da lom s ál ta lá ban az 

iro da lom mindenekfelettvalóságának, Pe tő fi s ál ta lá ban a zse ni kul tu szá nak nap ja 

osz lat ta új ra meg új ra el.”91 Gom bos Gyu la so ra i ban szin tén tet ten ér het jük Sza bó 

De zső erő tel jes ha tá sát és az édes ap já ról raj zolt kép pel va ló erő tel jes azo no su lást: 

„De Sza bó Jó zsef so ha sem érez te ma gát kö zön sé ges ha lan dó nak. Túl a kor ro man ti kus 

be i deg zett sé ge in, ere den dő en ro man ti kus lé lek volt, a vég le tek só vár gó ja. Azok kö zé 

tar to zott, ki ket ha egy nagy él mény a ma gas ba lő, lé lek ben so ha töb bé nem tud nak 

meg nyu god ni a min den na pok tör pe sé gé ben. Sza bó Jó zsef nek a nem zet negy ven nyol -

cas nagy vál lal ko zá sa volt ez a magasbalövő él mény. Éle te hát ra lé vő ré sze, gya kor -

la ti lag te hát az egész éle te, nem volt más, mint szom jú ho zá sa az egy szer meg íz lelt 

ma gas ság nak. Őben ne a hon véd-já ger iga zá ban so ha sem tet te le a fegy vert, sem  

a nagy na pok ra jon gá sát, sem a bu kás fáj dal mát. S e te kin tet ben osz to zott ve le nem -

ze dé ké nek javarésze. Mind ez in dí tá sá ban őszin te volt, még is ön csa ló ha zug ság lett 

be lő le. Mert az em be ri lé lek nem ké pes tar tó san el vi sel ni a ra jon gás és a szen ve dés 

túl haj tott fe szült sé gét. Sza bó Józsefékben sem volt ké pes. Ma gas sá got ke re ső lo bo -

gá suk mind in kább ön ál ta tó mu tat vány lett, mely ben a lé lek a ma ga ele ve né vel már 

ne mi gen vett részt. Ők nem vet ték ész re, de mi már vi lá go sab ban lát juk (a kor kö -

zép sze rű írói és köl tői árul ják el a leg job ban): akart ra jon gá suk ba egy re több ágá lás, 

akar szenvedésükbe egy re több szen vel gés ve gyült. Eb ből az ágá lás ból és szen vel gés -

ből állt Sza bó Jó zsef má sik éle te. En nek az üres lo bo gás nak volt egy örök lött ma gyar 

for má ja: a sír va vi ga dás, mely ab ban az idő ben vált szin te nem ze ti szer tar tás sá.”92 

Mind két szer ző le írá sa egy sí kú, sab lo nos, a le csú szó dzsent ri ideáltipikus ké pé -

nek meg raj zo lá sa. Nagy Pé ter cél ja ez zel alig ha nem az le he tett, hogy már a csa ládi 

kör nye zet raj zá val, a kez det kez de tén iga zol ja Sza bó De zső élet út já nak prob lé más 

mi vol tát. Gom bos Gyu la vi szont ép pen a lá za dást igye ke zett ki emel ni, mond ván, 

Sza bó De zső sza kí tott az zal a vi lág gal, ame lyet ap ja kép vi selt. Ám a va ló ság en nél 

lé nye ge sen bo nyo lul tabb, hi szen Sza bó Jó zsef mű vé szi ér zé keny sé ge, nyelv te het -

sé ge, nem mel les leg füg get len sé gi és Kos suth-pár ti né ze tei to vább él tek De zső fi á -

ban. A ma gán éle té ben le he tett na gyon ne héz ter mé szet, de még is si ke rült több 

gyer me két is dip lo má hoz se gí te nie, egy hosszú és emel ke dő ívű ál la mi tiszt vi se lői 

pá lyát be fut nia, bi zo nyos mér té kű meg be csült sé get el ér nie a ko lozs vá ri, s ezen 

belül a hóstáti mikrovilágban. Úgy vé lem, több mél tá nyos sá got és meg be csü lést 

érde mel, mint amit De zső fi á tól ka pott, aki egyéb ként sok jel lem vo nás ban erő sen 

ha son lí tott rá.
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Bog nár Bulcsu 

El té rő nem ze dé ki pers pek tí vák 
Sza bó De zső és a né pi szo ci og rá fu sok kap cso la ta 
 

 

Sza bó De zső köz írói és iro dal mi mun kás sá ga je len tős ha tást gya ko rolt a két vi lág -

há bo rú kö zöt ti idő szak köz éle té re. Var ga be tűk kel tar kí tott mun kás sá ga, ha vál to zó 

in ten zi tás sal is, de fo lya ma to san a köz ér de klő dés hom lok te ré ben állt. Írá sai és elő -

adá sai kü lö nö sen a fi a ta lo kat szó lí tot ták meg. Ők ké pez ték a hú szas évek ele jén ki -

ala ku ló ra jon gó tá bo rát, és ők vol tak azok, akik esz mé i nek meg va ló sí tá sá ra el tö kél -

ten vál lal koz tak. Nem ké szült még el a kér dés kör mo nog ra fi kus fel dol go zá sa, de az 

egyéb ként na gyon kü lön bö ző irányt kép vi se lő szer zők (Lu kács György,1 Gom bos 

Gyu la,2 Borbándi Gyu la,3 Sza bó Mik lós4) is egyetértenek ab ban, hogy Sza bó De zső 

mun kás sá ga nagy ban ha tott a har min cas évek né pi szo ci og rá fu sa i ra is. Sza bó De zső 

nem ze ti ra di ka liz mu sa a har min cas évek ben je lent ke ző új ge ne rá ció tag ja i nak több -

sé ge szá má ra „út mu ta tó ul”5 szol gált. Azon ban Né meth Lász ló ala pos ref le xi ó in6 

kívül a né pi moz ga lom tag jai meg le he tő sen ke vés al ka lom mal hi vat koz nak Sza bó 

élet mű vé re. El szórt meg jegy zé se ik ből in kább csak Sza bó De zső mun kás sá gá hoz fű -

ző dő am bi va lens vi szo nyuk vi lág lik ki, mint sem az utat ki je lö lő előd irán ti fel tét len 

cso dá lat. Ez a ta nul mány két célt tű zött ki ma ga elé. Egy részt azt vizs gál ja, hogy mi -

ért ha tott Sza bó mun kás sá ga ele men tá ris erő vel az őt kö ve tő ge ne rá ci ó ra. Más részt 

ar ra ke re si a vá laszt, hogy a Sza bó kö pö nye gé ből ki bú jó né pi ek nek mi ért vol tak 

fenn tar tá sai a har ma dik utas gon do lat meg al ko tó já val szem ben. Az írás a jel zett 

kér dés kö rö ket tu dás szo ci o ló gi ai né ző pont ból elem zi, kö ze lebb ről pe dig az egyes 

ge ne rá ci ók el té rő tár sa dal mi hely ze té nek és kü lön bö ző per cep ci ós sé má já nak a ha -

tá sát ér tel mez ve pró bál ja kör be jár ni a vizs gált kér dé se ket. 

A tu dás szo ci o ló gi ai elem zés új né ző pon tot je lent het a tör té ne ti elem zés ben.  

A szel le mi ha tá sok, szem ben ál lá sok ér tel me zé se kor ez a meg kö ze lí tés nem vi tat ja 
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1      LUK ÁCS György: Írás tu dók fe le lős sé ge. Bp., Szik ra, 1945 és LUK ÁCS György: Iro da lom és de mok rá cia. Bp., 
Szik ra, 1947. 

 
2      GOM BOS Gyu la: Sza bó De zső. New York, Püski, 1975. 
 
3      BORBÁNDI Gyu la: A ma gyar né pi moz ga lom. A har ma dik re form nem ze dék. Bp., Püski, 1989. 
 
4      SZA BÓ Mikós: Sza bó De zső, a po li ti kai gon dol ko dó = SZA BÓ: A po li ti kai kul tú ra Ma gyar or szá gon 1896–

1986. Vá lo ga tott ta nul má nyok. Bp., ELTE – Ma gyar Könyv ki a dó és Könyv ter jesz tők Egye sü le te, 1989, 
209–216. és SZA BÓ Mik lós: Nincs har ma dik út. Gon do la tok a ma gyar pol gá ro so dás út vesz tő i ről = Be -
szé lő, 2000, 1. sz., 57–58. 

 
5      MO NOS TO RI Im re: Sza bó De zső, az „út mu ta tó”. Né meth Lász ló Sza bó De zső-ké pe i nek vál to zá sai (1926–

1968) 1. = Kor társ, 2018, 9. sz., 49–59. és MO NOS TO RI Im re: Sza bó De zső, az „út mu ta tó”. Né meth László 
Sza bó De zső-ké pe i nek vál to zá sai (1926–1968) 2. = Kor társ, 10. sz., 66–74. és MO NOS TO RI Im re: Sza bó 
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12. sz., 72–79. 

 
6      NÉ METH Lász ló: Ma gyar ra di ka liz mus = NÉ METH Lász ló: A mi nő ség for ra dal ma – Ki sebb ség ben. Po li ti -

kai és iro dal mi ta nul má nyok, be szé dek, vi ta ira tok. II. Bp., Püski, 1992, 1155–1164. és NÉ METH Lász ló: 
Sza bó De zső = NÉ METH Lász ló: A mi nő ség for ra dal ma – Ki sebb ség ben. Po li ti kai és iro dal mi ta nul má nyok, 
be szé dek, vi ta ira tok. III. Bp., Püski, 1999, 1512–1523. 



el a vizs gált szer zők mun kás sá gá nak ap ró lé kos, filologikus fel dol go zá sá nak szük sé -

ges sé gét és mind azo kat az elem zé si szem pon to kat, ame lyek a tör té ne ti és esz me -

tör té ne ti ku ta tást ki je lö lik, azon ban a szer zők re, ge ne rá ci ók ra ha tó tár sa dal mi té -

nye ző ket is hang sú lyo zot tan szám ba ve szi. Ab ból in dul ki, hogy min den szer ző és 

irány zat gon dol ko dá sa tük rö zi a tár sa dal mi ha tá so kat, va gyis azt ál lít ja, hogy a vi lág 

meg ra ga dá sá nak pers pek tí vá ja és a szem lé let for mák lét hez kö töt tek.7 Ez a be lá tás 

men tén több té nye ző vizs gá la ta vá lik fon tos sá. llyen pél dá ul az, hogy a tár sa da lom -

ban el fog lalt po zí ció mi lyen ér dek hely ze tet ered mé nyez, és mi lyen né ző pont ból 

en ge di lát ni a tár sa dal mi vi lá got. Emel lett te kin tet be ve szi a mezzo- és mikroszintű 

ha tá so kat is. Előb bi nek a nem ze dé ki ta pasz ta la to kat, utób bi nak a köz vet len tár sa -

dal mi kör nye zet ha tá sa it te kint jük. A nem ze dé ki él mény fog lal ja ma gá ba azo kat  

a ha tá so kat, amely a vi lág meg ta pasz ta lá sá nak töb bé-ke vés bé azo nos min tá za ta it 

köz ve tí ti egy ge ne rá ció szá má ra. A hang súly itt azon van, hogy egy nem ze dék tag -

jai olyan ha son ló lét hely ze tet ta pasz tal nak meg el sőd le ges ha tás ként, amely a for -

má ló dó szem lé le tük alap ve tő for rá sá vá vá lik, mi vel ezen im pul zus alap ján ala kul ki 

a vi lág meg ra ga dá sá nak min tá za ta.8 Az él mé nyek egy ge ne rá ci ó ban va ló ti pi kus 

rög zülésére a nem ze dé ki kö zös tár sa dal mi-tör té ne ti élet tér ad le he tő sé get. Ez ered -

mé nye zi azt is, hogy az egyén az adott tár sa dal mi-tör té ne ti egy ség sor sá ban ré sze -

sed jen. Úgy gon do lom, hogy ezek nek a je gyek nek a szám ba vé te le közelebb hoz hat 

Sza bó De zső és a né pi szo ci og rá fu sok sa já tos vi szo nyá nak ér tel me zé sé hez. 

 

 

Sza bó De zső nem ze ti ra di ka liz mu sa és a ko ra be li po li ti kai elit 
 

Már so kan rá mu tat tak ar ra, hogy Sza bó De zső át fo gó po li ti kai prog ram ja a fenn ál ló 

tár sa da lom éles bí rá la tát tar tal maz za.9 A vi lág há bo rú és a for ra dal mak ar ról győ zik 

meg Sza bó De zsőt, hogy a tár sa da lom ve ze té sé re sem a ha gyo má nyos elit, sem  

a pol gár ság újabb cso port jai, sem a mun kás ság nem ké pes.10 Sza bó De zső a fen ti 

cso por tok ku dar cát nem a kül ső té nye zők ben (a há bo rús ve re ség ben, a kis an tant 

egy sé ges fel lé pé sé ben, a győz te sek po li ti kai rö vid lá tá sá ban stb.) ke re si, ha nem  
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7      MANNHEIM Ká roly: Ide o ló gia és utó pia. Bp., Atlantisz, 1996. 
 
8      MANNHEIM Ká roly: A nem ze dé kek prob lé má ja = MANNHEIM Ká roly: Tu dás szo ci o ló gi ai ta nul má nyok. Bp., 

Osiris, 2000, 201–253. 
 
9      GRÓH Gás pár (szerk. és vál.): Az elsodort író. In memoriam Sza bó De zső. Bp., Nap, 2002 és PETRIK Bé la: 

A tel jes kép fe lé. Sza bó De zső a Ma gyar Élet ben = Hi tel, 2003, 3. sz. és PETRIK Bé la: Fog ság ban. Sza bó 
De zső ről = Hi tel, 2005, 1. sz. és PETRIK Bé la: Össze om lás. Sza bó De zső élet mű vé nek fo ga dás tör té ne te 
1945-től a mo nog rá fi ák meg szü le té sé ig = Kor társ, 2008, 5. sz. 5–45. és PETRIK Bé la: Élet mű az idő ka -
pu já ban. (Sza bó De zső: Ta nul má nyok, esszék.) = Hi tel, 2009, 6. sz., 113–117. és KO VÁCS Dá vid: Sza bó 
De zső pro tes tan tiz musszem lé le te = „Zen gett Szíónon a zsol tár.” A ma gyar kál vi niz mus kul tu rá lis és ci vi -
li zá ci ós ha tá sai. Szerk. KU LIN Fe renc – VELIKY Já nos, Bp., Ar gu men tum, 2010, 160–180. és KO VÁCS 
Dávid: Sza bó De zső nem zet szem lé le te. A kö zös sé gi iden ti tás vál to za tai Sza bó De zső élet mű vé ben. Mária -
besnyő, Attraktor, 2014. 

 
10     Sza bó De zső nek a mun kás ság ról szó ló ér té ke lé se né mi leg más, mint a tár sa da lom két elit jé nek, il let ve 

a kö zép osz tály nak a jel lem zé se. A mun kás ság tól csak a ve ze tő sze re pet vi tat ja el, de azt olyan tár sa -
dal mi cso port nak te kin ti, amely a pa raszt ság szö vet sé ge se ként az új tár sa da lom alap ja le het. (SZA BÓ 
De zső: A mun kás ság = SZA BÓ De zső: Az egész lá tó ha tár I. Po li ti kai és iro dal mi ta nul má nyok, le ve lek, ira -
tok. Bp., Püski, 1991, 211–223.) 



e cso por tok tár sa da lom tör té ne ti leg kon di ci o nált al kal mat lan sá gá ban.11 Va gyis Sza bó 

szer te ága zó pub li cisz ti ká ja el ső sor ban az zal ma gya ráz za ezt a hely ze tet, hogy ezek 

a cso por tok egya ránt kép te le nek a tér ség tár sa da lom fej lő dé sé nek sa já tos je gye it 

ki fe jez ni.12 En nek leg főbb okát pe dig ab ban lát ja, hogy ezek a cso por tok mind ide gen 

kép le tek. Sza bó De zső szá má ra ezek olyan cso por to su lá sok, ame lyek nem a tár sa -

da lom or ga ni kus fej lő dé se kép pen ala kul tak ki, ha nem pil la nat nyi ha tal mi ér de kek, 

po li ti kai vál to zá sok ered mé nye kép pen vál tak tár sa dal mi té nye zők ké. A kon cep ció 

te hát hang sú lyo zot tan el vi tat ta a jo got és ké pes sé get azok tól a tár sa dal mi cso por -

tok tól, ame lyek ha gyo má nyo san, vagy a ka pi ta lis ta át ala ku lás kö vet kez té ben vál -

lal koz hat tak vol na a tár sa da lom ve ze té sé re.13 

Az éles szem ben ál lás po li ti ká ja és an nak ra di ka liz mu sa jel lem zi te hát Sza bó De zső 

tár sa da lom szem lé le tét. Ez a pers pek tí va ha tá roz za meg a sza bói fel fo gás tár sa dal -

mi per cep ci ó ját is. Az el kép ze lés olyan erő vel tá mad ta a tár sa da lom ve ze tő ré te ge it, 

hogy ez prog ram alig ha le he tett va lós al ter na tí va a fenn ál ló ha tal mi elit szá má ra. 

Ezen az sem vál toz tat, hogy a hú szas évek ele jén, ha csak rö vid idő re is, Sza bó 

Dezső a rend szer ide o ló gu sá nak tű nik. Ez azon ban a pil la nat nyi po li ti kai hely zet és 

vál ság idő sza kos kö vet kez mé nye, és a kon szo li dá ció be kö vet ke zé sé vel Sza bó meg -

íté lé se na gyot vál to zik. Két ség te le nül van azon ban egy olyan idő szak, ami kor a tár -

sa da lom elit je is na gyobb fo gé kony sá got mu tat ra di ká lis prog ram ja iránt. A nagy 

há bo rú vi lág égé se, a for ra dal mak és a kis an tant szo rí tá sá ban tel je sen ki fosz tott or -

szág ta lán tör té ne té nek leg na gyobb vál sá gát éli meg. Alap ve tő tu dás szo ci o ló gi ai 

be lá tás, hogy az össz tár sa dal mi vál sá gok hat nak a szel le mi kon dí ci ók tar tal má ra és 

egymáshoz fű ző dő vi szo nyá ra is. Eb ben a két ség be ej tő hely zet ben idő sza ko san 

nagy erő vel ké pes hat ni egy olyan po li ti kai prog ram is, amely a tár sa da lom alap -

ve tő át raj zo lá sát ígé ri. A bal ol da li ra di ká lis moz gal mak lát vá nyos ku dar ca után ez 

avat ja a Sza bó De zső-i nem ze ti ra di ka liz must az egye dü li for ra dal mi erő vé és te szi 

rö vid idő re rend kí vül nép sze rű vé. 

A hú szas évek ele jé nek vál sá gá ba te hát úgy rob ban be Sza bó De zső Az elsodort 

fa lu val14 és szá mos pub li cisz ti ká já val, hogy a hő sért ki ál tó hely zet ben so kak szá má -

ra meg vál tó ként je le nik meg. A rend szer vi szony lag gyors po li ti kai kon szo li dá ci ó ja 

azon ban ke vés te ret kí nál a for ra dal mi meg ol dá sok nak. A rend szer sta bi li zá ló dá sá -

ban ér de kelt elit pe dig gyor san el tá vo lo dik a tár sa da lom alap ve tő át ala kí tá sá nak 

prog ram já tól. Ez ha tá roz za meg a sza bói ra di ká lis prog ram hoz fű ző dő vi szo nyát is. 

Ez áll an nak hát te ré ben, hogy eze ket az írá so kat a ha tal mi elit nem an nak át fo gó 

prog ram ja, ha nem pil la nat nyi ér de kei men tén ér tel me zi. Tu dás szo ci o ló gi a i lag ér tel -

me zett lét hely ze te men tén a vál ság ban az elit csak ar ra össz pon to sít, hogy az egy -
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11     SZA BÓ De zső: Vá lasz = SZA BÓ De zső: Egye nes úton I–II. Ta nul má nyok és jegy ze tek. Bp., Püski, 353–355. 
és SZA BÓ De zső: Az út – elő re. A bel ső vál ság meg ol dá sa fe lé = SZA BÓ De zső: uo., 362–377. 

 
12     SZA BÓ De zső: Ma gyar or szág he lye Eu ró pá ban = SZA BÓ De zső: i. m. (1991), 149–166. és SZA BÓ De zső: 

Vég zet = SZA BÓ De zső: i. m. (2003), 524–579. és SZA BÓ De zső: A mai ma gyar po li ti kai ho ri zont = SZABÓ 
De zső: uo., 752–782. 

 
13     SZA BÓ De zső: Az egész lá tó ha tár I–II. Po li ti kai és iro dal mi ta nul má nyok, le ve lek, ira tok. Bp., Püski, 1991 

és SZA BÓ De zső: Egye nes úton I–II. Ta nul má nyok és jegy ze tek. Bp., Püski, 2003. 
 
14     SZA BÓ De zső: Az elsodort fa lu. Deb re cen, Cso ko nai, 1989. 



mást köl csö nö sen ki zá ró né ze tek ver se nyé ben kel lő mu ní ci ót kap has son az el len -

fél szel le mi alap ja i nak fel szá mo lá sá ra, és ez zel szi lár dít sa meg a ma ga hely ze tét,  

s te remt se meg a rend szer po li ti kai sta bi li tá sát. Ek kép pen a for má ló dó ke resz tény-

nem ze ti kur zus szá má ra Sza bó De zső prog ram já ból csak azok a tar tal mak vol tak 

fon to sak, ame lyek a bal ol da li kor mány za tok és a tár sa dal mi bá zi su kat je len tő, a kor -

szak ban a zsi dó ság gal azo no sí tott új sü te tű pol gár ság diszk re di tá lá sá ra al kal ma sak. 

A „zsi dó for ra da lom” he lyett „ma gyar for ra dal mat” kö ve te lő Sza bó De zső né ze té ből 

csak a jel zők ki cse ré lé se, de nem a vál toz ta tás ra di ka liz mu sa volt a lé nye ges. A rend -

szer kon szo li dá ci ó ja után pe dig Sza bó lé nye ges át ala ku lást kí vá nó po li ti ká ja in kább 

kí nos sá, mint kí vá na tos sá vá lik a po li ti kai elit szá má ra. 

 

 

Sza bó De zső tár sa da lom szem lé le te és az új nem ze dék 
per cep ci ós sé má ja 
 

A ke resz tény-nem ze ti kur zus sal egy ide ig kap cso la tot ke re ső, majd an nak kon szo li -

dá ci ó ja után az zal ra di ká li san sza kí tó Sza bó De zső (aki a rend szert ne mes egy sze rű -

ség gel gö rénykur zus nak15 ti tu lál ta) gyor san a po li ti kai köz élet pe ri fé ri á ján ta lál ja 

ma gát. Ha tá sa azon ban ép pen eb ben az idő szak ban bon ta ko zott ki. Hí vei és kö ve -

tői vi szont már nem az establishment tag ja i ból rek ru tá lód nak, akik lét hely ze tük ből 

fa ka dó an el len ér de kelt jei vol tak a vál to zá sok nak.16 Sza bó ra di ká lis po li ti kai prog -

ram ja azon ban mind azo kat ma ga kö ré tud ja gyűj te ni, aki ket tár sa dal mi po zí ci ó juk 

nem a fenn ál ló vi szo nyok to vább örö kí té sé re pre desz ti nál. Eh hez a cso port hoz so -

rol ha tók a pa rasz ti tár sa da lom köz éle tben tá jé ko zód ni tu dó tag jai, de cso port tag -

ság tól füg get le nül ál ta lá ban a hú szas évek azon fi a tal jai is, akik lét hely ze tük ből 

követ ke ző en lé nye ge sen más né ző pon tot fog lal tak el, mint a vi lág há bo rú előtt szo -

ci a li zá ló dó nem ze dé kek tag jai. 

En nek a ge ne rá ci ó nak alap ve tő él mé nye a vál ság meg ta pasz ta lá sa. Az eb ből fa -

ka dó nyi tott ság a vál to zás ra, a ra di ká li san új sze rű meg ol dá sok ra éle sen szem ben 

áll a ko ráb bi ge ne rá ci ók nak azon tö rek vé sé vel, hogy az el sőd le ge sen szo ci a li zált 

vál to zat lan sá got vissza ál lít sák. Mi köz ben a ko ráb bi nem ze dé kek leg főbb vá gya  

a fenn ál ló vi szo nyok kon zer vá lá sa (ez volt a kor szak sa já tos vá la sza a for ra dal mak 

okoz ta sokk él mény re), ad dig a hú szas évek nem ze dé ke ép pen a ha tal mi po zí ci ó it 

őr ző ge ne rá ci ók be ál lí tó dá sá val szem ben ha tá roz za meg ma gát. Más fe lől a for ra dal -
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15     Sza bó De zső 1923-ban így fo gal maz: „So ká ig ke res tem a meg fe le lő tör té nel mi ter mi nust az utol só 
négy évi mo csár láz ra. Vég re ezt ta lál tam arány lag leg ki fe je zőbb nek, mert há rom jel lem ző sa ját sá gá ban 
egyez nek: a gö rény su nyi, lop és bü dös.” (SZA BÓ De zső: A ma gyar pa raszt = SZA BÓ De zső: i. m. [1991], 
196.) 

 
16     Ez zel ma ga Sza bó De zső is tisz tá ban van. Ez je le nik meg ab ban a kí mé let len el uta sí tás ban is, ahogy 

nem csu pán a ha tal mi eli tet, de a hoz zá for du ló köz tiszt vi se lő ket, mint a fenn ál ló ha tal mi gé pe zet ki -
szol gá ló it is el uta sít ja. Úgy lát ja ugyan is, hogy a kö zép ré teg nem tud önál ló aka ra tú pol gár ság gá vál ni, 
ha nem cso port ér de kei men tén kor rum pá ló dik, és asszi mi lá ló dik a fel ső tár sa dal mi cso por tok hoz. SZABÓ 
De zső: Re mény nél kül = SZA BÓ De zső: i. m. (2003), 410–417. és SZA BÓ De zső: Vir rasz tó Kop pány = 
SZA BÓ De zső: i. m. (2003), 579–614. és SZA BÓ De zső: A ma gyar kö zép osz tály meg te rem té se = SZA BÓ 
De zső: i. m. (1991), 167–182. 



mak ku dar ca e nem ze dék tag jai szá má ra hát tér be szo rít ja a bal ol da li ra di ka liz must, 

mint le het sé ges al ter na tí vát. A tri a no ni nem ze ti tra gé dia pe dig el sőd le ges él mény -

ként hív ja elő bennük a nem ze ti el kö te le ző dést. Úgy lá tom, hogy ezek nek a tár sa -

dal mi kon dí ci ók nak van el sőd le ges sze re pe ab ban, hogy a hú szas évek if ja i nak je -

len tős ré sze a Sza bó De zső-i po li ti ka el kö te le zett jé vé vá lik. 

Sza bó De zső prog ram ja si ke re sen szó lít ja meg a he lyét ke re ső, lét hely ze té ben 

ra di ka liz mus ra kon di ci o nált nem ze dék tag ja it. A dön tő tár sa dal mi vál to zást hir de tő 

Sza bó prog ram ját az te szi kü lö nö sen von zó vá, hogy er re a for ra dal mi át ala ku lás ra 

a ha tal mi elit mind egyik cso port ját al kal mat lan nak íté li.17 A tár sa da lom ra di ká lis át -

sza bá sá nak el kép ze lé se te hát új pers pek tí vát és új eli tet kí ván. Az ide o ló gi a i lag ek -

kép pen meg te rem tett lég üres tér ben a ma ga he lyét ke re ső if jú ság ma gá ban lát ja 

azt a for ra dal mi erőt, amely a for ra da lom le ve zény lé sé re al kal mas. El ső sor ban ezek 

a tár sa dal mi kon dí ci ók te szik a fi a tal sá got Sza bó De zső lel kes kö ve tő jé vé. Te gyük 

hoz zá, hogy ezek a ge ne rá ci ós re mé nyek nem csu pán a ha zai vi szo nyok ban vol tak 

je len. Az el ső vi lág há bo rú vi lág égé se, az utá na kö vet ke ző vál ság Eu ró pa más tér sé -

ge i ben is radikalizálja a fi a ta lo kat. A ha zai hely zet sa já tos sá gát az ad ja, hogy a ma -

gyar fi a tal ság nem ze dé ki el kö te le ző dé se jó val egy sé ge sebb a lé nye ges vál to zás 

irá nyá ban, mert itt a bal ol da li for ra dal mak ku dar ca után ke vés bé fogalmazódhatott 

meg a szo ci ál de mok ra ta vagy kom mu nis ta al ter na tí va. Más fe lől a tri a no ni ren del -

ke zé sek nek az et ni kai, kul tu rá lis kö zös sé get alap ve tő en súj tó tar tal mai is egy „nem -

ze ti for ra da lom” szük sé ges sé gé nek gon do la tát hív ják elő. Az ek kor szo ci a li zá ló dó 

fi a tal nem ze dék lét hely ze te te hát több vo nat ko zás ban is a nem ze ti ra di ka liz mus 

Sza bó De zső-i ví zi ó ja mel let ti el kö te le ző dés esé lyét nö ve li. 

Az et ni kai je gyek ki eme lé se nem csu pán a kor szak ra jel lem ző nem ze ti re to ri kát 

je len ti, ha nem azt a bú vó pa tak ként már ko ráb ban is meg je le nő gon do la tot is fel -

szín re hoz za, hogy a tár sa dal mi vál to zás si ke res meg va ló sí tá sa csak egy olyan prog -

ram mal kép vi sel he tő si ke re sen, amely egya ránt tá vol sá got mu tat a nyu gat-eu ró pai 

és a ke le ti tár sa da lom fej lő dés től.18 Az előb bi ben a ka pi ta liz mus nyers ér vé nye sü lé -

sét, utób bi ban a des po ti kus ha ta lom rend sze rét lá tó pers pek tí va ezek he lyett azt  

a har ma dik utas né ző pon tot vá laszt ja, amely vég re a tér ség tár sa da lom fej lő dé sé nek 

je gyei sze rint tud ja új ra ren dez ni a vi szo nyo kat. A fenn ál ló elit tel szem ben meg fo -

gal ma zott kon cep ci ó nak a pa raszt ság ra ala po zott jö vő ké pe19 pe dig mind azok kal  

a je gyek kel ren del ke zik, amely von zó le het a há bo rú, a for ra da lom és az azt kö ve -

tő újabb vál ság ban he lyét ke re ső fi a tal ság szá má ra. A pa raszt ság ra épí tett ma gyar 

for ra da lom az ezer éves el hi bá zott tár sa da lom fej lő dés min den prob lé má já nak meg -
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17     SZA BÓ De zső: A nép kép vi se let = SZA BÓ De zső: i. m. (1991), 118–132. és SZA BÓ De zső: Ha az al sóbb tár -
sa dal mi ré te gek tu da tá ra éb red nek... = SZA BÓ De zső: i. m. (2003), 377–383. és SZA BÓ De zső: Habs burg-
dest ruk ció és fe hér bol se viz mus = SZA BÓ De zső: uo., 383–403. 

 
18     SZA BÓ De zső: Ma gyar or szág he lye Eu ró pá ban = SZA BÓ De zső, i. m. (1991), 149–166 
 
19     SZA BÓ De zső: A ma gyar kö zép osz tály meg te rem té se = SZA BÓ De zső: i. m. (1991), 167–182. és SZA BÓ 

De zső: A ma gyar pa raszt = SZA BÓ De zső: uo., 182–200. és SZA BÓ De zső: A ma gyar pa raszt és a ma -
gyar kul tú ra = SZA BÓ De zső: uo., 201–206. 



ol dá sá ra vál lal ko zik. Eh hez pe dig Sza bó De zső mun kás sá ga ad ja meg az ide o ló gi ai 

mu ní ci ó kat.20 

Az ő ha tá sá ra osz to zik a né pi moz ga lom fi a tal nem ze dé ke a fenn ál ló ha tal mi 

cso por tok el uta sí tá sá ban. Tő le ered az a tör té ne lem szem lé let, amely a két há bo rú 

kö zöt ti ha tal mi elit al kal mat lan sá gát im már tör té ne ti ér vek kel is igyek szik alá tá -

masz ta ni.21 Szin tén Sza bó De zső köz ve tí té sé vel ér el hoz zá juk az a gon do lat, hogy 

a po li ti kai éle tet ura ló ha gyo má nyos (ne me si szár ma zá sú) elit és a zsi dó ság gal azo -

no sí tott új sü te tű pol gár ság diszk va li fi ká lá sa is azok „ide gen sé gé vel”, a tér ség ha -

gyo má nyát nem ki fe je ző szel le mi sé gük kel ma gya ráz ha tó. A fen ti ek mi att kö szön 

vissza a né pi ek tör té ne ti tab ló já ban Sza bó De zső ku ru cos tör té ne lem szem lé le te.22 

Egy olyan tör té ne lem kép fo gal ma zó dik meg, amely a tár sa da lom több sé gét ki te vő, 

a pa raszt ság ban ma ni fesz tá ló dó ma gyar ság év ez re des el nyo má sát mu tat ja be, és 

amely nek ki bon ta koz ta tá sa ér te lem sze rű en csak a ma gyar sá got aka dá lyo zó tár sa -

dal mi cso por tok ha tal mi sze re pé nek meg szün te té sé vel le het sé ges.23 

Ez a né ző pont je le nik meg más fe lől a né pi moz ga lom ak tív po li ti kai te vé keny sé -

gé ben is. Ta lán elég itt csak a Már ci u si Front ra utal ni, amely nek po li ti kai kép vi se -

le té ben meg ta lál juk a né pi szo ci og rá fu sok zö mét (Er dei Fe ren cet, Féja Gé zát, Illyés 

Gyu lát, Ko vács Im rét, Ve res Pé tert és má so kat). A ra di ká lis tár sa dal mi vál to zást töb -

bek kö zött az ál ta lá nos, tit kos, kor lá to zás nél kü li vá lasz tó jog be ve ze té sé től, az 500 

ka tasz ter hol don fe lü li bir to kok ki sa já tí tá sá tól, a ban kok, kar tel lek, mo no pó li u mok 

„ma gyar ság sor vasz tó” ural má nak meg szün te té sé től és a min den dol goz ni aka ró ma -

gyar szá má ra biz to sí tott mun ká tól re mé lő el kép ze lés ben vissza kö szön nek Sza bó 

De zső el kép ze lé sei, mi ként er re már Gom bos Gyu la is fel hív ta a fi gyel met.24 Kü lö -

nö sen erő tel je sek a pár hu za mok, ha az az óta már ren del ke zés re ál ló prog ram váz -

la to kat25 és a jó val ki dol go zot tabb 1938-as prog ra mot össze vet jük. Az itt meg fo -

gal ma zott el kép ze lé sek (és azok meg ala po zá sát cél zó in dok lá sok is) szin te ki vé tel 

nél kül Sza bó De zső nek leg in kább a hú szas évek ben meg fo gal ma zott po li ti kai cse -

lek vés stra té gi á ját tük rö zik.26 
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20     Sza bó is kö ve ti az őt kö ve tő nem ze dék szárny pró bál ga tá sa it és ké sőb bi mun kás sá gát is. Ma ga is ér zi, 
hogy a né pi moz ga lom ra nagy ban ha tott mun kás sá ga, de az in kább csak epi gon nak tar tott fi a ta lok kal 
ke vés sé ke re si a kap cso la tot. Az ellenük foly ta tott – kon cep ci ós je gyek től sem men tes – saj tó pe rek 
 idején azon ban ki áll mel let tük. (SZA BÓ De zső: A bí rói te kin tély lé lek ta na = SZA BÓ De zső: i. m. [1991], 
689–710.) 

 
21     SZA BÓ De zső: Az iro da lom, mint tár sa dal mi funk ció = SZA BÓ De zső: i. m. (1991), 136–145. és SZA BÓ 

De zső: Új ma gyar ide o ló gia elé = SZA BÓ De zső: i. m. (2003), 417–480. 
 
22     SZA BÓ De zső: Éle te im I–II. Szü le té se im, ha lá la im, fel tá ma dá sa im. Bp., Püski, 1996. 
 
23     BOG NÁR Bulcsu: Sza bó De zső har ma dik utas örök sé ge. A nem ze ti ra di ka liz mus ide o ló gu sá nak ha tá sa 

Erdei Fe renc társadalomfelfogására = Va ló ság, 2011, 3. sz., 1–14. és VE RES And rás: Sza bó De zső új ra -
ér té ke lé se = Je len kor, 2013, 1. sz., 61–68. és KO VÁCS Dá vid: i. m. (2014). 

 
24     GOM BOS: i. m. (1975), 348–349. 
 
25     Lásd er ről: HU SZÁR Ti bor: Pár hu za mok és ke resz te ző dé sek. Er dei Fe renc, Bibó Ist ván és a Már ci u si Front. 

Bp. – Ma kó: ELTE Szo ci o ló gi ai In té zet – Ma kói Jó zsef At ti la Mú ze um, 1991. 
 
26     BOG NÁR Bulcsu: Sza bó De zső har ma dik utas sá ga és a Már ci u si Front po li ti kai prog ram ja = Va ló ság, 

2011, 4. sz., 11–24. és BOG NÁR Bulcsu: Sza bó De zső nem ze ti ra di ka liz mu sá nak ha tá sa Er dei Fe renc és 
Bibó Ist ván faj vé del mé re = Va ló ság, 2011, 5. sz. 14–28. 



A né pi szo ci og rá fu sok Sza bó De zső-ké pe 
 

Mind ezek alap ján azt kel le ne fel té te lez nünk, hogy Sza bó De zső osz tat lan el is me -

rés nek ör vend az új nem ze dék tag jai kö zött, és en nek a ge ne rá ci ó nak leg je len tő sebb 

köz éle ti, po li ti kai moz gal má ban, a né pi írók kö ré ben meg kér dő je lez he tet len auto ri -

tás. A va lós hely zet ez zel szem ben az, hogy a né pi moz ga lom tag jai meg le he tő sen 

el lent mon dá so san vi szo nyul nak Sza bó De zső sze mé lyé hez és mun kás sá gá hoz is.  

A leg gya ko ribb ma ga tar tás az, hogy a nyil vá nos meg nyi lat ko zá sok ban alig vesz nek 

tu do mást Sza bó De zső pá lyát ki je lö lő élet mű vé ről. Az al kal mi meg jegy zé sek ben 

pedig az el is me rés sza vai mel lett leg alább ilyen gyak ran fo gal maz zák meg a fenn -

tar tá sa i kat is. Mi ként azon ban ma ga a né pi szo ci og rá fia moz gal ma sem volt egy sé -

ges,27 ma guk a né pi ek sem azo nos mó don vi szo nyul nak Sza bó élet mű vé hez. A ge ne -

rá ci ós azo nos sá gok mel lett ugyan is az egyes al ko tók el té rő tár sa dal mi kör nye ze te, 

vagy más tár sa dal mi me ző höz28 va ló tar to zá sa kü lön bö ző per cep ci ós min tá kat raj -

zolt ki. 

A bu da pes ti kö zép osz tá lyi csa lád ból szár ma zó Sza bó Zol tán áll ta lán leg tá vo labb 

Sza bó De zső szem lé let mód já tól. Ugyan  hat rá az a Sza bó De zső től in du ló el gon do -

lás, hogy a ma gyar ság for rá sát je len tő pa raszt ság fe lé kell for dul ni, de Sza bó Zol tán 

szá má ra ez a tár sa dal mi cso port nem a jö vő zá lo ga ként je le nik meg, ha nem olyan 

ki szol gál ta tott em be rek tö me ge ként, amely nek sa nya rú hely ze te or vos lást kí ván.29 

Sza bó Zol tán te hát a ki re kesz tett, mél tat lan hely zet ben ten gő dő pa raszt ság se gí té -

sét és a pol gá ri tár sa da lom ba va ló si ke res be ta go zó dá sát sze ret ne el ér ni a ba jok és 

a kiutak meg mu ta tá sá val.30 A pa raszt ság irán ti tár sa dal mi szo li da ri tás fel éb resz té -

se mo ti vál ja Illyés Gyu la szo ci og ra fi kus mun kás sá gát is. Pa rasz ti szár ma zá sa ugyan 

in kább va ló szí nű sí ti a Sza bó De zső re jel lem ző ra di ká li sabb ál lás fog la lást (ez vi szi 

majd a Már ci u si Front tag jai kö zé, mi köz ben Sza bó Zol tán tá vol tart ja ma gát a köz -

vet len po li ti zá lás tól), de Illyés ese té ben sem be szél he tünk je len tő sebb ha tás ról. En -

nek oka fel te he tő en az, hogy Illyés Gyu la el ső sor ban ab ban az iro dal mi me ző ben 

tá jé ko zó dik, ahol Sza bó De zsőt két ség te le nül nem túl ve re tes iro dal mi mun kás sá ga 

mi att nem tölt be lé nye ges sze re pet. Így az sem meg le pő, hogy Illyés ön élet raj zi 

mun ká já ban31 nem is em lí ti Sza bót. Ugyan  Illyés szo ci og rá fi á i ban32 is vissza kö szön -

nek azok a tar tal mi ele mek (a ma gyar ság gal azo no sí tott pa rasz ti tö me gek fel ső tár -
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27     NÉMEDI Dé nes: A né pi szo ci og rá fia 1930–1938. Bp., Gon do lat, 1985 és BOG NÁR Bulcsu: A né pi es irány zat 
a két há bo rú kö zött. Bp., Loisir, 2012 és PAPP Ist ván: A ma gyar né pi moz ga lom tör té ne te 1920–1990. 
Bp., Jaffa Ki a dó, 2012 és BARTHA Ákos: A „nagy szo ci og rá fi ák” vál ság ké pe = A ma gyar szo ci og rá fia  
a 20–21. szá zad ban. Szerk. TÓTH Pé ter Pál, Bp., Gon do lat Ki a dói Kör, 2018, 107–121. 

 
28     BOURDIEU, Pierre: A gya kor la ti ész já rás. A tár sa dal mi cse lek vés el mé le té ről. Bp., Nap vi lág, 2002. 
 
29     SZA BÓ Zol tán: A tardi hely zet. Bp., Cserépfalvi, 1936 és SZA BÓ Zol tán: Cif ra nyo mo rú ság. A Cser hát, 

Mát ra, Bükk föld je és né pe. Bp., Cserépfalvi, 1937. 
 
30     BOG NÁR Bulcsu: A pa rasz ti vál ság és a har ma dik utas vá la szok. Er dei Fe renc, Illyés Gyu la és Sza bó Zol tán 

a né pi szo ci og rá fu sok moz gal má ban = Ko rall, 2009, 36. sz., 141–159. 
 
31     ILLYÉS Gyu la: Itt él ned kell! Bp., Szé pi ro dal mi, 1976. 
 
32     ILLYÉS Gyu la: Pusz tu lás. Úti jegy ze tek = Nyu gat, 1933. 17–18. sz., 189–205. és ILLYÉS Gyu la: Pusz ták 

né pe. Bp., Szé pi ro dal mi, 1962. 



sa dal mi el nyo má sa, a ma gyar jö ven dő nek a pa raszt ság hoz kö té se), ame lyek Sza bó 

pub li cisz ti ká in ke resz tül vál tak a köz éle ti dis kur zus ré szé vé, de ezek az ele mek 

köz vet le nül Sza bó De zső re va ló uta lás nél kül van nak je len a mű ve i ben. 

Ve res Pé ter po zí ci ó ja né mi leg kü lön bö zik Sza bó Zol tán és Illyés né ző pont já tól. 

Ez ab ból adó dik, hogy ő a né pi moz ga lom ra di ká lis szár nyá hoz tar to zott,33 más részt 

az ő for ra dal mi sá ga több pon ton érint ke zett a bal ol da li moz gal mak kal. Ve res Pé ter 

ra di ká lis el kép ze lé sé ben ugyan vissza kö szön nek a sza bói prog ram pon tok, de ma ga 

in kább Sza bó De zső ha tá sát ta gad ja és a tő le va ló tá vol sá got hang sú lyoz za.34 Ez 

kü lö nö seb ben nem meg le pő a lé te ző szo ci a liz mus ide jén írt vissza em lé ke zé se i ben, 

ami kor Sza bó egész mun kás sá ga tiltólistán sze re pelt, és ami kor min den né pi szo ci -

og rá fus fö lött Damoklész kard ja ként füg gött a Sza bó val va ló pár hu zam ba ál lí tás35 

és az ez zel együtt já ró ellehetetlenítés ve szé lye. Ta lán nem vé let len azon ban az 

sem, hogy Ve res tá vol ság tar tá sát nem in do kol ja szem lé let be li kü lönb sé gek kel vagy 

Sza bó meg kö ze lí té sé nek el uta sí tá sá val. Vég képp nem pró bál ko zik meg az zal, hogy 

Sza bó szem lé le té től va ló tá vol sá gát vagy Sza bó meg kö ze lí té sé vel szem be ni fenn -

tar tá sa it in do kol ja. Ve res meg jegy zé sei in kább sze mé lyes tar tal mú ak, és nem is az 

ő né ző pont ját rög zí ti, ha nem Sza bó De zső nek a hoz zá fű ző dő vi szo nyá ról ad szá -

mot.36 

Ko vács Im re azon ban fenn tar tá sai mel lett is ha tá ro zot tab ban el is me ri Sza bó 

Dezső po zi tív sze re pét a pa raszt ság is me ret ki ter jesz té sé ben. A pa raszt ság ra ala po -

zott ra di ká lis po li ti kai prog ra mot kép vi se lő Ko vács37 Sza bó De zső ér de mé nek tud ja 

be, hogy a ma gyar kö zép osz tály a pa raszt ság fe lé for dult.38 Ér té ke lé se sze rint 

Szabó mun kás sá ga utat mu tat a he lyes po li ti ka, a pa raszt sá got kö zép pont ba ál lí tó 

ra di ká lis tár sa dal mi vál to zá sok meg va ló sí tá sá ra. Eb ből a szem pont ból Ko vács nem 

is tart ja né pi író nak Sza bót, mi vel sze rin te e fo ga lom szűk ka te gó ri á ja nem is ké pes 

ki fe jez ni azt a nagy sá got, amely Sza bó De zső élet mű vé ben rej lik. Ko vács a ma gyar 

sors kér dé sek irán ti ér zé ke mi att te kin ti en nél je len tő sebb nek a mun kás sá gát.39 

36

33     BOG NÁR Bulcsu: A né pi szo ci og rá fia nem ze ti ra di ka liz mu sa. Er dei Fe renc, Féja Gé za és Ve res Pé ter tár -
sa da lom szem lé le té nek kap cso ló dá sa i ról = Szo ci o ló gi ai Szem le, 2009, 2. sz., 60–77. 

 
34     E te kin tet ben kü lö nö sen ér de kes a Szám adás cí mű ön élet raj zi köny ve. (VE RES Pé ter: Szám adás. Ön élet -

rajz. Bp., Szé pi ro dal mi, 1963.) Itt Ve res több ször is fog lal ko zik Sza bó De zső vel, de a ma ga ré szé ről leg -
fő kép pen an nak bi zo nyí tá sá val van el fog lal va, hogy hosszú ide ig az élet mű vet nem is is mer te. („Sza bó 
De zső nek még a hí rét sem hal lot tam.” VE RES Pé ter: i. m. [1963], 151.) Ké sőbb az tán fon tos nak ér zi azt 
is meg em lí te ni, hogy Sza bó Az egész em be rért cí mű mun ká ját (SZA BÓ De zső: Az egész em be rért = SZA BÓ 
De zső: i. m. [2003], 355–362.) mi kor is ol vas ta pon to san (VE RES: i. m. [1963], 391). 

 
35     Vö: A „né pi” írók ról. Az MSZMP Köz pon ti Bi zott sá ga mel lett mű kö dő kul tu rá lis el mé le ti mun ka kö zös ség 

ál lás fog la lá sa. Tár sa dal mi Szem le, 1958, 6. sz., 38–69. 
 
36     „Sza bó De zső nem sze re tett, mert én vol tam a Böjthe Já nos és nem olyan, mint ami nek Sza bó De zső 

el kép zel te.” (VE RES: i. m. [1963], 442.) 
 
37     BOG NÁR Bulcsu: A har ma dik út el té rő kép vi se le tei. Er dei Fe renc és Ko vács Im re a két vi lág há bo rú kö zötti 

pa raszt pol gá ro so dás esé lye i ről = Ma gyar Szem le, 2009, 7–8. sz., 97–114. és BARTHA Ákos: A né pi szo -
ci og rá fia el mé le te és gya kor la ta. Ko vács Im re és A né ma for ra da lom = Szo ci o ló gi ai Szem le, 2014, 2. sz., 
116–138. 

 
38     KO VÁCS Im re: Né pi ség, ra di ka liz mus, de mok rá cia. Pub li cisz ti kai írá sok. Bp., Gon do lat Ki a dó – Nyil vá nos -

ság Klub – Szá zad vég, 1992, 27. 
 
39     Uo., 47. 



Ezek mel lett pe dig azt hang sú lyoz za, hogy Sza bó sze re pe kü lö nö sen a fi a ta lok ra 

gya ko rolt ha tás mi att fon tos.40 A né pi iro da lom hős ko ra41 cí mű esszé jé ben pe dig ezt 

a ha tást egye ne sen Bartókéhoz ha son lít ja. 

Ko vács Im ré nek Sza bó De zső ről szó ló el is me rő sza vai te hát az if jú ság nak, a kö -

zép osz tály nak utat mu ta tó szer ző nek, a ma gyar ság sors kér dé se i nek meg fo gal ma -

zó já nak, de nem a né pi moz ga lom ra ha tó gon dol ko dó nak szól nak. Lé nye gé ben ezek 

az ele mek je len nek meg Er dei Fe renc meg nyi lat ko zá sa i ban is. Ese té ben is jel lem ző, 

hogy alig ta lál ha tó Sza bó De zső vel kap cso la tos ál lás fog la lá sa a kor szak ból. 

Hosszab ban csak 1945-ben, im már az ide ig le nes kor mány be lügy mi nisz te re ként fog -

lal ko zik Sza bó je len tő sé gé vel.42 Ek kor töb bek kö zött a for ra dal mi an át ala kí tan dó tár -

sa da lom épí té sé ben szó ba jö he tő szö vet sé ge se ket ve szi sor ba. A ko ráb bi kor szak 

szel le mi irány za ta in vé gig pász táz va csak a szekfűi és a Sza bó De zső-i meg kö ze lí tés 

ele me it gon dol ja to vább vi he tő nek. A meg nyi lat ko zás kü lö nös pi kan té ri á ja az, hogy 

az ek kor már kriptokommunista Er dei szá má ra az an ti kom mu nis ta Sza bó Dezső és 

kö ve tői je len tik a két vi lág há bo rú kö zöt ti idő szak leg ér té ke sebb ér tel mi sé gi cso -

port ját.43 Sza bó De zsőt a ke resz tény-nem ze ti kur zus és a fa siz mus el uta sí tó já nak, 

va la mint a „né pi fel sza ba du lás és a né pi for ra da lom”44 ke re ső jé nek ne ve zi. Meg vé di 

a szél ső job bol da li ság vád já tól „po li ti ka i lag ki nem tisz tá zott né pi ra di ka liz mu sá ról”45 

beszélvén, és bí rá la tát e te kin tet ben hang sú lyo zot tan csak a kö ve tők nek cí me zi. 

Vi tán fe lül áll, hogy a né pi szo ci og rá fu sok kö zött Sza bó De zső ha tá sa leg erő tel -

je seb ben Féja Gé za mun kás sá gá ban je le nik meg. Ő az, aki 1923-ban még egye te -

mis ta ként is mer ke dik meg Sza bó val és ő az, aki hosszú ide ig fel tét len hí ve lesz. 

Élet mű vé nek összeg zé se kor úgy em lé ke zik, hogy a „hú szas esz ten dők vég te len si vár -

sá gá ban szel le mi ese ményt el ső sor ban Sza bó De zső je len tett”.46 Ő tes te sí tet te meg 

szá má ra azt az írót, aki leg főbb fe la da tá nak a „köz igaz ság” szol gá la tát tar tot ta.47 

Féja benne lát ta Ady ma ga tar tá sá nak azt a kö ve tő jét, aki köz éle ti sze rep vál la lá sá -

val, a tár sa dal mi ba jok fel tá rá sá val és a vál to zás prog ram já nak meg ha tá ro zá sá val 

az egész nem zet nek ké pes jö vő ké pet ad ni. Féja úgy lát ja, hogy Sza bó a hú szas 

évek ben az Adyval meg sza ka dó ha gyo mány lég üres te rét töl töt te be. Ezért volt ra -

di ka liz mu sa fel sza ba dí tó ere jű szá má ra is, és Sza bó győz te meg ar ról, hogy az el -

bu kott for ra dal mak után a vál to zás csak a „ma gyar faj ta” új já te rem té se út ján le het -

sé ges.48 Ez te szi hosszabb ide ig Sza bó el kö te le zett kö ve tő jé vé, egé szen Sza bó nak 
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40     Uo., 27. 
 
41     KO VÁCS Im re: A né pi iro da lom hős ko ra = Új lá tó ha tár, 1958, 2–3. sz., 81–98. 
 
42     BOG NÁR Bulcsu: Sza bó De zső nem ze ti ra di ka liz mu sá nak ha tá sa Er dei Fe renc és Bibó Ist ván faj vé del mé -

re = Va ló ság, 2011, 5. sz., 14–28. 
 
43     ER DEI Fe renc: A ma gyar ér tel mi ség út ja = Új szel le mi front. Bp., Szik ra, 1945, 33–38. 
 
44     Uo., 36. 
 
45     Uo., 36. 
 
46     FÉJA Gé za: Lap szél re. Bp., Szé pi ro dal mi, 1982, 292. 
 
47     FÉJA Gé za: Sza bad csa pat. Élet re gény. Bp., Szé pi ro dal mi, 1965, 100. 
 
48     Uo. 



Bajcsy-Zsilinszkyvel va ló per le ke dé se49 ide jé ig. Féja vissza em lé ke zé sei ezen túl 

rész le tes ké pet fes te nek Sza bó De zső „bo nyo lult” sze mé lyi sé gé ről. A rá tett ha tás 

el is me ré sén túl azon ban a töb bi ek hez ha son ló an Féja is azt dom bo rít ja ki, hogy 

Sza bó je len tő sége csak ab ban állt, hogy a bennük szunnya dó erőt fel szín re hoz ta, 

de ma guk ra a né pi szo ci og rá fi ák ra lé nye ge sebb ha tás sal nem volt. 

A né pi szo ci og rá fia klasszi ku sai (Illyés Gyu la, Ko vács Im re, Er dei Fe renc, Sza bó 

Zol tán, Féja Gé za, Ve res Pé ter) te hát meg le he tő sen kü lön bö ző mó don fog lal nak ál -

lást Sza bó De zső ha tá sát il le tő en. Zö mé ben mel lé kes sze rep lő ként em le ge tik, vagy 

olyan szer ző ként, aki nek ha tá sa két ség te le nül át ha tot ta a ko ra be li köz gon dol ko dá -

sát, vagy egye ne sen an nak leg ér té ke sebb ré szét ké pez te, de egy sé ge sek a te kin tet -

ben, hogy úgy lát ják, hogy a né pi moz ga lom ra, vagy sze mély sze rint rá juk ez egyál -

ta lán nem, vagy csak el ha nya gol ha tó mér ték ben ha tott. Mind annyi an a sa ját moz -

gal muk új sze rű sé gét, a ko ráb bi gon dol ko dá si sé mák kal va ló sza kí tást eme lik ki, és 

tel jes mér ték ben el vi tat ják a szo ci og ra fi kus mun kás sá guk ban je len lé vő, és kö zös 

po li ti kai ál lás fog la lá suk ban, a Már ci u si Front ban pe dig preg nán san meg mu tat ko zó 

Sza bó De zső-i ha tá so kat.50 

 

 

Az el té rő tu dás szo ci o ló gi ai po zí ci ók kö vet kez mé nyei 
 

Ál ta lá ban a Sza bó De zső vel kap cso la tos fenn tar tá so kat, sze mé lyét és az élet mű vét 

érő el uta sí tá so kat Sza bó sze mé lyi sé gé vel, össze fér he tet len jel le mé vel szo kás ma gya -

ráz ni. Köz is mert, hogy a hí ve i től fel tét len alá za tot el vá ró, ve lük szem ben sok szor 

le ke ze lő en vi sel ke dő Sza bó az évek so rán majd min den kö ve tőt el mart ma ga mel -

lől.51 Ez a ma ga tar tás meg mu tat ko zott a né pi moz ga lom mal kap cso la tos ál lás fog la -

lá sa i ban is. A sér tő, sok szor igaz ta la nul fö lé nyes ke dő meg fo gal ma zá sok nyil ván 

meg tet ték a ha tá su kat.52 Kü lö nös kép pen ha tás sal vol tak egy olyan ge ne rá ció tag -

jai ra, amely nek tár sa dal mi lag kon di ci o nált vi lág ér tel me zé sét ép pen a múlt tal va ló 

ra di ká lis sza kí tás és a ha gyo mány új ra ér tel me zé se és a ko ráb bi ge ne rá ci ók tel je sít -

mé nyé nek meg kér dő je le zé se jel lem zi. Nem te kint he tünk el itt at tól a szociálpszi-
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49     BARTHA Ákos: Egy lo va gi at lan ügy. Bajcsy-Zsilinszky End re és Sza bó De zső af fér ja(i) = Új né ző pont, 
2017, 3. sz., 51–78. 

 
50     Ne ve sí tés nél kül ma ga Sza bó De zső is utal ar ra, hogy lát szó lag tő le füg get le nül, de lé nye gé ben az ő po -

li ti kai prog ram já val je len nek meg a köz éle tben az utá na jö vő ge ne rá ció tag jai. Kü lö nö sen a né pi írók 
törek vé sei kap csán ér zé ke li ál lás pont já nak nem exp li cit té tett kö ve té sét. (SZA BÓ De zső: Az if jú ság: 
mint ér ték és funk ció a nem zet éle té ben = SZA BÓ De zső: i. m. [1991], 1081–1090.) 

 
51     Sza bó sze mé lyi ség raj zá nak egyik leg rész le te sebb le írá sát az egy ko ri ra jon gó, Féja Gé za ad ja az Egy csa -

ló dás tör té ne te (FÉJA: i. m. [1965], 60–101) cí mű esszé jé ben. Féja hosszú ide ig be já ra tos volt Sza bó 
Dezső höz, így hu za mo sab ban fi gyel het te meg mes te ré nek jel le mét. 

 
52     Ez zel kap cso la to san ér de mes fel idéz ni Sza bó De zső nek a né pi moz ga lom je lent ke zé se kor tett egyik 

meg jegy zé sét a sok kö zül. Eötvös Fló ra, a Sza bó De zső Tár sa ság egyik tag ja a kö vet ke ző kép pen em -
lék szik a né pi szo ci og rá fu sok kal fog lal ko zó pár be széd re: „Egy szer a Gugger-he gyi ki rán du lá son Bog nár 
Jó zsef – aki ak kor egye te mis ta volt – meg kér dez te a Mes ter től, hogy mi a vé le mé nye a né pi írók ról. 
Gyor san vá la szolt Sza bó De zső. »Kép zel je nek most a hegy ol dal ra egy kecs két, az a Sza bó De zső. Amit 
pe dig el po tyog tat ma ga után – azok a né pi írók«.” (BU DAI BALOGH Sán dor: Sza bó De zső Lu das-Má tyás 
fü ze tei [1934–1942]). (Em lé ke zé sek, nap lók, le ve lek.) Iro da lom tör té ne ti Köz le mé nyek, 1982, 2. sz., 209–
228.) 



chológiai ma gya rá zat tól sem, amely sze rint sok kal in kább bán tó és el len re ak ci ót 

szü lő az el uta sí tás ak kor, ami kor olyan sze mély től jön a le fity má ló mi nő sí tés, aki nek 

az íté le te kü lö nö sen fon tos az érin tet tek szá má ra.53 Fel te he tő en Sza bó De zső el uta -

sí tó ma ga tar tá sa is sze re pet ját szik ab ban, hogy a né pi moz ga lom if jai ha son ló an 

igaz ta la nul ba ga tel li zál ják el azt a ha tást, ame lyet Sza bó mun kás sá ga gya ko rolt 

rájuk. 

Fel te he tő en azon ban töb bet meg ma gya ráz Sza bó és a né pi moz ga lom fi a tal nem -

ze dé ké nek vi szo nyá ról, ha a kap cso lat je gye it struk tu rá lis össze füg gé sek men tén is 

meg vizs gál juk. Struk tu rá lis je gyek nek te kint jük az egyes né ző pon tok tu dás szo ci o -

ló gi ai jel lem ző it. Azok a té nye zők lé nye ge sek az el té rő szel le mi po zí ci ók ki ala ku lá -

sá ban, ame lyek a kü lön bö ző tár sa dal mi ta pasz ta la tok és lét hely ze tek ál tal ki je löl -

tek. A nem ze dé ki per cep ció sa já tos sá gai az el té rő tár sa dal mi ta pasz ta lat kö ze gé ben 

ala kul nak ki, és más el sőd le ges szo ci a li zá ci ós min tá kat alakítanak ki. Meg lá tá som 

sze rint ezek nek a je gyek nek van dön tő sze re pe ab ban, hogy a né pi moz ga lom tag -

jai más pers pek tí vá val ren del kez nek, és ez ma gya ráz za azt is, hogy a rá juk ha tó 

Sza bó De zső-i né ző pont nak más tar tal mat és súlyt tulajdonítanak a mun kás sá guk 

so rán. 

A né pi szo ci og rá fu sok ge ne rá ci ó já nak per cep ci ós sé má ja és va ló ság ér tel me zé se 

a nem ze dék tár sa dal mi ta pasz ta la ta in alap szik, és ez ha tá roz za meg az egyé nek 

tár sa dal mi cse lek vé sé nek moz gás te rét.54 Kü lö nö sen erős ha tás sal ren del kez nek ezek 

a ta pasz ta la tok, ha a moz gás te ret és iden ti tá so kat meg ha tá ro zó olyan „sors ese mé -

nyek hez”55 kap cso lód nak, mint ame lye ket en nek a ge ne rá ci ó nak a tag jai meg él tek. 

Mint utal tam rá, e nem ze dék ön esz mé lé sé nek tar tal ma it az el ső vi lág há bo rú, a több 

év szá za dos tár sa dal mi ren det alap ja i ban meg kér dő je le ző 1918–1919-es for ra dal -

mak, a tör té nel mi Ma gyar or szág fel da ra bo lá sa és az utá na kö vet ke ző vál sá gos idő -

szak for mál ja. Nem tár gyal tam még azon ban azt, hogy ezek a tör té nel mi ese mé -

nyek mind olyan „sors ese mé nyek”, ame lyek nem csu pán a ge ne rá ció tag ja i nak az 

iden ti tá sát ala kít ják, ha nem sok szor lé té nek ele mi alap ja it is kér dé ses sé tet ték. Ez is 

sze re pet ját szik ab ban, hogy az egymást kö ve tő ese mé nyek óha tat la nul a fenn ál ló 

tár sa dal mi rend vi szony la gos sá gá nak, idő le ges sé gé nek ta pasz ta la tát kon di ci o nál ják 

e nem ze dék tag ja i ba és a ko ráb bi ak tól lé nye ge sen el té rő per cep ci ós sé mát alakí-

tanak ki bennük. 

Ez a tu dás szo ci o ló gi ai po zí ció meg lá tá som sze rint ket tős kö vet kez ménnyel jár. 

Egy részt a ge ne rá ció tag ja it olyan szel le mi előz mé nyek irá nyá ba moz dít ja, ame lyek 

ma guk is a tár sa da lom ra di ká lis át ala kí tá sát fo gal maz zák meg. A tár sa dal mi tér ál tal 

kon di ci o nált for ra dal mi ság te hát meg ke re si és meg ta lál ja a hő se it. Ez ma gya ráz za 

egy részt azt a je len tős ha tást, ame lyet Sza bó De zső nem ze ti ra di ka liz mu sa gya ko -

rol a né pi moz ga lom ge ne rá ci ó já ra. A né pi ek tu dás szo ci o ló gi ai po zí ci ó ja azon ban 

nem csu pán a for ra dal mi előz mé nyek fel ku ta tá sát ered mé nye zi, ha nem an nak a ge -
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53     ARONSON, Elliot: A tár sas lény. Bp., Aka dé mi ai, 2014. 
 
54     MANNHEIM Ká roly: i. m. (2000). 
 
55     TEN GE LYI Lász ló: Élet tör té net és sors ese mény. Bp., Atlantisz, 1998. 



ne rá ci ós él mé nyek meg ta pasz ta lá sát is, hogy ők azok, akik nek a ko ráb bi nem ze dé -

kek kel szem be he lyez ked ve új pá lyá ra kell ál lí ta ni a tár sa dal mat is. Ez a fel fo gás 

azok kal a lé nye gi leg el té rő ge ne rá ci ós sors ese mé nyek kel kon di ci o ná ló dik, ame lyek 

meg kü lön böz te tik e nem ze dék tag ja it a meg elő ző ké től. A ko ráb bi nem ze dék egy ki -

ala kult, a ma ga mód ján si ke res tár sa dal mi rend (a du a liz mus) el fo ga dá sa után volt 

kény te len szem be sül ni az el ső vi lág há bo rú és az azt kö ve tő for ra dal mak zűr za va -

rá val. En nél és az ezt meg elő ző ge ne rá ci ók nál te hát a meg szo kott sá got, az is me rőst 

a sta bil tár sa dal mi rend je len ti, míg a né pi ek ge ne rá ci ó ja szá má ra a fo lya ma tos in -

sta bi li tás je len ti ugyan ezt. Eb ből fa ka dó an az előb bi nem ze dé kek per cep ci ós sé má ja 

az lesz, hogy min den for ra dal mi sá got nem ze ti tra gé di a ként szem lél, és azt ha tá ro -

zot tan el uta sít ja, míg a né pi e ket az el té rő tár sa dal mi ta pasz ta lat ar ra szo ci a li zál ja, 

hogy ép pen a ra di ka liz mus és a for ra dal mi ság kép vi se le te te remt he ti meg egy 

újabb, sta bil tár sa dal mi rend alap ja it. 

A né pi moz ga lom nem ze dé két te hát ez a ge ne rá ci ós fe szült ség is he ví ti. Sa já tos 

tu dás szo ci o ló gi ai hely ze te ma gya ráz za azt, hogy né ző pont juk óha tat la nul a ko ráb bi 

nem ze dé kek vi lág lá tá sá nak az el uta sí tást is je len ti. Ez a szem ben ál lás pe dig leg in -

kább ab ban a ge ne rá ci ós él mény ben ma ni fesz tá ló dik, hogy e nem ze dék tag jai úgy 

ér zik, hogy a kí vá na tos tár sa dal mi vál to zás nak egye dül ők a le té te mé nye sei. (Ez a be -

nyo más olyan erős a né pi szo ci og rá fu sok kö ré ben, hogy a moz ga lom ta lán leg kon -

zer va tí vabb, leg ke vés bé ra di ká lis tag ja, Sza bó Zol tán is kö zös él mény ként fogal maz -

za meg egy 1934-es írá sá ban,56 hogy a kö zép osz tály ha gyo má nyos össz tár sa dal mi 

fe le lős sé gé nek fe la da tát im már a fi a tal ság ra, sa ját nem ze dé ké nek tag ja i ra kell he -

lyez ni.) Ez a va ló ság ér tel me zés ugyan két ség te le nül erő sí ti a ge ne rá ció tag ja i nak  

a sze mé lyes fe le lős ség ér ze tét, más fe lől azon ban ab ban is sze re pet ját szik, hogy  

e nem ze dék tag ja i nak kül de tés tu da ta óha tat la nul meg kér dő je lez ze má sok, kü lö nös -

kép pen az őket meg elő ző ge ne rá ció tag ja i nak vá tesz sze re pét. Meg lá tá som sze rint 

ez a tár sa dal mi lag kon di ci o nált pers pek tí va tá vo lít ja el a né pi szo ci og rá fu so kat  

a rá juk két ség te le nül ha tó Sza bó De zső sze mé lyé től, és idő vel né hány te kin tet ben 

an nak prog ram já tól is. Ezek a té nye zők ma gya ráz zák azt, hogy a Sza bó for ra dal mi -

sá gá val in du ló nem ze dék tag jai egy re in kább sa ját ere de ti sé gü ket hang sú lyoz zák, 

még ak kor is, ami kor prog ram juk ban vál to zat la nul erő sek a tar tal mi át fe dé sek. 

Nem vi tat ha tó ugyan is, hogy a tár sa da lom át ala kí tá sá nak főbb pont ja i ban a né -

pi ek le kö ve tik Sza bó De zső el kép ze lé se it. Azok a tar tal mi meg egye zé sek, ame lyek 

a pa raszt sá got kö zép pont ba ál lí tó ra di ká lis át ala ku lást és a je len ha tal mi elit jé nek 

hát tér be szo rí tá sát fo gal maz zák meg, egyút tal meg ad ják az át ala kí tás irá nyát is. 

Ez zel ma gya ráz ha tó, hogy ed dig a pon tig szin te epi gon ként mond ják fel a har min cas 

évek if jai Sza bó De zső prog ram pont ja it. Mind ezek a prog ram pon tok azon ban nem 

ad nak vá laszt ar ra a kér dés re, hogy a tár sa da lom ra di ká lis át ala kí tá sa után mi kép -

pen ren dez ked jen be az új po li ti kai ha ta lom, és mi biz to sít ja a pa raszt ság ve ze tő 

sze re pét az új tí pu sú tár sa da lom ban. Ugyan  mind két kér dés fog lal koz tat ta Sza bó 

De zsőt is, de a né pi ek e te kin tet ben már Sza bó nál ki dol go zot tabb vá la szo kat ad tak. 
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56     SZA BÓ Zol tán: Tár sa da lom ku ta tás = Fi a tal Ma gyar ság, 1934, 9. sz., 163–169. 



A ro man ti kus parasztmítosszal szem ben Sza bó De zső is tisz tá ban volt az zal, hogy 

a pa raszt ság év szá za dok so rán kon di ci o nált, alá szo rí tott hely ze te nem te szi al kal -

mas sá a tár sa da lom ve ze tő sze re pé re.57 Ez csak egy ki ter jedt ne ve lő mun ka ered mé -

nye kép pen le het sé ges. Sza bó De zső is úgy vé li, hogy a pa raszt ság ban (és ez ál tal  

a tér ség tár sa da lom fej lő dé sé ben) benne rej lő po ten ci ál ki bon ta koz ta tá sa csak kül ső, 

el ső sor ban ál la mi be avat ko zás sal va ló sít ha tó meg.58 No ha Sza bó sok szor írt a tár -

sa da lom meg re for má lá sá nak prog ram já ról, en nek mi ként jé ről azon ban több nyi re 

csak az ál ta lá nos sá gok szint jén ma ra dó meg fo gal ma zá so kig jut. Je len tős kü lönb ség 

köz te és az őt kö ve tő fi a ta lok kö zött az is, hogy Sza bó pa raszt ké pe gye rek ko rá nak 

Ko lozs vár kör nyé ki él mé nye i ből és az or szá got já ró ta nár spo ra di kus ta pasz ta la tá -

ból táp lál ko zik. A né pi moz ga lom tag jai pe dig már ré szint szisz te ma ti ku sabb el já -

rá sok kal, te rep ku ta tá si ta pasz ta la tok kal, va gyis az ek kor in téz mé nye sü lő tár sa da -

lom tu do má nyok mód szer ta ná val fel vér tez ve is ala kít ják ki ké pü ket a pa raszt ság ról. 

A né pi szo ci og rá fu sok több táj egy ség re ki ter je dő, a ha zai pa raszt ság leg kü lön bö -

zőbb cso port ja it ma gá ba fog la ló vizs gá la tai, il let ve al kal mi ref le xi ói a ko ra be li szak -

sze rűbb ku ta tá sok ra Sza bó De zső é nél ci zel lál tabb pa raszt ké pet ered mé nyez nek.59 

A tár sa da lom ten ge lyé nek te kin tett pa raszt ság ala po sabb is me re te pe dig nyil ván -

va ló an sze re pet ját szik ab ban is, hogy a né pi moz ga lom kon cep ci ó ja na gyobb ki -

dol go zott sá gán túl ma gán vi sel te azo kat a kü lön bö ző je gye ket is, ame lyek ez el té rő 

nem ze dé ki él mé nyek ből fa kad tak. 

Az el té rő nem ze dé ki ha tá sok szá mo sak vol tak. Egy részt ma gá ban fog lal ta a már 

em lí tett na gyobb szak tu do má nyos ap pa rá tust, amely Sza bó De zső ge ne rá ci ó já ban 

még nem volt je len, il let ve azt az el té rő szel le mi tá jé ko zó dá si ho ri zon tot, amely  

a har min cas évek if jú sá gá nak a sa ját ja volt. No ha ma guk a né pi moz ga lom nak a tag jai 

sem ren del kez tek egy sé ges szem lé let tel (a pa rasz ti kis bir tok mel lett ér ve lő Kovács 

Im re és a lé nye ge sen át ala kí tott la ti fun di u mok nak nagy sze re pet tu laj do ní tó 

Németh Lász ló kö zött is sok fé le el kép ze lés lé te zett), de a né pi ek kon cep ci ó ja jó val 

bát rab ban élt az zal a tár sa dal mi ter ve zés sel, amely a har min cas évek ben a bal- és 

jobbol da li moz gal mak ban egya ránt a kor szel lem nek ré sze volt. Ez fo gal ma zó dik 

meg Er dei Fe renc nek a ket tős szál lás el ven nyug vó el kép ze lé sé ben,60 ez ér he tő tet -
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57     „Küz del münk te hát a pa raszt sá gért: küz de lem az egye te mes ma gyar sá gért. E küz de lem in dí tó okai közt 
nincs sem mi ro man ti kus kép zel gés, sem mi ér zel gős ség. E küz de lem egy sze rű en a ma gyar élet ösz tön 
va ló ság lá tá sa. Mi már vissza tér he tet le nül tá vol va gyunk a bű nös vá ros és rom lat lan fa lu ro man ti kus 
el len té té től. A he lyes di ag nó zis nyu godt meg ál la pí tá sa i val lát juk a pa raszt ság hi bá it, sok szor na gyon 
nagy hi bá it, szel le mi hi á nya it, lel ki be teg sé ge it, rögzött té ve dé se it.” (SZA BÓ De zső: A pa rasztprob lé ma 
és az iro da lom = SZA BÓ De zső: i. m. [2003], 723.) 

 
58     SZA BÓ De zső: Új ma gyar ide o ló gia elé = SZA BÓ De zső: i. m. (2003), 417–480. és SZA BÓ De zső: A pa -

rasztprob lé ma és az iro da lom = SZA BÓ De zső: uo., 719–738. és SZA BÓ De zső: A hol nap nacionalizmusa 
= SZA BÓ De zső: i. m. (1991), 15–58. és SZA BÓ De zső: A vég zet el len (Hun ga riz mus és ha lál) = SZA BÓ 
De zső: uo., 438–482. 

 
59     Ezt hang sú lyoz za Ko vács Im re is, ami kor az mel lett ér vel, hogy a né pi szo ci og rá fu sok Sza bó De zső egy -

sze rű sí tő pa raszt ké pé vel szem ben rá mu tat nak a sok ré tű pa raszt ság osz tály ta go zó dá sá ra (KO VÁCS Im re: 
i. m. [1992], 30–31). Ez a gon do lat me net ré sze ként Ko vács jog gal ál la pít ja meg, hogy Sza bó De zső nél 
a pa raszt ság bel ső ta go zó dá sa és konf lik tu sai ábrázolatlanok ma rad tak. (KO VÁCS Im re: i. m. [1992], 27.) 

 
60     ER DEI Fe renc: Ma gyar vá ros. Bp., Athenaeum, 1939 és ER DEI Fe renc: Ma gyar fa lu. Bp., Athenaeum, 

1940 és ER DEI Fe renc: Ma gyar ta nyák. Bp., Athenaeum, 1942. 



ten az eb ből is táp lál ko zó bibói köz igaz ga tá si re form ter ve ze te i ben,61 il let ve er ről 

ta nús ko dik Né meth Lász ló „minőségforradalmának”62 a tár sa da lom alap ve tő át ala -

kí tá sát cél zó prog ram ja is. 

 

 

A nem ze dé ki ta pasz ta lat vak folt jai 
 

Sza bó De zső és a né pi szo ci og rá fu sok kap cso la tá nak meg raj zo lá sa kor nem sza bad 

meg fe led kez ni a tu dás szo ci o ló gi a i lag meg raj zolt tár sa dal mi po zí ci ók vi szony la gos -

ság ról sem. A tár sa dal mi ha tá sok ugyan is nem csu pán a vi lág meg ra ga dá sá nak 

pers pek tí vá ját for mál ják, ha nem a meg is me rés vak folt ját is.63 Min den lét hely zet 

sajá tos né ző pont ja te hát a per cep ci ós sé mán túl azt is meg ha tá roz za, hogy mi az, 

amit egy adott né ző pont ból nem ér zé kel nek egy tár sa dal mi cso port vagy ge ne rá -

ció tag jai. A né pi szo ci og rá fu sok nem ze dé ké nek önön ere de ti sé gé ről ki ala kult ké pe 

azon alap szik, hogy a sa ját szem lé le tük nek a ko ráb bi ge ne rá ci ók hoz (és így Sza bó 

De zső höz ké pest is) na gyobb tu do má nyos megalapozottságot, és így na gyobb ob -

jek ti vi tást tulajdonítanak.64 A szak sze rű ség re hi vat ko zás te rem ti meg szá muk ra azt 

a né ző pon tot, amely sze rint a ko ráb bi ge ne rá ció tag jai a va ló ság tól el ru gasz ko dott, 

ro man ti kus tár sa da lom- és pa raszt szem lé let tel ren del kez nek, míg ők ma guk a pa -

rasz ti élet ava tott is me rő i ként az ob jek ti vi tás le té te mé nye se ként je len nek meg. Eb -

ben a szem lé let mód ban vá lik Sza bó De zső meg ha la dott gon dol ko dó vá, ők ma guk 

pe dig – ahogy a Már ci u si Front 1937-es prog ram já ban fo gal maz nak – „az el ső már -

ci us el sik kasz tott szel le mi örök sé gé nek” egye dü li kép vi se lő i vé és a nem zet meg -

men tő i vé. 

A né pi szo ci og rá fu sok ki je len té se i ben és ön ké pé ben meg mu tat ko zó vá tesz sze -

rep ben nem ne héz fel is mer ni a Sza bó De zső-i szel le mi po zí ció to vább vi te lét. En nél 

jó val lé nye ge sebb azon ban az, hogy a né pi szo ci og rá fu sok lét hely ze te ép pen nem 

az ön ké pük ben meg je le nő szak sze rű ség re és tu do má nyos ság ra, ha nem ép pen el -

len ke ző leg, a har co san po li ti ku si ál lás fog la lás ra pre desz ti nál ja őket. A ko ráb ban 

elem zett tu dás szo ci o ló gi ai po zí ci ó juk ugyan is ép pen nem a tár sa da lom ap ró lé kos, 

el fo gu lat lan fel tér ké pe zé sé re kon di ci o nál ja őket, ha nem a tár sa dal mi rend for ra dal -

mi, és min de nek előtt po li ti kai sí kon vég hez vitt át ala kí tá sá ra. Ez a tár sa dal mi pers -

pek tí va avat ja ma gu kat a klasszi kus kor szak szo ci og rá fi á it is el ső sor ban po li ti kai 
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61     BIBÓ Ist ván: Tár sa dal mi re form és köz igaz ga tás (1946–1974) = Bibó Ist ván össze gyűj tött mun kái 3. Saj tó 
alá ren dez te. KE MÉNY Ist ván és SÁR KÖ ZI Má tyás, Bern: EPMSZ, 1983, 645–792. 

 
62     NÉ METH Lász ló: A mi nő ség for ra dal ma – Ki sebb ség ben. Po li ti kai és iro dal mi ta nul má nyok, be szé dek, vi -

ta ira tok I–II. Bp., Püski, 1992. 
 
63     LUHMANN, Niklas: Gesellschaftsstruktur und Semantik. Studien zur Wissenssoziologie der mo der nen 

Gesell schaft. Band 1–4. Frank furt am Ma in, Suhrkamp, 1993. 
 
64     Eb ből a pers pek tí vá ból ró ja meg Ko vács Im re a nem ze dé ki har cos tár sát, Féja Gé zát, hogy ő, Sza bó De -

zső ha tá sá ra, még min dig a pa raszt ro man ti ka kép vi se lő je, ami kor írá sa i ban a mes te ré nél ugyan re á li -
sabb, de még min dig „va ló di pa raszt szem lé let nél kü li” ál lás pont ra he lyez ke dik. (KO VÁCS Im re: i. m. 
[1992], 32.) 



ál lás fog la lá sok ká, és ez a né ző pont jel lem zi ma gát a szo ci og rá fia mű fa ját is,65 amely 

a va ló ság szub jek tív be mu ta tá sá val min de nek előtt úgy kí ván hat ni a köz vé le mény -

re, hogy ra di ká lis po li ti kai vál to zá so kat esz kö zöl hes sen.66 

Meg lá tá som sze rint a né pi szo ci og rá fu sok nem ref lek tált szel le mi po zí ci ó ja ered -

mé nye zi azt az is me ret el mé le ti vak fol tot, amely nem en ge di, hogy Sza bó De zső 

jelen tő sé gét, rá juk gya ko rolt ha tá sát va lós sú lyá nak meg fe le lő en ér zé kel jék. A sa ját 

meg kö ze lí té sük he lyes sé gé ben bí zó né pi szo ci og rá fu sok szá má ra ma gá tól ér te tő dő, 

hogy ők már meg ha lad ták a ko ráb bi ge ne rá ci ók né ző pont ját. Az eb be ve tett fel tét len 

hi tük nem hagy ja lát ni azt, hogy szo ci og rá fi á ik ban mi lyen ha tá ro zot tan kö szön nek 

vissza Sza bó De zső hú szas évekbeli gon do la tai. A né pi szo ci og rá fu sok tár sa dal mi 

lét hely ze te te hát jó részt el fe di azt, hogy a pa rasz ti tár sa da lom meg ra ga dá sát cél zó 

te rep ku ta tá sa ik vagy sze mé lyes ta pasz ta la ta ik ér tel me zé sé ben na gyon erő tel je sen 

je len van nak Sza bó De zső utat ki je lö lő, a ko ra be li köz éle ti dis kur zus ban nagy súllyal 

je len lé vő tár sa da lom ér tel me zé sei. A tu dás szo ci o ló gi ai elem zés sel fel fejt he tő be ál -

lí tó dá suk te hát úgy uta sít ja el Sza bó szel le mi sé gét, hogy az vi lág lá tá su kat még is 

több szá lon for mál ja, mi ként ezt ko ráb bi, ré szint Er dei Fe renc re,67 ré szint a Már ciu -

si Front ra68 vo nat ko zó elem zé se im ben is iga zol ni igye kez tem. 

Ezek az össze füg gé sek ma gya ráz zák azt, hogy mi köz ben Sza bó De zső nek két ség -

te le nül je len tős sze re pe van a né pi szo ci og rá fu sok ön esz mé lé sé ben, vi lág lá tá sá ban, 

ma guk a né pi írók nyil vá nos ál lás fog la lá sa ink ban még is több nyi re csak fe lül múlt 

előz mény ként utal nak rá. Sza bó De zső volt az, aki nek a kö pö nye gé ből bújt ki a né pi 

szo ci og rá fu sok új nem ze dé ke; ma gá ban hor doz va Sza bó ra di ka liz mu sát és vá gyát 

a „ma gyar for ra da lom” meg va ló sí tá sá ra. Más fe lől az el té rő nem ze dé ki él mé nyek és 

a kü lön bö ző lét hely zet ből fa ka dó más vi lág lá tá sok ját sza nak sze re pet ab ban, hogy 

a né pi írók ezt a je len tős ha tást el ba ga tel li zál ják. To váb bi, rész le te sebb elem zé sek 

szük sé ge sek ah hoz, hogy a tar tal mi je gyek ha son ló sá ga it és el té ré se it ap ró lé ko sab -

ban szám ba ve gyük. Csak ezu tán mu tat koz hat meg tel je seb ben az, hogy Sza bó De -

zső a fi a tal nem ze dé ket igaz ta la nul epi gon nak te kint he tő ér té ke lé se és a né pi szo -

ci og rá fu sok őt meg ha lad ni gon do ló, egya ránt a nem ze dé ki lét hely zet ál tal fo gant, 

né mi leg rö vid re zárt ér tel me zé se he lyett mi kép pen raj zol ha tó meg a né pi moz ga -

lom tag jai és Sza bó bo nyo lult kap cso la ta.
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65     NÉMEDI Dé nes: A szo ci og rá fia hi va tá sa. A né pi es szo ci og rá fia sze rep tu da tá ról = Vi lá gos ság, 1983, 5. sz., 
278–283. és BARTHA Ákos: Kö ze lí té sek a szo ci og rá fia fo gal má hoz = For rás, 2013, 5. sz., 92–101. és 
BARTHA Ákos: Tu do mány, iro da lom és köz élet mezs gyé jén. A né pi szo ci og rá fia és a ko ra be li fa lu ku ta tás 
= Hi tel, 2019, 2. sz., 105–120. 

 
66     Er ről szól a né pi moz ga lom leg in kább tu do má nyos igé nyű mun ká it jegy ző Er dei Fe renc ku ta tói kré dó ja 

is, aki pá lyá ja ele jén így fo gal maz: „Vál to zat la nul be le aka rok szól ni a vi lág le rom bo lá sá ba és új já épí -
té sé be és eh hez a szo ci o ló gi át, és a köz gaz da ság tant ta nu lom.” (ER DEI Fe renc: Gon do la tok a pá lyá ról = 
ER DEI: Tör té ne lem és tár sa da lom ku ta tás. Bp., Aka dé mi ai, 1984, 321–325.) Ez a szem lé let mu tat ko zik 
meg leg hí re sebb tár sa da lom elem zé sé ben is. (Er ről ld. rész le te seb ben: BOG NÁR Bulcsu: „Csak egy ret te -
ne tes nagy söp rö ge tés se gít.” Er dei Fe renc ér tel me zé se a ma gyar tár sa da lom fej lő dés ről a kéz ira tos szö -
veg ben = Va ló ság, 2003, 8. sz., 59–79.) 

 
67     BOG NÁR Bulcsu: Sza bó De zső har ma dik utas örök sé ge. A nem ze ti ra di ka liz mus ide o ló gu sá nak ha tá sa 

Erdei Fe renc társadalomfelfogására = Va ló ság, 2011, 3. sz., 1–14. 
 
68     BOG NÁR Bulcsu: Sza bó De zső har ma dik utas sá ga és a Már ci u si Front po li ti kai prog ram ja = Va ló ság, 

2011, 4. sz., 11–24. és BOG NÁR Bulcsu: Sza bó De zső nem ze ti ra di ka liz mu sá nak ha tá sa Er dei Fe renc és 
Bibó Ist ván faj vé del mé re = Va ló ság, 2011, 5. sz., 14–28.





Mo nos to ri Im re 

Sza bó De zső és Né meth Lász ló 
Né hány pár hu zam ki té rők kel 
 

 

I. „Mély ma gyar ság” és ma gyar pro tes tan tiz mus 
 

Idő rend sze rint (a me ta fo ri kus kép al ko tás szint jén is) eb ben a té ma vi lág ban bi zo -

nyo san Sza bó De zsőé az el sőbb ség. Az egyik ne ve ze tes ta nul má nya: A két for ra dal mi 

köl tő (mely ta nul mányt az érett sé gi előtt ál ló Né meth Lász ló ol va sott, is mert) a Nyu -

gat 1919. feb ru ár 16-i Ady-em lék szá má ban je lent meg. Sza bó eb ben ar ról is írt, 

hogy a szláv ere de tű Pe tő fi ma gyar sá ga „bi zo nyos ér te lem ben kül ső ma gyar ság”,  

ő sok kal in kább „nem zet kö zibb”, mint Ady, hi ány zik be lő le a ma gyar ság nak a Ber -

zsenyi-fé le „bel ső, tra gi kus lá za”. Ady vi szont „er dé lyi ma gyar és ma gyar ne mes volt 

min den sejt jé ben, a ma gyar ság min den el múlt szá za dá val”. 

Né meth Lász ló ké sőb bi ér tel me zé sé ben a „mély ma gyar ság” va ló já ban élet ér zés -

be li ket tős mély ség: amely mö göt tünk és alat tunk az el múlt ma gyar év szá za dok ban 

rej te zik: a né pi (fa ji) mély ség és a tör té nel mi (idő be li) mély ség: a ma gyar és az eu ró -

pai rég múlt nagy és ins pi rá ló ér té kei. „A ze né ben Bartók és Kodály ku tat ják fel a XIX. 

szá za di hor da lék alatt a né pi ős erőt, s hoz zá juk tar to zik a fi a tal Sza bó De zső is”, 

Berzsenyi- és Eötvös-ta nul má nyá val s „ha tal mas nyelv kész sé gé vel”.1 A klasszi kus 

„mély ma gyar köl tő” mind ket tő jük sze rint és szá má ra Berzsenyi Dá ni el. Mind ket ten 

gyak ran utal nak Berzsenyire s nyo má ban a ma gyar iro da lom ban Cso ko na i ra, Ke -

mény Zsig mond ra, Ka to na Jó zsef re mint a „mély ma gyar ság” leg jobb kép vi se lő i re. 

E te kin tet ben is Sza bó az idő be li el ső, aki Berzsenyit a mo dern ma gyar köl té szet 

meg te rem tő jé nek lát ja. 1912-ben Berzsenyi Dá ni el cím mel írt esszét a Nyu gat ban. 

Ez az esszé így kez dő dik: „Berzsenyi, Ka to na, Ke mény, Madách: va la mi kö zös szo mo -

rú ság, kö zös nagy sze rű ség van e négy élet ben. Egy faj két ség be e sett erő fe szí té sei 

az örök ké va ló után. Az éle tük gyöt rő dő ke re sés.” Né meth Lász ló „mély ma gyar jai” 

so rát ugyan ez a név sor ve ze ti. Berzsenyi Dá ni el ről 1938-ban szak mai si kert ara tó 

össze fog la ló köny vet írt. (S jó val ké sőbb, 1968-ban így em lé ke zett a Sza bó De zső 

ha tás ra: „Berzsenyi, bár az óta köny vet ír tam ró la, ma is úgy él bennem, ahogy Sza bó 

De zső ta nul má nyá ból a Nyu gat pró ba kö te té ben elém dob bant”.2 Mit je len tett 

Németh szá má ra Berzsenyi köl té sze te, szel le mi lé te és ma ga tar tá sa?  Olyan „vak -

me rő” ug rást, amellyel „A ma gyar al kat mé lyi ből leng föl az éte ri gö rög hé já zás ba.” 

Az az nem csak a ma gyar mély sé get bir to kol ta, de az eu ró pa it is.3 

A ma gyar pro tes tan tiz mus rend kí vül fon tos ha tá sát a ma gyar kul tú ra ala ku lá sá ra 

mind Sza bó, mind Né meth val lot ta. Az előb bi 1934-ben A ma gyar iro da lom sa já tos 

ar ca cí mű esszé jé ben így írt er ről: „a protestántizmus ad ta meg a nagy tör té nel mi 
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1      NÉ METH Lász ló: Ma gyar ság és Eu ró pa. Bp., Franklin-Tár su lat, 1935, 94. 
 
2      NÉ METH Lász ló: Meg men tett gon do la tok. Bp., Mag ve tő–Szé pi ro dal mi, 1975, 607. 
 
3      NÉ METH Lász ló: Ki sebb ség ben. Kecs ke mét, El ső Kecs ke mé ti Hír lap ki a dó és Nyom da, 1939, 9–10. 



lö kést az eu ró pai ma gyar iro da lom élet be in du lá sá ra. [...] az zal, hogy az ősi ma gyar 

pszihét fel sza ba dí tot ta a nagy részt ide ge nek kel ural ko dó ide gen val lás vas kény sze -

rű ural ma alól.” A ma gyar iro da lom iga zi eu ró pai gyö ke rei – mond ja Sza bó – „a ma -

gyar élet egyet len ter mő hu mu szá hoz”, „a pa raszt ság hoz” nyúl nak le. Né meth Lász ló 

vi lá gá ban ez az össze füg gés ár nyal tab ban és nem ki zá ró lag a pa rasz ti kul tú rá ra vo -

nat koz tat va fo gal ma zó dott meg. Több ször ki fej tet te, hogy a ré gi ma gyar kul tú ra 

(iro da lom) te rem tő erői a ne me si ré te gek ből és a pa rasz ti kul tú rá ból egya ránt táp -

lál koz tak. 

A pro tes tan tiz mus mint a ma gyar nem ze tet él te tő szel le mi és lel ki erő (a fent 

em lí tet ten túl) Sza bó De zső szá má ra leg több ször az ide ge nek el le ni vé de ke zés le -

he tő sé gét és tör té nel mi sze re pé nek mél ta tá sát is je len ti. A ma gyar protestántizmus 

prob lé mái cí mű röp ira tá ban 1926-ban éle sen ve ti fel ezt a kér dést, ar ra élez ve ki, 

hogy a ma gyar ka to li kus egy ház nem a va ló sá gos összmagyar ér de ke ket szol gál ja, 

ha nem az „ide gen vé rű e két”: ger má no két és tó to két. Azt ál lít ja, hogy: „Itt fe le ke zeti 

lát sza tok mö gött éhes és ügyes ide gen fa jok mo hó hó dí tá sá ról van szó.”4 Sza bó 

telje sít he tet len tár sa dal mi és szo ci á lis kér dé sek meg ol dá sát vár ja el a pro tes táns 

egy há zi ve ze tők től. (Pél dá ul a ma gyar ön cé lú ság hely re ál lí tá sa, a de mok rá cia és az 

iga zsá gos ság meg te rem té se.) Né meth Lász ló protestantizmusfelfogása sze lí debb, 

ben ső sé ge sebb és ár nyal tabb, mint Sza bó De zsőé. Szá má ra a pro tes tan tiz mus mély 

bel ső él mény, sőt sze mé lyes élet prog ram, élet ide ál. A bennünk la kó Is ten mo rá lis él -

mé nye. Egy ház nél kü li val lá sos ér zés, amely ben benne van az evi lá gi üd vö zü lés és 

az evi lá gi el kár ho zás. Ra vasz Lász ló re for má tus püs pök nek szánt esszé jé ben (Két 

temp lom közt) 1936-ban így írt: „Pá lyá mon egy pil la na tig sem szol gál tam a pro tes -

táns egy há zat, sőt min den mai egy ház nak el len fe le vol tam és va gyok, de min dig 

szí ve sen kö vet tem a ma gyar pro tes táns ha gyo mányt.”5 

 

 

II. „Fa ji” gon do lat, asszi mi lá ció, „zsi dó kér dés” 
 

Mind Sza bó De zső, mind Né meth Lász ló szá mos al ka lom mal fog lal ko zott ezek kel  

a szel le mi és po li ti kai je len sé gek kel. Sza bó összes sé gé ben egy be csen gő, leg alább is 

egy irány ba mu ta tó de fi ní ci ói jól mu tat ják fel fo gá sát ezek ben a tu do má nyo san el 

nem dönt he tő s nem iga zol ha tó, nagy hord ere jű tár sa dal mi és po li ti kai vi ta kér dés -

ben. Nem cso da, hogy meg ha tá ro zá si kí sér le tei nem hoz nak tisz ta vég ered ményt. 

Ve gyük a kö vet ke ző de fi ní ci ós kí sér le tet, a „mi a faj?” kér dés re 1929-ből. „Tör té -

nel mi-po li ti kai ér te lem ben faj nak ne ve zünk egy olyan szo li da ri tást, mely nek tag jai 

kö zös el ne ve zés alá tar toz nak, egya zon nyel ven be szél nek, s bennük a kö zös vér 

sze rin ti szár ma zás ön tu da ta él.” To váb bá: „Ma gyar min den ki, aki ma gyar nak tud ja 

ma gát, ma gyar az anya nyel ve, és ön tud tá ban más faj jal va ló vér be li kap cso lat nak 

tu da ta nincs.”6 Lát ha tó, hogy a vér sze rin ti szár ma zás bi zony ta lan ná te szi ezt a fel -
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4      Uo., 8. 
 
5      NÉ METH Lász ló: Ta nú. 1936, I–II., 7. 
 
6      SZA BÓ De zső: A vég zet = Egye nes úton. Ta nul má nyok és jegy ze tek. Bp., Püski, 2004, II. k., 529. 



fo gást. Mert aki ben va jon meg van a „más faj jal va ló vér be li kap cso lat nak” a tu da -

ta, az nem ma gyar? S va jon hány nem ze dék re ér vé nyes vissza fe lé ez a tu dat? To -

váb bá: el mé le te sze rint a nem zet al ko tó faj a tör té nel mi faj, amely a leg erő sebb, és 

amely „fő kép pen pszi chi kum: lel ki fo lya ma tok azo nos sá ga”.7 A nem zet a „leg főbb 

élet ér de kek egy sé ge”. Sza bó si ker te len nek tart ja a ma gyar or szá gi asszi mi lá ci ót, bár 

nem zár ja ki a tel jes asszi mi lá ció le he tő sé gét sem. 

Kez det ben Né meth Lász ló is szót ej tett a „vér nedv”-ről, ám ez a fo lya mat ná la 

kü lön bö ző cso por tok ve gyü lé sét je len tet te egyet len faj tá ba. Ide vá gó me ta fo rá ja 

sze rint: „Szin té zis ered mé nye a faj. Tör té nel mi és tár sa dal mi erők pré se lik egy 

must tá az egy prés be hul lott em ber sző lőt.” S a leg fon to sabb distinkció Né meth nél: 

„a faj” kü lön bö ző al ka tú cso por tok ból ala kul ki. Az al kat pe dig a sze mé lyi ség bel ső 

vi lá gá nak a tel jes sé ge. Va gyis ma gyar az, aki „a ma gyar fa ji ság te ré ben nőtt fel, aki ben 

a dol gok ma gyar mi to ló gi á ja él, ma gyar az, ha Hrúz Már iá nak hív ták is az édes any -

ját”.8 (Tud juk, hogy a Ki sebb ség ben [1939] ti po ló gi á ja sze rint Pe tő fi „jött ma gyar”-

ként gaz da gí tot ta a ma gyar kul tú rát, ám ez azt je len ti, hogy al ka ta sze rint át esett  

a tel jes asszi mi lá ci ón, de nem a Berzsenyi-fé le „mély ma gyar” ér zés- és tu dat vi lág 

sze rint volt a leg na gyob bak kö zött. Va gyis Né meth Lász ló nem a szár ma zás, ha nem 

az al kat sze rint te kin tett a „ki a ma gyar?” di lem má ra.) 

Ami az asszi mi lá ció nem ke vés bé szö ve vé nyes kér dé sét il le ti: mind Sza bó, mind 

Né meth sok szor ütött meg kri ti kus han got. Sza bó De zső fi a tal ko rá ban nem egy szer 

tett – a ké sőb bi Bibó Ist ván-i ér te lem ben vett – tény le ges an ti sze mi ta meg jegy zé -

se ket. Ő ma ga több ször érin tet te a ma gyar zsi dó ság gal kap cso la tos ál lás pont já nak 

tar tal mát. Pél dá ul az 1914-ben írt A ma gyar zsi dó ság or ga ni kus el he lyez ke dé se cí mű 

vá lasz cik ké ben. Itt töb bek kö zött ki nyil vá nít ja, hogy „a ma gyar zsi dó ság tör té nel mi 

prob lé má ját töb bé nem le het el vá lasz ta ni a ma gyar ság prob lé má já tól. A zsi dó ság 

lel ki és anya gi éle te annyi gyö kér rel szö vő dött be le a ma gyar élet be, hogy jö vő jé -

nek, fej lő dé sé nek, el he lyez ke dé sé nek kér dé se egyi ke a ma gyar ság vi tá lis alap prob -

lé má i nak.” S mi vel ez a zsi dó ság erő, „élet ala kí tó ha tal mas re a li tá sok ura”, nem von -

hat ja ki ma gát a kri ti ka alól. Ő, Sza bó De zső ezt a kri ti kát gya ko rol ja, ép pen úgy, 

mint bár mely más tár sa dal mi vagy po li ti kai je len ség gel kap cso lat ban. Nem ta gad ja, 

hogy vol tak an ti sze mi ta meg nyil vá nu lá sai, de őt ma is ez zel vá dol ni kép te len ség és 

ha zug ság. Ide vo nat ko zó írá sa i ban leg több ször va ló ban kri ti ká ról, bí rá lat ról van 

szó – lett lé gyen az erős kri ti ka akár –, mely kri ti ka épp úgy érin ti a ma gyar ka pi ta -

liz mus ural mi po zí ci ó i ban le vő el nyo mó ré te ge i nek nem zsi dó tag ja it is. Az az Sza bó 

nem fa ji, ha nem mű kö dé si kör sze rint bí rált, nem egy szer szi dal ma zott. Zsi dót, né -

me tet, ma gyart, tó tot, min den kit, aki nem a ma gyar nép ér de ke it néz te el ső sor ban. 

Szin tén ne ve ze tes esszé jé ben (Rocambol ro man ti ka, 1923) azt is ki nyil vá ní tot ta, 

hogy: „A zsi dó kér dés csak egyik ré sze a ma gyar de mok rá cia prob lé má já nak. [...] Ha 

egy szer meg va ló sít juk a ma gyar de mok rá ci át, ha egy szer le he tet len né te szünk in -

téz mé nye ink kel min den ki zsák má nyo lást: ak kor a zsi dó kér dés és min den fa ji kér dés 
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7      SZA BÓ De zső: A vég zet el len (Hun ga riz mus és ha lál) = SZA BÓ De zső: Az egész lá tó ha tár. 3. ki ad., Ma gyar 
Élet [Bp., 1943] II. k., 174., 187. 

 
8      Faj és iro da lom = Nap ke let, 1928, 1. sz., 36. 



ön ma gá tól el esik.” S te gyünk ide egy har ma dik idé ze tet is 1938-ból az Ansch luss 

és az el ső zsi dó el le nes tör vény ide jé ből. So kat mon dó a cím is: Az antijúdaizmus bí -

rá la ta. Itt sem vál toz tat azon a tör té nel mi leg iga zolt nak lá tott ál lás pont ján, amely 

sze rint a ma gyar or szá gi gaz da sá gi és ál la mi ügyek ide gen (né met és zsi dó) ér de ke -

ket és nem a ma gyar nép ér de ke it szol gál ják, ám az iga zi nem ze ti ve sze del met  

a ger mán elő re tö rés fe nye ge té sé ben lát ja. A zsi dó ság ugyan is – szem ben a ná ci ve sze -

de lem mel – nem ké pes le nyel ni a ma gyar sá got, nem fe nye ge ti a ma gyar nyel vet és 

nem áll mö göt te egy óri á si és erős felfegyverzett bi ro da lom. A kö vet kez te tés: az 

antijúdaizmus „a leg könnyebb út ar ra, hogy va la ki a tö me ge ket sa ját ural mi cél ja 

esz kö zé vé te gye”. 

Né meth Lász ló nak a ma gyar zsi dó ság gal kap cso la tos né zet rend sze re el ső sor ban 

kul túr kri ti kai at ti tű döt je lent, más fe lől a ma gyar „sors kér dé sek” szem pont já ból ve -

tő dik fel. Fel fo gá sa sze rint a kul tú ra éle tet sza bály zó elv, az az egy nem zet éle tét és 

sor sát is meg ha tá roz za. Ha az egy nem ze ten be lü li kul tú rák nem áll nak egymással 

har mó ni á ban, ak kor ez a hely zet ne ga tí van be fo lyá sol ja a jö vőt. Úgy vé li, hogy  

a ma gyar zsi dó ság nak csat la koz nia kell a ma gyar or szá gi né pi moz ga lom tö rek vé -

se i hez. Ő ma ga szá mos ma gyar zsi dó író tel je sít mé nyét mél tat ta és mél tá nyol ta. 

Bírá la ta i nak cél pont ja so ha nem a zsi dó, ha nem min dig az em ber, az em be ri mi nő -

ség volt. Akár író ról, akár nagy ka pi ta lis tá ról volt szó. 1935-ben ír ta a kö vet ke ző ket: 

„A zsi dót egy em ber sé ges kor nem ül döz he ti azért, mert zsi dó. Vi szont a gaz da sá -

gi re form ról sem mond ha tunk le azért, mert a zsi dó ság nak el len szen ves. A ma gyar 

ka pi ta liz mus tíz mil lió ma gyar nak volt egész ség te len: bű ne-e a re form nak, ha tíz mil -

lió ma gyar ja vá ra né hány száz ezer zsi dó (és ugyan annyi nem zsi dó) alól a sza bad 

ver seny vi ze it le csa pol ja?”9 A zsi dó kér dés meg old ha tó, ám ez új ma gyar er köl csi -

séget kö ve tel. „A zsi dó kér dés meg old ha tó – ír ja –, nem bo tok kal vagy »hu ma nis ta« 

szem be kö tős di vel, ha nem új ma gyar er köl csi ség gel, mely a zsi dó ság ból mint ér ték -

tisz te lő nép ből az el ső tü rel met len moz du lat után, hi szem, hogy a ki vá ló ság fél té -

keny ver se nyét fog ja ki vál ta ni.” To váb bá ki je len ti, hogy a zsi dó ság nem azo nos  

a ka pi ta liz mus sal. Sa ját po zí ci ó ját is meg ha tá roz za e rend kí vül ké nyes kér dés ben, 

ami kor ki je len ti: „Mint szo ci a lis ta küz dök a ka pi ta liz mus el len, mint nem zsi dó bé két 

aka rok köt ni a zsi dó ság gal.”10 Sőt a küz dő szö vet sé ge si szán dé kát is ki nyil vá nít ja: 

„Szűz nek tu dom magam mi den an ti sze mi tiz mus tól. Szí ve sen har co lok együtt zsi dó 

baj tár sak kal, de vi lá go san kell lát nom, hogy mi ért.”11 

 

 

III. To váb bi ha son ló raj zo la tú fe lü le tek: 1. Ady End re; 
2. A vég ze tes esz ten dő: 1867; 3. Szekfű Gyu la meg íté lé se 
 

1. Sza bó De zső fel fo gá sa sze rint Ady End re „ro man ti kus ti tán”, „zse ni”, aki „pró fé tá -

nak, vá tesz nek ér zi ma gát”, „fa ji lag vég ze te sen meg ha tá ro zott”. For ra dal mi sá gá nak 
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iga zi tar tal ma és jel le ge nem a tár sa dal mi és po li ti kai jel le gű, té má jú ver se i ben van 

(sőt, ezek nem is iga zán jó Ady-ver sek), ha nem ez: „mű vé szi-iro dal mi for ra da lom”, 

amely át té te le sen ha tott a ma gyar ol va sók ra. Ta ní tá sát leg mé lyebb ről, ép pen ezért 

az egye te mes fe lé mu tat va a kö vet ke zők ben fog lal ta össze A for ra dal mas Ady cí mű 

1919-ben írt esszé jé ben. „Ka pi ta liz mus és sza bad ver seny ha lál a ver seny re kép -

te len ma gyar nak [...] Egyet len me ne dék: egy leg szé le sebb em be ri ség, mely fel sza -

ba dít ja az el foj tott faj mély ér té ke it.” Va gyis: Sza bó vi lá gá ban Ady a fel sza ba dí tó, 

az egye te mes gon dol ko dás és a mű vé szi ki tel je se dés. 

Né meth Lász ló szá má ra Ady köl té sze te el ső sor ban a „mély ma gyar ság” ki fe je ző -

dé se, pár hu zam ban a ré gi ma gyar ság gal. Fel tű nő, hogy míg Sza bó nál – ér dem ben, 

kü lön ta nul má nyok ban – már a hú szas évek vé gén le zá rul az Ady ról szó lás, ad dig 

Né met nél még a negy ve nes évek ben is tart. Még pe dig sok szor úgy, hogy az Ady-

mo tí vu mok és a ré gi ma gyar iro da lom ról szó ló írá sok át ját sza nak egymásba. Vé gül 

is az zal az össze fog la ló ér té ke lés sel sum máz ha tó Né meth Ady-él mé nye, hogy  

a „mély ma gyar ság, pro tes tan tiz mus és eu ró pai ság leg tel je sebb meg tes te sí tő je a XX. 

szá zad ban Ady End re volt”. Né meth Sza bó De zső nagy ér de mé nek tart ja, hogy ő tör -

te át „a Nyu gat író it a ma gyar if jú ság tól eltokoló elő í té le tet, Ady örök sé gét ő menti 

át az özön ví zen”.12 Ez az örök ség pe dig a ma gyar lé lek leg tö ké le te sebb ki fe je ző dé se: 

az ősi rez dü lé sek től a leg mo der nebb Eu ró pa-ér zé ke lé sig. Sza bó De zső höz ha son ló an 

Né meth Lász ló is Ady ban lát ja sa ját ma gyar ság esz mé nyé nek ki tel je sí tő jét; Ber zse -

nyi, Szé che nyi és Ke mény Zsig mond közt he lye zi el, hi szen Ady End re is sors lá tó 

tör té nel mi re a lis ta. 

 

2. Alig ha le het ne kö ze leb bi né zet ha son ló sá got le ír ni Sza bó De zső és Né meth Lász ló 

gon do lat vi lá gá ban, mint ame lyik az 1967-es ki egye zés kö vet kez mé nye i nek tag la -

lá sa i ban mu tat ko zik meg. Né meth is szá mos al ka lom mal tér vissza eh hez a „fer tel -

mes” év hez (Sza bó), il let ve „a ma gyar ság négy száz éves vér ba ja: a Habs burg ura -

lom” (úgy szin tén Sza bó szó ké pe) té má já hoz. Sza bó sok kal nyer sebb – eb ben is –, 

mint Né meth, ke vés sé me rül el a las sú té te lek ben és a tör té nel mi is me re tek ben: 

láza san mond ja ki ész re vé te le it, s ne mi gen dif fe ren ci ál, ne mi gen mér le gel, ne mi gen 

ér vel. A ne ga tív vo ná so kat vi szont an nál job ban ki eme li. Alap té zi sé nek az a lé nye -

ge, hogy a ki egye zés sel húz tuk ma gunk ra vég ze te sen az ide ge ne ket, s meg erő sö dött 

min den, ami ide gen: a di nasz tia, az arisz tok rá cia, a ma gas klé rus, az ipa ri és a ke -

res ke del mi ka pi ta liz mus, a saj tó, a ve ze tő ran gú ka to na ság, a ma gas bü rok rá cia. 

Egyet len, de hár mas té nye ző ből ál ló ma gyar talp kő re a li tás ma radt: a ma gyar pa -

raszt, a ma gyar mun kás és a ma gyar szel le mi mun kás ere je és ér té ke. Az ő ha ta lom -

ra ke rü lé sük a jö vő zá lo ga. Ar ra is több ször utal Sza bó, hogy a di a dal mas li be ra liz -

mus vé gül olyan kö vet kez mé nyek kel járt, amely ma gát az ere de ti leg ön nön lé nye gét 

sem mi sí tet te meg.13 

Né meth Lász ló tör té ne lem fel fo gá sa sze rint is a ki egye zés az egyik köz pon ti 

prob lé ma. Az 1939-ben írt Ki sebb ség ben lap ja in táv la tos ké pet vá zolt fel. Ő sem 
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ment be le tör té né szi vagy gaz da ság po li ti kai fej te ge té sek be. A ki egye zést a ma gyar 

tör té ne lem nagy bu ká sa ként ér té ke li, s „a ma gyar tör té net leg vég ze te sebb szer ző -

dé se”-ként te kint rá. És mi ért? Azért, mert két meg rop pant ha tal mi té nye ző szö vet -

ke zett benne, ál ta la. A di nasz tia Königgratznél, a ma gyar nem zet pe dig – már ko -

ráb ban – a lel ké ben rop pant meg. Ma gyar or szág egy vég leg le gyen gült, hal dok ló 

biro da lo mért vál lalt fe le lős sé get, cse ré be az el le ne for du ló nem ze ti sé gei fe let ti ural -

mat kap ta. Innentől kezd ve ki ala kult egy ha szon el vű rész vény tár sa ság, amely nek 

mo rál nél kü li ak tív és mo hó részt ve vő it „az új államgründolás fé nye és sáp ja von -

zot ta”. S a be ké redz ke dő asszimilánsok már eh hez a meg rop pant szel lem hez s meg -

rom lott mo rál hoz al kal maz kod tak. A sok szor em le ge tett li be rá lis be ren dez ke dés 

ne ga tí vu ma i ról is bő ven szól Né meth, ame lyek – in terp re tá lá sa sze rint – rész ben 

okai (pél dá ul a kor lát lan sza bad ver seny), rész ben pe dig ter mé sze tes ve le já rói vol -

tak (pél dá ul köz jo gi küz del mek, nem ze ti sé gi ügyek) a ki egye zés lé lek- (az az nem -

zet)rom bo lá sá nak. 

 

3. A fen ti ek ből lát ha tó, hogy a du a liz mus meg íté lé se kor mind Sza bó, mind Né meth 

a Szekfű Gyu la (és má sok) ha nyat lás el mé le té nek a te ré ben moz gott: az az nem a ki -

egye zés két ség kí vül hal lat lan gaz da sá gi, kul tu rá lis stb. fel len dü lést ho zó po zi tív kö -

vet kez mé nye it ér té ke lik, tart ják szem előtt, ha nem a ma gyar szel lem és a ma gyar 

nem ze ti mo rál, va la mint az em be ri mi nő ség és el len ál ló ké pes ség, a lel ki meg rop pa -

nás mi at ti nem ze ti be teg sé gek fog lal koz tat ják mind ket tő jü ket. S mind ket ten éle sen 

szem be for dul tak Szekfű Gyu lá val! Sza bó már a hú szas évek től, Né meth Lász ló  

a har min cas évek kö ze pé től. Ho gyan volt le het sé ges ez? Úgy, hogy Szekfű Gyu la  

a ki egye zés nek mint köz jo gi ak tus nak volt a di cső í tő je, de nem a ki egye zés imént 

jel zett vélt vagy va lós kö vet kez mé nye i nek. Ez utób bi a kat ő is kri ti ku san szem lél te: 

úgy vél te, hogy 1867 nagy sze rű sé gé vel a ma gyar fő ha ta lom nem tu dott él ni, az  

a po li ti kai gar ni tú ra al kal mat lan volt az or szág ve ze té sé re. Vé gül is a ki egye zés tör -

té nel mi ak tu sá nak apo te ó zi sát meg je le ní tő Szekfű Gyu la tör té ne lem szem lé le te egé -

szé nek el uta sí tá sá ban ke rült egy plat form ra a har min cas évek vé gé re Sza bó De zső 

és Né meth Lász ló. Né meth sze rint Szekfű „el le nünk jó” tör té nel met írt, ki üre sí tet te 

a ma gyar múl tat. Sza bó sze rint pe dig „lí rá nak és romántikának és de ma gó gi á nak 

saj nál le min dent, ami a ma gyar élet ösz tön meg moz du lá sá ra mu tat”.14 

 

 

IV. Sza bó De zső: Ma gyar or szág he lye Eu ró pá ban: Keleteurópa (1935); 
Né meth Lász ló: Tej test vé rek (1932), Most, Punte, Silta (1940) 
 

Sza bó De zső vi lág ké pé nek az egyik meg ha tá ro zó ele me, ide á ja az egész sé ges kül po -

li ti kai ke let-(kö zép)-eu ró pai hely zet tu dat hir de té se már a hú szas évek től kez dő dő -

en. A fent jel zett ta nul má nyá ban az 1919 és 1935 kö zöt ti ma gyar éle tet „ezer éves 

eu ró pai lé tünk leg ma gyar ta la nabb kor sza ka”-ként em lí ti. A ke let-eu ró pai né pek 
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sors- és al ka ti ro konvo ná sai, va la mint po li ti kai ér de ke ik – leg fő kép pen a né met és 

az orosz im pe ri a liz mus ki vé dé se – kí vá na tos sá te szik „Keleteurópai Ál la mok tör té -

nel mi együtt mű kö dé sét”. Olyan szu ve rén nem ze tek szö vet sé gét, amely ben a nem -

ze ti és fa ji jel leg kü lön-kü lön és sza ba don ér vé nye sül het, ugyan ak kor a kö zös 

ügyek ben egymást tá mo gat ják és erő sí tik a szö vet sé ge sek.15 Sza bó hang sú lyoz za, 

hogy ez a szö vet ség ter ve zet nem le het utó da a Kos suth-fé le Du na-kon fö de rá ci ó -

nak, sem a „Ke let-eu ró pai Svájc”-nak. A ki egye zést os to roz va a ke let-eu ró pai kis 

né pek kö ré be so rol ja a ma gyar sá got (még fra ze o ló gi á já ban is em lé kez tet ve Né meth 

Lász ló ha son ló gon do la ta i ra). „Nem lett vol na-e éle tet adóbb, ha biz ton sá gun kat, 

füg get len sé gi aka ra tun kat a töb bi ki sebb nép biz ton sá gá ba, füg get len sé gi aka ra tá ba 

igye kez tünk vol na be épí te ni. Mi lyen egész más ként ala kul ha tott vol na a keleteuró-

pai kis né pek egy be fo gá sá val a jö vő!”16 

Né meth Lász ló a har min cas évek ele jé től fog lal ko zott – gya kor la ti: nyelv ta nu lá si 

és mű ve lő dés tör té ne ti szin ten is – a szom széd né pek kul tú rá já val és tör té nel mé vel. 

A Ta nú 1932. II. szá má ban „Középeurópa” meg je lö lés sel új ro va tot nyi tott és két 

esszét kö zölt: Új nyelv ta nok ra és Tej test vé rek cím mel. Az el ső ben töb bek kö zött 

eze ket ír ja: „Ide je, hogy szét néz zünk a há zunk tá ján, pat ri ó ták le gyünk. Cseh, szerb, 

ro mán – és pat ri o tiz mus? Igen! [...] Cseh, szerb, ro mán, né met: el len ség, ta nít ja a ré gi 

pat ri o tiz mus, én azon ban a Raj ná tól az orosz ha tá rig az et nog rá fi ai és nem ze ti sé -

rel mek fö lött egy új vál lal ko zás kör vo na la it lá tom, mely test vér ré te szi az el len sé -

ges né pe ket, kö zös csil lag fe lé te re li a far kas sze met né ző te kin te tet.” A ma gyar mint 

kö zép-eu ró pai nép en nek az új Eu ró pá nak a ter mé sze tes er jesz tő je. „Itt a hi va tá -

sunk, itt a re ví zi ónk.” A má sik itt em lí tett Ta nú-cikk ben ol vas ha tók a már sok szor 

idé zett mon da tok, ame lyek sze rint: „mi, Du na né pek ott tar tunk, ahol a há bo rú előtt, 

itt élünk egy sors kö zös ség ben, egymásról mit sem tud va. Iga zán itt az ide je, hogy 

meg is mer jük test vé re in ket, akik kel egy sors szá raz em lő jét szop tuk.” A „Most”, 

„Punte”, „Silta” há rom nyel ven (cseh, ro mán, finn) je len ti ugyan azt: „híd”. Né meth 

Lász ló e cik ke 1940-ből va ló, a szim bo li ka pe dig ugyan csak a kö zép-eu ró pai kis né -

pek tör té nel mi sors kö zös sé gé ről szól. 

 

 

V. Ki út ke re sé sek és tár sa dal mi-po li ti kai prog ra mok Sza bó nál és Né meth nél 
a har min cas évek ben 
 

Mind Sza bó De zső, mind Né meth Lász ló szá mos re form terv vel lé pett elő az idők 

so rán. S mind ket ten – lát tuk – ke let-kö zép-eu ró pai ke re tek ben gon dol kod tak. Sza bó -

nál ezek a re form gon do la tok a har min cas évek kö ze pén kul mi nál tak, akár csak 

Németh nél. A Göm bös-éra, a Már ci u si Front, a né pi moz ga lom fény ko ra ide jén. A fő 

prog ram pon tok mind ket tő jük nél (de az egész né pi moz gal mon be lü li gon dol ko dás -

ba is) szin te is mét léssze rű en ha son ló ak: a föld kér dé se, a pa rasz ti sors, a de mok rá -

51

Monostori Imre: Szabó Dezső és Németh László

15     Vö. pl. A szel le mi együtt mű kö dés cél ja, tar tal ma, ha tá rai = Sza bó De zső Fü ze tek, 25. sz., Bp., 1937. feb -
ru ár. 
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cia, a vá lasz tó jog, a kö zép osz tály, a köz igaz ga tás, a kul tú ra, az ok ta tás (és így to -

vább). A kor han gu lat, az ér tel mi sé gi elit szám ta lan re form gon do la tot dé del ge tett, 

de ame lyek nem egy szer csak „ali bi” re form prog ra mok vol tak. 

Sza bó De zső 1939 ok tó be ré ben elő szót írt Az egész lá tó ha tár cí mű há rom kö te tes 

ta nul mány gyűj te mé nye elé. Ez az elő szó egy ben po li ti kai hit val lás is, amely eb ben 

a mon da tá ban csú cso so dik ki: „A ma gyar ság te remt sen meg egy új, sza bad sá ga i ban 

és kö te les sé ge i ben in téz mé nye sen biz to sí tott de mok rá ci át, mely az ed di gi »nép -

kép vi se let« tör té nel mi meg tév esz té se he lyett olyan po li ti kai rend szert al kot meg, 

mely a nem ze ti mun ka egye te mes tö me gét min den té nyé ben és in téz mé nyé ben 

állam má ne ve li.” Sza bó ki eme li még: „A ma gyar ság sa já tos egyé ni sé ge, ere jé nek 

leg ja va, fej lő dé sé nek gaz dag le he tő sé ge a ma gyar pa raszt ság ban van.”17 A ma gyar 

pa raszt ság ból hi ány zik ugyan a ha za fi as ön tu dat, ám meg van benne a fa ji ön tu dat 

és a fa ji ösz tön. Kö zép osz tá lyunk be teg és ide gen, mond ja, a fe la dat: a ma gyar pa -

raszt ság ból és a mun kás ság ból kell ki ter mel ni az új kö zép osz tályt.18 Mind ad dig  

a „bellum dei” ál la po tot kell fenn tar ta ni az ide gen ural ko dó ré te gek kel szem ben, 

amed dig egy „orgánikus” nép kép vi se le ti rend szer be ve ze té se kö vet kez té ben a ma -

gyar faj el fog lal ja az irá nyí tó po zí ci ó kat. 

Né meth Lász ló úgy szin tén szá mos tár sa dal mi, po li ti kai, gaz da sá gi, kul tu rá lis, nép -

jó lé ti re form kér dés ben fog lalt ál lást, fő leg a har min cas évek kö ze pén. Össze fog la ló 

„te ma ti kus” nagy esszé jét a Ta nú 1935/1-es szá má ban fog lal ta össze A re form cím -

mel. El ső sor ban – itt is – er köl csi me gúj ho dást sür get. „Egy iga zi moz ga lom [...] nem 

egyes po li ti kai vagy gaz da sá gi fe la da to kat akar meg ol da ni” – ál lít ja –, de „új su gal ló 

élet ér zést is te remt.” Meg győ ző dé se sze rint min den „iga zán nagy moz ga lom val lá -

sos for ra da lom is”. Er re a sze mé lyes el kö te le zett ség re kell épül nie ma gá nak a re -

form prog ram nak, még pe dig min den egyes rész fe la da tá nak. Ő is le szá mol az ak ko ri 

ma gyar kö zép osz tály jö vő be li tör té nel mi sze re pé vel: új ma gyar kö zép osz tály ki ala -

kí tá sát hir de ti meg, s a jö vő ma gyar tár sa dal mát mint ér tel mi sé gi tár sa dal mat ír ja 

le. A kö zép osz tály az ő fel fo gá sá ban a „ta nult ság ból élők” osz tá lya, amely a má sik 

két mun ka cso port sze rin ti „osz tállyal” együtt al kot ja az új ma gyar tár sa dal mat. Ez 

a ma gyar mi nő ség szo ci a liz mus tár sa dal ma. 1943-ban a Né pi író cí mű ta nul má nyá -

ban így fo gal ma zott: „A »pro le tá rok egye sül je tek« (mely ben hall ga tó lag az is benne 

van, hogy süllyed je tek mind nyá jan pro le tá rok ká) a múlt szá zad jel sza va volt. Új szen -

ve dé lye ink és hó bort ja ink alól én egy op ti mis tább csa ta je let hal lok ki: Le gye tek 

mind nyá jan ér tel mi ség gé.”
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Bartha Ákos 

Sza bó De zső és a pénz: eset ta nul mány* 
 

 

Ta nul má nyom Sza bó De zső egyik hosszú ra nyú ló – ki sebb-na gyobb in ten zi tás sal 

egy év ti ze d en (1928–1938) át tar tó – konf lik tu sát tár gyal ja, amely az el is mert író és 

egy ha son ló an ne héz ter mé sze tű po li ti kus, Bajcsy-Zsilinszky End re kö zött zaj lott. 

Az ere den dő en anya gi ter mé sze tű bot rány a két né met el le nes ide o ló gus hú szas évek 

vé gi együtt mű kö dé sé nek lett nem kí vánt ho za dé ka. Bajcsy-Zsilinszky kap cso la ti 

há ló ja ek ko ri ban rend szer el le nes sze mé lyek kel bő vült, míg vi lág né ze te je len tő sen 

át ala kult, bár min dezt ba jo san le het egy faj ta bal ol da li for du lat kez dő lé pé sé nek te -

kin te ni.1 Az ál ta la ala pí tott Előörs cí mű he ti lap el ső szá ma 1928. már ci us 15-én jött ki 

a nyom dá ból. Lap ja in egy szer re je len tek meg írá sok ki pró bált faj vé dők től, a Pethő 

Sán dor ne vé vel fém jel zett ká vé há zi tár sa ság tól és újon nan je lent ke ző fi a ta lok tól. 

El ső sor ban a né pi moz ga lom kö rü li bá bás ko dás mi att őriz te meg a fo lyó irat ne vét 

az iro da lom tör té net, nem is ér dem te le nül. Szá mos né pi író pró bál gat ta itt, il let ve az 

utód lap ban, az 1932-től meg je le nő Sza bad ság ban a szár nya it (pl. Féja Gé za, Ko vács 

Im re, Ve res Pé ter, Sza bó Pál, Sinka Ist ván). Ek képp – Féja 1965-ös kö te te nyo mán2 

– gyak ran rend szer el le nes sza bad csa pat ként tart ják szá mon Bajcsy-Zsilinszky or -

gá nu mát.3 

A par la men ti man dá tum nél kü li po li ti kus nak si ke rült mun ka tár sul meg nyer ni egy 

olyan fő mun ka tár sat is, aki a hú szas évek má so dik fe lé ben az ide o ló gi ai sze kér -

tábo rok köz ti senkiföldjén ta lál ta ma gát. Sza bó De zső – mint hogy ró la van szó – ek -

kor ra már „gö rény kur zus ként” ér te ke zett a Horthy kor mány zó ne vé vel fém jel zett 

be ren dez ke dés ről, leg ké sőbb 1923-tól pe dig a né met ex pan zió ve szé lye i re fi gyel -

mez te tett. Olyan – Bajcsy-Zsilinszky pub li cisz ti ká já ban 1927 de cem be ré től meg je le -

nő – fe la da to kat sür ge tett, mint a ma gyar kul tú ra meg sza ba dí tá sa a né met kul tú ra 

„gyar ma to sí tó ha tá sá tól” vagy a fő vá ros kö rü li né met fal vak meg ma gya ro sí tá sa.4 

Az író de le je ző ha tá sá ról utóbb a po li ti kus is meg em lé ke zett Szekfű Gyu lá hoz in té -

zett 1942-es tör té net po li ti kai vi ta ira tá ban.5 

Az el sik kadt föld re form mi at ti csa ló dott ság ban, a gaz da sá gi li be ra liz mus irán ti 

el len szenv ben, a „tör zsö kös” ma gyar pa raszt ság ba ve tett hit ben és a haj lít ha tat lan 

né met el le nes ség ben Sza bó és Bajcsy-Zsilinszky kö zött alig ha volt vi ta, rá adá sul 

mind ket tő jü ket az „Esz mé nyi Tár sa da lom” – mind két élet mű ben új ra- és új ra írt – kép -
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*      A ta nul mány az Új Né ző pont di gi tá lis fo lyó irat 2017/3. szá má ban meg je lent írás (Egy lo va gi at lan ügy. 
Bajcsy-Zsilinszky End re és Sza bó De zső af fér ja[i]) át dol go zott és fe le ter je de lem re rö vi dí tett vál to za ta. 

 
1      Rész le te zem: BARTHA Ákos: Bajcsy-Zsilinszky End re. Élet út és utó élet. Bp., MTA BTK TTI, 2019, 235–268. 
 
2      FÉJA Gé za: Sza bad csa pat. Bp., Szé pi ro dal mi, 1965. 
 
3      Vö. BORBÁNDI Gyu la: A ma gyar né pi moz ga lom. A har ma dik re form nem ze dék. Bp., Püski, 1989, 123. 
 
4      PÉTERFI Gá bor: Sza bó De zső és Féja Gé za Tri a non-ref le xi ó ja és kül po li ti kai né ze tei. Bp., L'Har mat tan, 

2011, 63. 
 
5      Idé zi: Bajcsy-Zsilinszky. Írá sok tő le és ró la. Szerk. TILKOVSZKY Loránt, Bp., Kos suth, 1986, 27. 



ze te haj tot ta.6 Az Előörs-cik kei je len tős ré szét Pá rizs ban író Sza bó bi zo nyá ra ha tás -

sal volt Bajcsy-Zsilinszky nyi la do zó fran cia ori en tá ci ó ja is, rá adá sul a germa no fób 

író már 1928 őszén a Né met or szág és Orosz or szág kö zé szo rí tott, a Bal ti kum tól 

Görög or szá gig hú zó dó kis nem ze tek ka to nai és gaz da sá gi ön vé del mi rend sze ré nek 

szük sé ges sé gét fej te get te az Előörsben, mely misszi ó nak ve ze té sé re – tör té nel mi 

hi va tá sa mi att – csak is a ma gyar sá got tar tot ta al kal mas nak.7 A Szent Ist ván-i 

(reform)bi ro da lom mel lett ép pen ez a faj ta hungarocentrikus, Var só–Bu da pest–

Belg rád–Ró ma vo nal men tén hú zó dó „ver ti ká lis ten gely” vált Bajcsy-Zsilinszky 

külpo li ti kai ve zér fo na lá vá 1930-tól.8 Sza bó De zső egyik mo nog rá fu sa egye ne sen 

úgy fo gal ma zott, hogy az „Előörs lé nye gi leg a Sza bó De zső-i prog ra mot hir det te 

egy kis sé fel hí gí tott vál to zat ban. Az ak ko ri ma gyar saj tó ban nem is volt lap, amely 

annyi ra kö zel állt vol na Sza bó De zső tö rek vé se i hez.”9 

Bajcsy-Zsilinszky ele in te meg le he tett el éged ve a nagy re mé nyek kel szer ződ -

tetett író mun ká já val. „Sen ki re olyan biz to san szá mí ta ni nem tu dok, mint rá. Az is 

öröm mel tölt el, hogy mun kánk iránt vál to zat lan jó in du lat tal és el is me rés sel van” – 

ír ta egyik le ve lé ben,10 no ha a szel le mi egyet ér tés so ha nem volt köz tük tel jes kö -

rű. Ezt egy részt a Sza bó De zső cik ke i hez írt szer kesz tő sé gi kom men tá rok, más részt 

a po li ti kus ma gán le ve le zé se is bi zo nyít ja. Ami az utób bit il le ti, a fi a tal je zsu i ta mun -

ka társ, Balla Bo risz már az Előörs el ső szá má nak meg je le né se előtt kö zöl te a le en dő 

fő szer kesz tő vel, hogy nem haj lan dó olyan lap ba ír ni, ahol Sza bó ál lan dó cikk író -

ként dol go zik. Balla sze rint „egy olyan lap, ame lyik új éle tet, új nagy nem ze ti cé lo -

kat hir det, nem in dul hat meg cé gé rén egy ilyen ki ját szott és er köl csi leg a szél ró zsa 

min den irá nyá ban komp ro mit tált név vel”. A Ma gyar ság cí mű lap pa pi ro sán írt le vél 

a fi gyel mez te té sek kel sem ma radt adós: „ahon nan ő [Sza bó De zső – B. Á.] el szállt, 

ott csak rossz in du lat és pisz kos kis ügyek ma rad nak hát ra. Őszin tén mond va, az 

Előörs szer kesz tő sé gi sze mé lye i nek össze té te lét, ha né zem, biz tos ösz tö nöm súg ja 

ne kem, hogy itt is nagy rob ba ná sok fog nak be kö vet kez ni a túl ol dal nagy ga u di u -

má ra” – jö ven dölt a je zsu i ta új ság író,11 no ha cik ke it vé gül nem von ta meg a lap tól. 

De nem volt el ra gad tat va Sza bó sze rep lé sé től Tá bo ri Jó zsef sem, aki még a ne vét 

is le akar ta ve tet ni az Előörsről az író Szent Ist ván-cik ke mi att, jól le het ké ré sé nek 

Bajcsy-Zsilinszky nem tett ele get.12 

A lap ve zér érez he tő en igye ke zett több lo vat meg ül ni és erő sen bí zott vé den cé -

ben, sőt alig ha nem hú zó név ként szá molt ve le. Er ről ta nús ko dik, hogy húsz nap pal 
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6      Sza bó De zső „nem ze ti ra di ka liz mu sá hoz” és ha tás tör té ne té hez: BOG NÁR Bulcsu: A né pi es irány zat a két 
há bo rú kö zött: Er dei Fe renc és a har ma dik út kép vi se lői. Bp., Loisir, 2012, 53–105. 

 
7      KO VÁCS Dá vid: Sza bó De zső nem zet szem lé le te. A kö zös sé gi iden ti tás vál to za tai Sza bó De zső élet mű vé -

ben. Máriabesnyő, Attraktor, 2014, 117–119. 
 
8      Vi téz BAJCSY-ZSILINSZKY End re: Nem ze ti ra di ka liz mus. Bp., Stá di um, 1930, 143. 
 
9      GOM BOS Gyu la: Sza bó De zső. Mün chen, Auróra, 1969, 305. 
 
10     BU DAI BALOGH Sán dor: Sza bó De zső bi zal mas le ve lei = Iro da lom tör té ne ti Köz le mé nyek, 1983, 5. sz., 539. 
 
11     Balla Bo risz le ve le Bajcsy-Zsilinszky End ré nek. 1928. már ci us 12. Rend szer vál tás Tör té ne tét Ku ta tó 

Inté zet és Ar chí vum (a to váb bi ak ban: RETÖRKI Arc hím). Vigh Ká roly ha gya té ka. 17. do boz. (Le ve lek VI.) 
 
12     Bajcsy-Zsilinszky End re le ve le Tá bo ri Jó zsef nek. 1928. au gusz tus 24. RETÖRKI Arc hím. Vigh Ká roly ha -

gya té ka. 14. do boz. (Le ve lek III.) 



Tá bo ri fel szó lí tá sát meg elő ző en ba rát sá gos hang vé te lű le vél ben aján lot ta fel köz -

ve tí té sét az író nak egy Horthy Mik lós kor mány zó hoz cím zett nyugdíjkérelmet 

(vagy ta ná ri vég ki elé gí tést) kör vo na laz va. A mind ket tő jük ál tal he ve sen tá ma dott 

Klebelsberg kul tusz mi nisz tert meg ke rü lő ma nő ver től 400–500 P-t re mélt a po li ti kus. 

A ké re lem be Vass Jó zsef mun ka ügyi és nép jó lé ti mi nisz tert is igye kez tek be von ni, 

aki vel Sza bó még a századelőn ke rült ba rát ság ba. A kí sér let si ker te len ma radt, de 

az ek kor már Fran cia or szág ban tar tóz ko dó író Bajcsy-Zsilinszkytől és öccsé től,  

a Stá di um ve zér igaz ga tó já tól, va la mint a Bartha Mik lós Tár sa ság tól is ko moly sum -

mát ka pott (mint egy 4700 P-t).13 Egy le nem kö zölt cik ken túl ezek a za va ros pénz -

ügyek, pon to sab ban az Előörs búj ta tott fi nan szí ro zá sa okoz ta Sza bó hir te len el tű -

né sét a lap tól 1928 vé gén 55 itt pub li kált köz le ményt kö ve tő en.14 

Az ügy hát te ré ben Vass Jó zsef állt. A sár vá ri csiz ma dia gyer me ké ből előbb ka -

lo csai pré post tá, majd mi nisz ter ré emel ke dő Vass nem ide gen ke dett sem a nagy tő ke 

kor lá to zá sá tól, sem a föld re form tól, no ha szán dé ka i nak mély sé gét nem is mer jük, 

mi vel nem ké szült még bi og rá fia Beth len Ist ván vál to zó össze té te lű kor má nya i nak 

egyik leg sta bi labb mi nisz te ré ről, a mi nisz ter el nök he lyet te sé ről.15 Bajcsy-Zsilinszky 

1930-ban ala pí tott párt já nak, a Nem ze ti Ra di ká lis Párt (NRP) tit ká rá nak, Talpassy 

Ti bor nak a vissza em lé ke zé se sze rint Vass egye ne sen mi nisz ter el nö ki ál mo kat dé -

del ge tett és en nek hát or szá gá ul szán ta vol na az in du ló la pot. Az író ar ra is em lé -

kez ni vélt, hogy Bajcsy-Zsilinszky Göm böst is be von ta a terv be.16 Féja Gé za ezt  

a for ga tó köny vet cá fol ni igye ke zett sa ját vissza em lé ke zé se i ben, hoz zá té ve: „annyi 

tény, hogy a kor mány tag jai kö zül Vass Jó zse fet sze ret te leg in kább [Bajcsy-

Zsilinszky – B. Á.], mert benne sej tett de mok ra ti kus haj la mo kat. Vass pe dig, ha el -

nyer te vol na a mi nisz ter el nö ki szé ket, Zsilinszkynek mint el len zék nek fel te he tő leg 

sza bad fu tást ad, már ezért is, hogy lég kört te remt sen, és nyo mást fejt sen ki a de -

mok ra ti kus re for mok ér de ké ben.”17 A Vass Jó zsef hez fű ző dő kap cso lat ból te rem -

tődött meg az Előörs anya gi és szel le mi hát te re is,18 s e kap cso lat a lap tar tal mán 

is nyo mot ha gyott.19 
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Bartha Ákos: Szabó Dezső és a pénz: esettanulmány

13     BU DAI BALOGH: i. m. (1983), 536–537. Sza bó De zső el ső mo nog rá fu sa sze rint az író nyugdíjkérelmét 
az 1928 őszén ál lam tit kár rá emel ke dett Göm bös Gyu la tá mo gat ta. NAGY Pé ter: Sza bó De zső. Bp., Aka -
dé mi ai, 1964, 446–447. A fen ti le ve le zés azon ban nem em lí ti Göm böst; benne Bajcsy-Zsilinszky sze -
re pel köz ve tí tő ként. 

 
14     Uo., 428. 
 
15     Vass élet pá lyá já hoz: TIMÁR Ist ván: A beth le ni kon szo li dá ció „szür ke emi nen ci á sa” – Vass Jó zsef po li ti kai 

pá lya fu tá sá nak váz la ta = Va si hon is me re ti és hely tör té ne ti köz le mé nyek, 1995, 4. sz., 67–73. TASCHEK 
Zol tán: „Az or szág szol gá la tá ban meg ma rad ni a leg főbb er köl csi kö te les ség” – Vass Jó zsef mi nisz ter el -
nök-he lyet te si sze re pe a Beth len-kor mány ban = Clio Mű hely ta nul má nyok, 2019, 4. sz. 

 
16     TALPASSY Ti bor: A hol tak vissza jár nak. Bp., Mag ve tő, 1971, 11–17. Vö. TALPASSY Ti bor: A reg gel még 

vá rat ma gá ra. Bp., Gon do lat, 1981, 9–17. A mér ték tar tó szak iro da lom nem szól ef fé le ter vek ről Vass 
kap csán. ROMSICS Ig nác: Beth len Ist ván. Bp., Osiris, 1999, 307., 320. 

 
17     FÉJA Gé za: Lap szél re. Bp., Szé pi ro dal mi, 1982. 60. (Féja és Talpassy ugyan ak kor 1929 előtt nem is mer -

ték sze mé lye sen Bajcsy-Zsilinszkyt, vo nat ko zó in for má ci ó ik te hát má sod kéz ből szár maz nak.) 
 
18     TALPASSY: i. m. (1971), 5–17. 
 
19     Vö. pl. Előörs, 1929, no vem ber 9., 5–7. („A ta nya nép szo ci á lis hely ze te? Vass Jó zsef szí ve is meg esett 

Sebők Vin ce tra gé di á ján”) és BAJCSY-ZSILINSZKY End re: Badak uram sze ren csé je (Egy húsz hol das kis -
bir tok sor sa 1930-ban) = Előörs, 1930. má jus 17., 1–3 



Ám a „Vass-pén zek” bot rányk ró ni ká ja nem tak ti kai já té kok nak, ha nem Sza bó De -

zső nek kö szön he tő en kap cso ló dott a kor ban Bajcsy-Zsilinszky End ré hez. Az ügy 

hát te ré be Baróthy Pál nak, a bu da pes ti ki rá lyi ügyész ség ve ze tő jé nek a be lügy mi -

nisz ter hez cím zett je len té se en ged be pil lan tást. Sza bó ugyan is sik kasz tás gya nú ja 

mi att fel je len tést tett a Nép jó lé ti Mi nisz té ri um és a Be lügy mi nisz té ri um egyes tiszt -

vi se lői, va la mint Bajcsy-Zsilinszky End re el len. Baróthy 1933-as hosszú anya ga 

nem csak a kö rül mé nye ket, de a bot rány ki rob ba ná sát is tár gyal ja. Mint in nen meg -

tud hat juk, „a »Tár sa dal munk« cí mű po li ti kai he ti lap 1932. évi má jus hó 14-én meg -

je lent 19. szá má ban »Kik ke res tek Sza bó De zső se gé lyén a Nép jó lé ti kö rül?« cí mű 

köz le mény tar tal ma sze rint Sza bó De zső már a »Ka rá csony Ko lozs várt« cí mű re gé -

nyé ben is fél re ért he tet len cél zá so kat tett ar ra, hogy őt – aki nek va la me lyik hi va -

talos fó rum pénz se gélyt utalt ki –, meg lop ták.”20 Az em lí tett kis kö tet va ló ban tar -

tal maz ilyen ki té te le ket. A fő sze rep lőt, Szűcs Bar na bást kör nye ze te fo lya ma to san 

ki hasz nál ja, ki zsák má nyol ja. Az egyik tör té net sze rint Szűcs Bu da pes ten „ta lál ko zott 

vé let le nül a hír hedt pervátalelkű új ság író val, Brozicseviccsel”, aki sa ját el mon dá sa 

sze rint „per tu ba rát ja min den mi nisz ter nek, saj tó ban és min de nütt ezer össze köt -

te té se van”, s aki „írt el fer dí tett írás sal egy kér vényt a nép jó lé ti mi nisz ter hez egy 

na gyobb össze gű se gé lyért s Bar na bás úr nak csak a ne vét kel lett alá ír nia. [...] Két 

múl va az tán el tűnt. [...] Sze gény nagy gyer mek Bar na bás csak hal lo más ból tud ta 

meg, hogy a nép jó lé ti mi nisz té ri um ban tény leg na gyobb össze get utal tak ki ne vé re” 

– tett alig ha fél re ért he tő cél zá so kat az író,21 aki ugyan ak kor a Tár sa dal munk-cikk -

ben a re gény mű fa já ból ere dő fikcionalitásra hi vat ko zott (nem túl nagy meg győ ző -

erővel). Sza bó a hír lap író előtt úgy nyi lat ko zott, hogy né hai Vass Jó zsef mi nisz ter 

ön ként két íz ben si e tett se gít sé gé re, de egyik eset ben „a ki utalt se gély hűt len köz -

ve tí tő ke zé be ke rült, mert an nak csak egy ré szét kap ta meg és pe dig azt is olyan el -

ap ró zott rész le tek ben és min dig meg kés ve, hogy en nek az egyik se gély nek úgy -

szól ván sem mi hasz nát nem lát ta”.22 Bár 1936-ban az író kü lön „hang sú lyoz ta”, 

hogy nem ő kez de mé nyez te a fel je len tést, s „az el já rás Zsilinszky el len hi va tal ból 

in dult meg”,23 min dezt cá fol ja – az író el len ké sőbb több el já rást in dí tó24 – Baróthy 

idé zett, be lügy mi nisz ter nek cím zett le ve le. Azt vi szont mind két do ku men tum meg -

erő sí ti, hogy az ügyész ség a po li ti kus sal szem be ni bűn vá di el já rást meg szün tet te. 

 Ez volt te hát az író vád ja, amellyel kap cso lat ban a vizs gá lat ar ra ju tott, hogy 

Bajcsy-Zsilinszky 1928-ban és 1929-ben több ször köz ben járt Sza bó se gé lye zé se 

ér de ké ben a mi nisz ter nél, aki egy szer 700, majd 2000 P se gélyt en ge dé lye zett az 
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20     Baróthy Pál, a bu da pes ti ki rá lyi ügyész ség ve ze tő jé nek a be lügy mi nisz ter hez cím zett je len té se. (1933. 
jú ni us 28.) Ma gyar Nem ze ti Le vél tár Or szá gos Le vél tá ra (a to váb bi ak ban: MNL OL) K 148 1933 5 3354. 
A for rást Paksa Ru dolf bo csá tot ta ren del ke zé sem re, ami ért ez úton mon dok kö szö ne tet. 

 
21     SZA BÓ De zső: Ka rá csony Ko lozs várt. Re gény: egy sze rű kis kol dus tör té net. Bp., Káldor, 1932, 105–106. 
 
22     Tár sa dal munk, 1932. má jus 14., 3. 
 
23     Bí ró sá gi jegy ző könyv Sza bó De zső rá gal ma zá si pe ré nek 1936. jú ni us 5-i deb re ce ni tár gya lá sá ról. Sza bó 

De zső val lo má sa. Ma gyar Nem ze ti Le vél tár Haj dú-Bihar Me gyei Le vél tá ra (a to váb bi ak ban: MNL 
HBML) VII. 4/c 65. d. 

 
24     BU DAI BALOGH Sán dor: Sza bó De zső Lu das Má tyás-fü ze tei (1934–1942). (Em lé ke zé sek, nap lók, le ve lek) 

= Iro da lom tör té ne ti Köz le mé nyek, 1982, 222. 



író ré szé re. Az ügyet to vább bo nyo lí tot ta, hogy utób bi al ka lom mal a lap ve zér az 

Elő őrs ré szé re is se gélyt kért. Ezt né hai Vass Jó zsef 2000 pen gő ben en ge dé lyez te 

is, azon ban te kin tet tel ar ra, „hogy reá néz ve en nek az el len zé ki irány za tú lap nak  

a se gé lye zé se ké nyel met len volt, azt aján lot ta, hogy vi téz Bajcsy-Zsilinszky End re 

az »Elő őrs« ré szé re ki utalt 2000 pen gőt is az ugyan ak kor se gély ben ré sze sí tett 

Sza bó De zső sér tett se gé lye zé sé nek cí me alatt ve gye fel. [...] A 2000 pen gőt a le vél 

ada tai sze rint vi téz Bajcsy-Zsilinszky End re a né hai Vass Jó zsef mi nisz ter ren del -

ke zé sé nek meg fe le lő en az »Elő őrs« ré szé re fel hasz nál ta, míg a tény le ge sen Sza bó 

De zső ré szé re ki utalt 2000 pen gőt [...] 1928. már ci us 9-én va ló ban ki fi zet te. A fen -

tebb em lí tett le vél ada ta i ból ki tű nik az is, hogy vi téz Bajcsy-Zsilinszky End re Sza bó 

De zső sér tet tet éve ken ke resz tül a sa ját pén zé ből te te mes össze gek kel ál lan dó an 

se gé lyez te” 1928 már ci u sa és 1929 már ci u sa kö zött. „Sza bó De zső sér tett ál tal vi téz 

Bajcsy-Zsilinszky End ré től fel vett se gé lyek össze ge [...] az ő ré szé re fel vett 2700 

pen gő vel szem ben 6100 pen gőt tett ki.”25 

Sza bó De zső el ső – az író iránt egyéb ként nem túl jó in du la tú – mo nog rá fu sa,  

a fi lo ló gi ai mód sze re ket az ál lam biz ton sá gi in for má ció szer zés esz kö ze i vel öt vö ző26 

Nagy Pé ter 1964-ben meg je lent ká non for má ló kö te té ben a fen ti ek kel szem ben azt 

sej tet te, hogy a tá mo ga tást el ső sor ban nem Bajcsy-Zsilinszky lap já nak, ha nem az 

író nak cí mez ték. Esze rint Vass Jó zsef „se gít sé gé re si e tett” az anya gi gon dok kal 

küz dő Sza bó nak, „az össze get Bajcsy-Zsilinszky End rén ke resz tül jut tat va el hoz zá 

s fel hasz nál va ezt a se gé lye zést Zsilinszky ak kor in du ló he ti lap ja, az Előörs tá mo -

ga tá sá ra. [...] Vass a se gélyt fel té tel nél kül ad ta; Sza bó De zső ezt ho no rá ri um má 

változ tat ta” – ír ta Nagy, az író kör nye ze té ből szár ma zó, több év ti ze d es em lé kek 

nyo mán.27 Fel me rül het a kér dés: hon nan tud ta meg Sza bó De zső a má so dik 2000 

pen gő his tó ri á ját? Talpassy az Előörs buj ta tott fi nan szí ro zá sá ba sze rin te be ava tott 

Göm bös Gyu lát fel té te lez te Sza bó in for má to ra ként. Va gyis esze rint a ké sőb bi mi -

nisz ter el nök em lí tet te vol na meg a ne vé re ki utalt má sik 2000 P-t az író nak 1928 

vé gén. Göm bös így egy részt sakk ban tart hat ta (vol na) kor mány pénz zel komp ro mit -

tá ló dott egy ko ri faj vé dő pár ti fegy ver tár sát, Bajcsy-Zsilinszkyt, más részt ki ik tat hat ta 

a – hoz zá ha son ló an – mi nisz ter el nök ség re áhí to zó ri vá li sát, Vasst (an nak 1930 

szep tem be ré ben be kö vet ke ző ha lá lá ig).28 
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25     Baróthy Pál, a bu da pes ti ki rá lyi ügyész ség ve ze tő jé nek a be lügy mi nisz ter hez cím zett je len té se. (1933. 
jú ni us 28.) MNL OL K 148 1933 5 3354. Talpassy Ti bor ugyan ak kor ar ról tu dó sít, hogy Sza bó már jó -
val 1932 előtt, 1928 vé gén kö ve tel te vélt jus sát Bajcsy-Zsilinszkytől, aki „seb té ben össze sze dett hát 
vál tók ra va la mennyi pénzt, és gaz da sá gi em be re út ján ki egye zett a kö ve te lő ző író val. Sza bó De zső ez 
év vé gén meg szűnt az Előörs cikk író ja len ni, vi szont meg ígér te, hogy a kel le met len ügyet töb bé nem 
boly gat ja.” En nek el le né re „időn kint je lent ke zett Zsilinszkynél, és újabb össze ge ket kö ve telt” tő le és 
Vasstól is. TALPASSY: i. m. (1971), 15. 

 
26     PAPP Ist ván: Ket tős ügy nök – Nagy Pé ter, Sza bó De zső és az ál lam biz ton ság = Kom men tár, 2010, 5. sz., 

18–29. 
 
27     NAGY: i. m. (1964), 427. (Ez a köz lés te hát nem tesz kü lönb sé get a két 2000 P kö zött.) 
 
28     TALPASSY: i. m. (1971), 15–17. Göm bös út ja a hú szas évek vé gén fel bom ló faj vé dő párt ból vissza ve -

ze tett a kor mány párt ba, ahol előbb ál lam tit kár ként, majd had ügy mi nisz ter ként, vé gül (1932 ok tó be ré -
től) mi nisz ter el nök ként tény ke dett. VONYÓ Jó zsef: Göm bös Gyu la és ha ta lom. Pécs, Kronosz, 2018, 
242–281. 



Annyi bi zo nyos, hogy Sza bó és Bajcsy-Zsilinszky konf lik tu sa túl mu tat ön ma gán 

és a ha lott pat ró nus-mi nisz ter tár cá já nál, a Dréhr-ügy nyo mán fel lelt vissza élé sek -

hez kap cso ló dik, bár mennyi re is pró bál ta ezt cá fol ni mind Sza bó,29 mind Bajcsy-

Zsilinszky.30 Mint utóbb ki de rült, a tör vény ho zás sal ko moly szo ci ál po li ti kai vív má -

nyo kat el fo gad ta tó Vass „ha tal mas köl csö nö ket vett fel ro ko nai meg se gí té sé re, álla mi 

pén zen fes tet te meg sa ját és ál lam tit ká ra arc ké pét, a tár sa da lom biz to sí tás pén zé -

ből pe dig lu xus au tót vá sá rolt ma gá nak és he lyet te sé nek, Dréhrnek is. [...] Fény 

derült ar ra is, hogy a kor mány a kü lön fé le, fő leg ju gosz lá vi ai me ne kül tek nek szánt 

se gély ala po kat a bul vár saj tó egyes mun ka tár sa i nak meg vá sár lá sá ra for dí tot ta. 

(Má ig nem tud ni, hogy a le ke nye re zett új sá gok el len zé ki ek vagy kor mány pár ti ak 

vol tak-e)” – fo gal ma zott Há mo ri Pé ter.31 Az azon ban tud ha tó, hogy a Vass-fé le pén -

zek ből olyan, zug fir kász nak alig ha ne vez he tő ér tel mi sé gi ek nek is ju tott, mint Féja 

Gé za, Sza bó Pál vagy Jó zsef At ti la.32 

Az iga zi „bom ba” csak a saj tó ref le xió nél kü li 1933-as ügyész sé gi vizs gá lat után 

más fél év vel, 1934 no vem be ré ben Sza bó De zső deb re ce ni el adó út ján rob bant.  

A ren dez vény szer ve ző je a Tu rul Szö vet ség deb re ce ni szer ve ze te volt. A cívisváros 

di ák sá ga ez idő tájt igen for ron gó idő sza kát él te,33 no ha az or szá gos fel tű nést kel -

tő zsi dó el le nes at ro ci tá sok 1934 őszé re „tan díj re form moz ga lom má” sze lí dül tek.34 

A di á kok lel ke sen szer vez ték a „Sza bó De zső he tet”, s ter vük fo ga dó kész ség re talált 

ma gá nál az író nál is. A nyi tott ság nak – Bu dai Balogh Sán dor em lé kei sze rint – el ső -

sor ban pénz ügyi okai vol tak.35 Sza bó „no vem ber 2-án ér ke zett a vá ros ba, az ál lo má -

son több száz di ák fo gad ta. Gya log, di a dal me net ben vo nult a di ák ság tár sa sá gá ban 

az Arany Bi ka szál lo dá ba. Az épü let előtt szin tén ha tal mas tö meg vár ta. A szo bá já -

ban kis vár tat va fel ke res te Ady La jos és a deb re ce ni fi a tal ság több ve ze tő je.”36 

Szabó De zső né hány na pon be lül há rom elő adást tar tott: elő ször Ady ról, majd a kál -

vi niz mus prob lé má i ról be szélt, míg a har ma dik, Én utam, mű vé sze tem, mű vé sze tem 

ke let ke zé si fo lya ma tai cí mű37 elő adás okoz ta az or szá gos bot rányt,38 no ha ő ma ga 

egyál ta lán nem így ér té kel te a tör tén te ket és fel tű nő en me leg han gon em lé ke zett 
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29     Sza bó De zső Fü ze tek 16., 1936. áp ri lis 58. 
 
30     Fel tű nő Bajcsy-Zsilinszky he ti lap já nak, a fel té te le zett kor mány za ti kor rup ci ók ra min dig le csap ni kész 

Sza bad ság nak a vissza fo gott sá ga Dréhr ön gyil kos sá ga után. Sza bad ság, 1936. feb ru ár 9., 4. (Dréhr ítél -
ke zett...) 

 
31     HÁ MO RI Pé ter: A Horthy-kor leg na gyobb kor rup ci ós pe re: kis ma gyar kör ma gyar = HVG, 2011, 18. sz., 

48–49. 
 
32     BU DAI BALOGH: i. m. (1983), 537. 
 
33     Vö. KEREPESZKI Ró bert: A Tu rul Szö vet ség 1919–1945. Egye te mi if jú ság és jobb ol da li ra di ka liz mus  

a Horthy-kor szak ban. Máriabesnyő, Attraktor, 2012, 173–177. 
 
34     TÓTH PÁL Pé ter: Met szés pon tok: a Tu rul tól a Már ci u si Fron tig. Bp., Aka dé mi ai, 1983, 105. 
 
35     Sza bó De zső – ko moly anya gi te her árán –1934-ben in dí tot ta el egy sze mé lyes vál lal ko zá sát, a Sza bó 

De zső Fü ze te ket, amely „Lu das Má tyás ki a dá sá ban” je lent meg (ezért ne ve zik gya kor ta Lu das Má tyás 
Fü ze tek nek). 

 
36     BA KÓ End re: Sza bó De zső és Deb re cen. [Do ku men tum ri port] = Stá di um, 2013, 8. sz., 2–6. 
 
37     Bí ró sá gi jegy ző könyv. Sza bó De zső val lo má sa. 1936. jú ni us 5. MNL HBML VII. 4/c 65. d. 
 
38     Az Uj Ma gyar ság be szá mo ló ja sze rint az elő adást „olyan kí nos bot rány za var ta meg, amely pá rat la nul 

áll az iro dal mi elő adá sok tör té nel mé ben”. Uj Ma gyar ság, 1934. no vem ber 9., 6. 



meg a vá ros ról sa ját lap já ban. „Itt nem vol tak az elő adá sa i mon meg szo kott nagy tö -

meg zaj lá sok s az ide gen ele mek, ke vés ki vé te lé től el te kint ve, tá vol ma rad tak. [...] 

So ha sem érez tem még kö zön ség előtt ennyi re ott hon magamat” – fo gal ma zott, 

meg je gyez ve ugyan ak kor, hogy „egy kö te les ség sze rű szük ség ből tett ki je len té se met 

a pes ti la pok sze me tes so rok ban mint bot rányt ki ál tot ták or szág gá”, pe dig „aki még 

ma sem lát tisz tán az én ügyem ben: Az nem akar lát ni” – tet te hoz zá sej tel me sen.39 

A nyil vá nos laudáció mel lett tit ká rá nak ugyan ak kor az aláb bi (ere de ti leg ola szul írt) 

üze ne tet küld te pos tán Deb re cen ből: „Ve zér! Szo mo rú nap, fáj dal mas vá ros. De nem 

ha gyom.”40 

Sza bó ez zel har ma dik elő adá sán, no vem ber 7-én, ki fe je zet ten a saj tó je len lé vő 

kép vi se lő i nek fel ol va sott nyi lat ko za tá ra utalt, amely a kor mány pár ti lap tol má cso -

lá sá ban így szólt: „Né hai Vass Jó zsef nép jó lé ti mi nisz ter még éle té ben bi zo nyos 

össze get utalt ki ré szem re és ezt Zsilinszkyvel kül döt te el hoz zám. Zsilinszky ezt  

a pénzt olyan rész le tek ben fi zet te, hogy tel je sen ér té két vesz tet te. Egy bi zo nyos 

részt pe dig a ma ga cél ja i ra for dí tott. Ami kor én tu do má sá ra ad tam, hogy nem az 

egész össze get jut tat ta ke ze im hez, ak kor le ve let írt hoz zám, amely ben be csü let sza -

vá ra fo gad ta, hogy egy fil lért sem tar tott vissza. Ez a le vél ma is ke ze im kö zött van. 

Még egy év vel ké sőbb, mi kor a Dréhr-ügy ki pat tant, Zsilinszky End re Féja Gé za út -

ján 200 [sic!] pen gőt kül dött ne kem az zal, hogy ezt a pénzt Vass Jó zsef úgy utal ta 

ki az én ne vem re, hogy azt ő, va gyis Zsilinszky End re költ se el. Te gyük fel, hogy 

állí tá sa igaz. Én azt ál lí tom, hogy ez nem be csü le tes tett. Aki ilyen pénz szer zést 

meg en ged he tő nek tart, azt én nem tar tom be csü le tes em ber nek.”41 Nem tud ni, hogy 

csu pán el ütés-e a Bajcsy-Zsilinszky ál tal he ve sen tá ma dott – ám az ügy kap csán 

nem el len sé ges – Uj Ma gyar ság ál tal em lí tett 200 pen gő, ám a töb bi lap – ame lyek 

nem idéz ték szó sze rint a nyi lat ko za tot – és a bí ró sá gi ira tok egya ránt 2000 pen -

gő ről szól nak.42 Ezt az össze get te hát Bajcsy-Zsilinszky 1931 ele jén, a Dréhr-ügy43 

ki pat ta ná sa kor ad ta át „az zal, hogy ezt a pénzt Vass Jó zsef ne ki ren del ke zé sé re bo -

csá tot ta és ő ezt most Sza bó De zső ke zé hez jut tat ja”.44 

Jo go san me rül fel ezen a pon ton a kér dés, hogy mi lyen sze re pet töl tött be a két 

pes ti író tor zsal ko dá sá ban a ven dég lá tó, va gyis a deb re ce ni di ák ság. Tóth Pál Pé ter 

ko ra be li di ák ve zé rek kel ké szí tett in ter júk alap ján ar ra a meg ál la pí tás ra ju tott, hogy 

„a vá lasz tó vo nal nem Sza bó De zső hí vei és el len fe lei kö zött hú zó dott, ha nem  

a Bajcsy-Zsilinszky ko ráb bi szél ső jobb ol da li, faj vé dő po li ti ká ját szá mon ké rők és 

Zsilinszky nem ze ti ra di ka liz mu sá nak hí vei kö zött”.45 A konf lik tus előz mé nye Bajcsy-
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39     Sza bó De zső Fü ze tek 4–5. 1934. de cem ber–1935. ja nu ár, 69, 71. 
 
40     BU DAI BALOGH: i. m. (1982), 212. 
 
41     Uj Ma gyar ság, 1934. no vem ber 9., 6. 
 
42     A deb re ce ni kir. já rás bí ró ság íté le te. 1934. de cem ber 13. MNL HBML VII. 4/c 65. d. 
 
43     Dréhr Im re (1889–1936) a nép jó lé ti tár ca po li ti kai ál lam tit ká ra. Ne ve a Vass ha lá la után ki rob bant, 

nép jó lé ti mi nisz té ri um kö rü li panamabotránnyal kap cso ló dott össze. Dréhr az elsőfokú íté let után ön -
gyil kos lett. 

 
44     Nép sza va, 1934. no vem ber 8., 8. 
 
45     TÓTH PÁL: i. m. (1983), 106. 



Zsilinszky 1933. őszi deb re ce ni lá to ga tá sa volt. A „turulisták egy cso port ja” nem 

nézvén jó szem mel az NRP tér nye ré sét – Barcza Ge de on ké sőb bi sakk nagy mes ter 

ve ze té sé vel – szá mon kér te a po li ti kus tól, hogy mi ért re vi de ált „a zsi dó kér dés ben 

és a faj vé de lem kér dé sé ben. [...] Ez a ta lál ko zás egy rend kí vül iz ga tott és ke mény 

össze csa pás volt. Zsilinszky sem volt tel je sen ura ma gá nak, el vö rö sö dött, dü hön gött 

stb.” – fo gal ma zott az NRP deb re ce ni szer ve ze tét ki épí tő Bé kés Ist ván, aki sze rint 

ez a cso port biz to sí tot ta ké sőbb Sza bó De zső szá má ra a te re pet Deb re cen ben.46 

Tény, Bajcsy-Zsilinszkynek ko moly bá zi sa volt a kör nyé ken. Ez ek kor már nem csu -

pán 1922 és 1926 köz ti derecskei man dá tu má nak kö szön he tő. A har min cas évek 

el ső fe lé ben az el len zé ki po li ti kus egy re szí vé lye sebb vi szonyt ápolt a né hai „ok -

tob rista” mi nisz ter rel, Ju hász Nagy Sán dor ral,47 rá adá sul az NRP he lyi szer ve ze tét 

jó részt ép pen deb re ce ni di á kok épí tet ték ki, il let ve mű köd tet ték.48 

Ám a két ség kí vül he ves re ak ci ók nak más oka is volt. Sza bó ugyan is nem csak 

Bajcsy-Zsilinszkyt, de a ren dez vény há zi gaz dá ját, a Tu rul Szö vet ség deb re ce ni szer -

ve ze tét is meg tá mad ta, aki ket a be lé pő je gyek el sik kasz tá sá val vá dolt meg. A pén -

zét fél tő író elő ször ma ga igye ke zett ki szűr ni a „po tyá zó kat”, vé gül Fa ze kas Sán dor 

egye te mi ma gán ta nár ral el len őriz tet te a bi lé tá kat.49 A szer ve zők re vo nat ko zó gya -

nú ját ké sőbb ugyan vissza von ta, ám nyi lat ko za tá ban – a ko ra be li hír lap cí mek el le -

né re – nem kért bo csá na tot: „A teg na pi szü net kö zi jegy sze dés nyo mán ke let ke zett 

ál hí rek kel kap cso lat ban ki je len tem, hogy a köz tünk ese dé kes el szá mo lá sok a leg na -

gyobb kor rekt ség gel tör tén tek. A ren de zők mun kás sá ga ki fo gás ta lan volt. Sza bó 

De zső s. k.” – áll a rö vid köz le mény ben.50 

Az Arany bi ka dísz ter mé ben el hang zott elő adás ról Bajcsy-Zsilinszky szin te azon -

nal ér te sült, kö szön he tő en a cívisvárosból még a bot rány éj sza ká ján Bu da pest re 

vo na to zó fi a tal hí ve i nek.51 Más nap az tán éles han gú nyi lat ko za to kat adott ki, amely -

ben „a leg al ja sabb, a leg becs te le nebb rá ga lom nak” mi nő sí tet te haj da ni har cos tár sá -

nak vád ja it és bí ró sá gi elég té telt ígért.52 A Ma gyar or szág nak nyi lat koz va „gyógy ít -

ha tat la nul be teg, sze ren csét len em ber taj ték zá sá nak” ne vez te Sza bó tá ma dá sát  

a po li ti kus,53 aki mel lett nyi lat ko zat ban állt ki Féja Gé za. „Zsilinszky End ré nek ba rá ti 

for rás ból szer zett 2000 pen gő je egyé ni aján dék volt Sza bó De zső szá má ra, leg ke -

vés bé sem kö te le zett ség utó la gos le ro vá sa” – fo gal ma zott az író.54 Bár szin te min -
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46     TÓTH PÁL Pé ter: Mes si á sok. Bp., Aka dé mi ai, 1987, 38–39. (Bé kés Ist ván-in ter jú) 
 
47     Lásd le ve le zé sü ket: RETÖRKI Ar chí vum 14. do boz. (Le ve lek III.) 
 
48     TÓTH PÁL: i. m. (1987), 36. (Bé kés Ist ván-in ter jú) és 182. (Új he lyi Szi lárd-in ter jú) Vö. SEBESTÉNY Sán -

dor: Hon fog la ló út ra. Bajcsy-Zsilinszky End re és a bi ha ri ak = Deb re ce ni Szem le, 1983, 1. sz., 102–110. 
Bajcsy-Zsilinszky End re le ve lei Haj dú és Bihar me gyei hí ve i hez. Szerk. VIGH Ká roly = Al föld, 1986, 6. sz., 
47–59. 

 
49     Oláh Gá bor nap ló ját idé zi: NAGY, i. m. (1964), 518. Vö. Ma gyar Hír lap, 1934. no vem ber 9., 6. 
 
50     Ma gyar or szág. 1934. no vem ber 10., 8. 
 
51     TÓTH PÁL: i. m. (1987), 36. (Bé kés Ist ván-in ter jú). 
 
52     8 Órai Ujság, 1934. no vem ber 9., 8. 
 
53     Ma gyar or szág, 1934. no vem ber 9., 9. 
 
54     8 Órai Ujság, 1934. no vem ber 10., 8. 



den lap be szá molt az eset ről, az iro dal mi élet meg le he tő sen apa ti ku san fo gad ta az 

író újabb bot rá nyát, mely nek el íté lé se olyan el len té tes pó lu so kat ho zott kö zös 

neve ző re, mint az új ka to li kus Ma gyar Kul tú rá já ban cik ke ző Nyisztor Zol tán és az 

ur bá nus ként szá mon tar tott Zsolt Bé la. Cik kük ben mind ket ten szá na koz va ír tak az 

iro da lom „ki vert bi ká já ról”,55 aki „pi a ci pisz ko ló dá sa i val”56 csak sa ját te he tet len sé -

gét bi zo nyít ja. A bu da pes ti la pok több sé gé vel szem ben a szer ve zők ki áll tak az író 

mel lett,57 míg a Ju hász Nagy hoz köt he tő Debreczeni Füg get len Új ság már nem volt 

ilyen meg ér tő az ál ta luk is na gyon várt író val szem ben.58 Bajcsy-Zsilinszky ígé re té -

hez hű en rá gal ma zá si pert in dí tott Sza bó el len – va gyis for dult a koc ka: al pe res ből 

fel pe res lett – és csa tol ta a bu da pes ti ki rá lyi ügyész ség vég zé sét is, amely sze rint 

az író össze sen 12 100 pen gőt ka pott tő le.59 

A szin tén elég gé fel dúlt író az el hú zó dó bí ró sá gi pro ce dú rá ról vissza té rő jel leg -

gel tu dó sí tott a Sza bó De zső Fü ze tek ben, ahol Bajcsy-Zsilinszky ne vét so ká ig le ír ni 

sem volt haj lan dó, s hol „il le tő”-nek,60 hol „egyed”-nek ti tu lál ta haj da ni ke nyér adó -

ját.61 Sza bó egyút tal tü re lem re in tet te „azt a ren ge teg ér dek lő dőt”, akik deb re ce ni 

pe ré ről sze ret né nek töb bet tud ni. „Ha min den nek vé ge lesz, az egész ügyet min den 

do ku men tu má val a ma gyar lel ki is me ret elé fo gom tár ni. A ta nul mányt a ma gyar bí -

ró ság egye te mé nek fo gom aján la ni” – tet te hoz zá, no ha az em lí tett nagy ta nul mány 

so ha sem ké szült el.62 Sőt, a vád lott a no vem ber vé gé re ki írt tár gya lá son sem je lent 

meg, ehe lyett be ad ványt nyúj tott be, amely ben „köz is mert sze gény sé gé re” hi vat -

koz va bu da pes ti tár gya lást kért. Meg is mé tel te: deb re ce ni ki je len té se it épp azért 

tet te, „hogy bí ró ság elé ál lít sák és ne ki al kal ma le gyen bi zo nyí ta ni”, va gyis nem az 

el já rás sal ma gá val van gond ja. Ki je len tet te to váb bá azt is, hogy az ügy ben be szer -

zen dő ira tai és ta núi Bu da pes ten van nak, rá adá sul a fő vá ros ban két íz ben ha son -

ló an nyi lat ko zott, ezek ről Bajcsy-Zsilinszky tu do mást szer zett, ek képp a vár ha tó an 

el hú zó dó pro ce dú rát ér de me sebb len ne Bu da pest re át he lyez ni. Er re re a gál va 

Bajcsy-Zsilinszky ügy véd je, Erőss Já nos vé den ce ne vé ben fel aján lot ta az író vas úti 

költ sé ge i nek fe de zé sét, amit azon ban a bí ró ság el uta sí tott és he lyet te Gyöngyössy 

Jó zsef já rás bí ró Sza bó De zső elő ve zet te té sét ren del te el.63 

Er re azon ban nem ke rült sor, mi vel az író sa ját költ sé gén ér ke zett – ügy véd nél -

kül – az új ra el ren delt és de cem ber 13-án si ker rel meg tar tott deb re ce ni tár gya lás -

ra. Mint itt ki de rült, a fel je len tés sze rint Sza bó nem csak anya gi szem pont ból il let te 

sú lyos vá dak kal Bajcsy-Zsilinszkyt, de azt is ál lí tot ta, hogy „te het ség te len, cse kély 
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55     Ma gyar Kul tú ra 22 (1935), 47–48. 
 
56     ZSOLT Bé la: Fi lo zop ter – nyi tott kipuffogóval = Ün nep, 1934, de cem ber 48. 
 
57     N. GY.: Sza bó De zső deb re ce ni di a da la = Új Ve tés, 1934. no vem ber 14–15. Nagy Pé ter a cikk szer ző jét 

Natkó Gyu lá val azo no sí tot ta. NAGY: i. m. (1964), 519. 
 
58     Debreczeni Füg get len Ujság, 1934. de cem ber 14., 3–4. 
 
59     Bu da pes ti Hír lap, 1934. no vem ber 25., 10. 
 
60     Sza bó De zső Fü ze tek 4–5. 1934. de cem ber–1935. ja nu ár, 71. 
 
61     Sza bó De zső Fü ze tek 16. 1936. áp ri lis, 56–61. 
 
62     Sza bó De zső Fü ze tek 11. 1935. ok tó ber, 71. 
 
63     8 Órai Ujság, 1934. no vem ber 25., 5. 



ér tel mű” em ber, aki „kár té kony a ma gyar ság ra és ki kell ir ta ni, mint a fér get. A zsi -

dók és a sza bad kő mű ve sek pén ze lik, párt ját és szer vez ke dé sét pe dig ve szé lyes nek 

tart ja az if jú ság ra is.”64 Sza bó rész le ges be is me rést tett, azt azon ban ta gad ta, hogy 

Bajcsy-Zsilinszkyt a ra di ká lis párt prog ram já nak „el lo pá sá val” vá dol ta vol na és  

a hi va ta los sá gok – szin tén a vád ál tal hang sú lyo zott – meg sér té sét sem is mer te el. 

„Bi zo nyí ta ni nem tu dom ál lí tá so mat, de nem is aka rom, mert ha bi zo nyí ta nám, az ne -

kem na gyon so kat ár ta na. Bár mi lyen lesz az íté let el fo ga dom, ab ba be le nyug szom” 

– tet te hoz zá sej tel me sen, egy ben apa ti ku san.65 Erőss mo ra li zá ló vád be szé dé ben 

hang sú lyoz ta, hogy „Sza bó De zső nem pén zért dol go zott az Előörsnek, il let ve sem -

mi fé le meg ál la po dás nem kö töt te a la pot és az írót”.66 En nek el le né re Bajcsy-

Zsilinszky ti zen hét hó nap alatt össze sen „22 770 pen gőt jut ta tott Sza bó De zső nek 

és er re fe de zet csak az a 2700 pen gő volt, amit Vass Jó zsef adott. A töb bi nek fe de -

ze té re Zsilinszky köl csö nö ket vett föl, ame lye ket még ma sem tu dott vissza fi zet ni.” 

Eb ben az összeg ben benne van egy 6500 pen gős kéz irat elő leg is, amit Bajcsy-

Zsilinszky öccsé nél, a Stá di um Ki a dót ve ze tő Zsilinszky Gá bor nál esz kö zölt ki párt -

fo golt ja szá má ra, jól le het a mű so ha sem ké szült el.67 

Az író nak nem vol tak a per ki me ne te lé vel kap cso lat ban il lú zi ói („el va gyok ké szül -

ve ar ra, hogy az íté let ma rasz ta ló lesz”68) és a tár gya lás so rán több ször le szö gez te: 

„fenn tar tom, amit mon dot tam és vál la lom ér te a fe le lős sé get. Igaz, amit mond tam, 

de nem bi zo nyít ha tok, mert ár ta nék ve le magamnak.”69 Az el len sé ges ke dés ek kor -

ra már odá ig fa jult, hogy Sza bó a bí ró sá gon úgy nyi lat ko zott, „a nem ze ti ra di ká lis 

meg moz du lást, amely nek Bajcsy-Zsilinszky End re az irá nyí tó ja, ve sze del mes nek 

tart ja az or szág ra és a ma gyar if jú ság ra”.70 A já rás bí ró ság vé gül Sza bót „al jas in dok -

ból el kö ve tett rá gal ma zás vét sé ge mi att” két he ti fog ház ra és öt száz pen gő pénz -

bün te tés re ítél te a per költ sé gek és egy pen gő er köl csi kár té rí tés meg té rí té se 

 mellett.71 A tör vény szék az tán a já rás bí ró ság ál tal ki sza bott pénz bün te tést előbb 

300 pen gő re mér sé kel te,72 sőt egy ké sőb bi be szá mo ló 200 pen gő ről tu dó sít.73 1937 

nya rán pe dig Gyöngyössy Já nos já rás bí ró en ge dé lyez te a tíz pen gős tör lesz tést,74 

ami nem mo ti vál hat ta túl sá go san az írót, aki a fi ze té sek el ma ra dá sa mi att 1938. 

áp ri lis 19-én meg kezd het te 26 na pi fog ház bün te té sét.75 
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64     Debreczeni Füg get len Ujság, 1934. de cem ber 14., 3. 
 
65     Uj Nem ze dék, 1934. de cem ber 14., 3. 
 
66     Debreczeni Füg get len Ujság, 1934. de cem ber 14., 4. 
 
67     Pes ti Hír lap, 1934. de cem ber 14., 21. 
 
68     Pes ti Nap ló, 1934. de cem ber 14., 4. 
 
69     Debreczeni Füg get len Ujság, 1934. de cem ber 14., 4. 
 
70     Bu da pes ti Hír lap, 1934. de cem ber 14., 8 
 
71     Pes ti Hír lap, 1934. de cem ber 14., 21. 
 
72     NAGY: i. m. (1964), 519. 
 
73     Ma gyar or szág, 1936. jú ni us 6., 4. 
 
74     Or szá gos Széchényi Könyv tár Kéz irat tá ra (a to váb bi ak ban: OSZKK) Analekta. 5471. Sza bó De zső rá gal -

ma zá si ira tai. 4. Ér te sí tés (1937. jú li us 23.) 
 
75     OSZKK Analekta. 5471. Sza bó De zső rá gal ma zá si ira tai. 5. Vég zés (1938. már ci us 18.) 



Az ügy nek azon ban kö zel sem volt még vé ge. Elő ször Sza bó De zső fel leb be zett 

az íté let el len, így a rá gal ma zá si per a deb re ce ni tör vény szék Jenney-ta ná csa elé 

ke rült. Az 1935. má jus vé gén meg tar tott tár gya lá son azon ban „sem az író, sem 

pedig Bajcsy-Zsilinszky nem je lent meg”.76 Sza bó azon ban 1935 jú ni u sá ban újabb 

idé zést ka pott az 1934. őszi deb re ce ni elő adás mi att (ez út tal Bu da pest re), mi vel 

„ugyan az a ma gán vád ló újabb fel je len tést tett”, ez út tal kor mány zó sér tés gya nú ja 

mi att.77 Bajcsy-Zsilinszky vé gig a hát tér ben ma radt, s ek ko ri ban írt pub li cisz ti kái 

sem érin tik a pert. A vád kép vi se le tét is mét az NRP or szá gos párt igaz ga tó ja, a Nyír -

egy há zán ügy vé di pra xist foly ta tó Erőss Já nos vál lal ta, aki sa ját be val lá sa sze rint 

jól is mer te a konf lik tus előz mé nye it is. Erőss az ik ta tás alap ján va la mi kor 1935 jú -

li u sá nak ele jén kelt, a rend őr ség nek cím zett (dá tum nél kü li) le ve lé hez csa tol ta a no -

vem ber 7-i Sza bó-elő adás gyors írás sal le jegy zett szö ve gét. Esze rint Sza bó a hú szas 

évek vé gi si ker te len nyug díj/vég ki elé gí tés-ügye kap csán em le get te (vol na) fel 

Horthy fe le lős sé gét, aki nem is mer te a ne vét. A sér tett mű vész ügye – amely től 

nem 400–500, ha nem mint egy 12 000 P-t re mélt – így előbb át ke rült Kle bels berg -

hez, majd el sik kadt.78 A kor mány zó sér tés vád ját azon ban mind a vád lott, mind az 

ál ta la iga zo ló ta nú ként meg szó lít ta tott Oláh Gá bor, Pap Ká roly, Ko vács An dor, 

Dávid La jos, va la mint Gyáni Im re is cá fol ta.79 A vá dat vé gül 1936 ele jén ej tet ték el 

„kor mány zói ke gyel mi el ha tá ro zás fo lyo má nya ként”. A „ke gyet” az író nagy fel há -

bo ro dás sal vet te tu do má sul, mi vel in kább az igaz ta la nul vá do ló „kis ha zug pa sa sok -

nak” kel le ne ke gyel met ad ni – tett alig ha fél re ért he tő cél zást.80 

A nem ze ti ra di ká lis ok azon ban nem so ká ig nyu god tak, így Sza bó 1936 már ci u -

sá ban kéz hez kap ta a Deb re ce ni Ki rá lyi Tör vény szék vég zé sét, amely sze rint ez út tal 

a bí ró sá gok egy rend be li és az ügyész sé gek há rom rend be li sé rel mé re el kö ve tett 

rá gal ma zás vét sé ge mi att emel tek vá dat a no vem be ri elő adá sa fo lyo má nya ként – 

a nyo mo za ti ira tok sze rint ala pos elő ké szí tés után.81 A Fü ze tek ben kö zölt, Me ző 

Sán dor ügyész sé gi el nök től szár ma zó, 1935. de cem ber 30-án kelt ügyész sé gi vád -

irat sze rint Sza bó a har ma dik deb re ce ni elő adá sán azt a ki je len tést tet te, „hogy Ma -

gyar or szá got egy olyan tit kos tár sa ság há lóz za be, mely nek tag jai kö zött Zsilinszky -

vel együtt az ügyész ség ve ze tő tag jai is sze re pel nek, s ezek össze ját sza nak el le ne”. 

Er re a bi zal mas tár su lás ra a „tit kos maf fia” ki fe je zést is hasz nál ta a vád sze rint.82  

A ta nú val lo má sok ból egy ér tel mű, hogy a di á ko kat e vád kap csán is szem be sí tet ték 

Erőss jegy ze té vel.83 A fő tár gya lást elő ször 1936. már ci us 16-ra tűz ték ki,84 ám az 
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76     Nép sza va, 1935. jú ni us 1., 8. 
 
77     Sza bó De zső Fü ze tek 13. 1935. de cem ber 68. 
 
78     Cím nél kü li egy ol da las szö veg rész let, alig ha nem Erőss csa tolt gyors jegy ze té ből. MNL HBML VII. 4/c 65. d. 
 
79     Rend őr sé gi ta nú val lo má si jegy ző köny vek. 1935. no vem ber–de cem ber MNL HBML VII. 4/c 65. d. 
 
80     Sza bó De zső Fü ze tek 14. 1936. feb ru ár, 62–63. 
 
81     Je len tés... MNL HBML VII. 4/c 65. d. 
 
82     Sza bó De zső Fü ze tek 16. 1936. áp ri lis, 56–61. 
 
83     MNL HBML VII. 4/c 65. d. 
 
84     OSZKK Analekta. 5471. Sza bó De zső rá gal ma zá si ira tai. 2. Vég zés. (1936. ja nu ár 16.) 



el ső deb re ce ni tár gya lás ra csak jú ni us 5-én ke rült sor. Ezen a to vább ra is anya gi 

gon dok kal küz dő vád lott megint csak ügy véd nél kül je lent meg.85 Ta nú ként – az író 

elő a dás-so ro za tát bu dai ri port já val Deb re cen ben be ha ran go zó86 – Nagy Ti bort (Bu -

da pest), Káp lár Mik lóst, Ungváry Sán dort, Nyitrai La jost, Ko vács Kál mánt, Makay 

Lász lót, Gyáni Im rét (mind Deb re cen) és Erőss Já nost (Nyí regy há za) idéz ték be.87 

Sza bó úgy nyi lat ko zott, hogy el ső elő adá sa más nap ján Káp lár Mik lós fes tő mű -

vésszel, Ungváry Sán dor ral és má sok kal ki ment a Hor to bágy ra és ott „szó ba ke rül -

tek a ma gyar ság ége tő prob lé mái. [...] Azon ban sem ek kor, sem más kor so ha nem 

mon dot tam azt, mi sze rint Ma gyar or szá got egy olyan tit kos tár sa ság há lóz za be, 

amely nek tag jai Zsilinszky End re és az ügyész sé gek ve ze tői.”88 A Fövenyessy-

tanács előtt a ta núk nem is erő sí tet ték meg a vá dat, majd a fő tár gya lást fél be sza -

kí tot ták, mi vel Erőss Já nos – ügy vé di el fog lalt sá gá ra hi vat koz va – nem tu dott részt 

ven ni az ülé sen.89 A jú ni us 24-i fő tár gya lást szin tén a Bajcsy-Zsilinszky tarpai pe -

tí ci ó já val el fog lalt Erőss nél kül tar tot ták meg. Itt újabb di á kok val lot ták ha tá ro zot -

tan, hogy a „vád lott a vád be li ki fe je zé se ket nem hasz nál ta”.90 Ezu tán a bí ró ság  

a nyír egy há zi ki rá lyi tör vény szék vizs gá ló bí rá já hoz for dult a bi zo nyí tás ki egé szí -

té sé ért.91 En nek fo lyo má nya ként ke rült sor Erőss meg hall ga tá sá ra 1936. no vem ber 

13-án. Az ügy véd im má ron úgy em lé ke zett, hogy az ink ri mi nált ál lí tá sok („az 

ügyész ség és a bí ró ság ban dák ba van be szer vez ve”) négy szem közt han goz tak el  

a ho tel szo bá ban tett lá to ga tá sa so rán. Erőss es kü alatt val lott ar ról is, hogy az írót 

elő adá sa előtt fel ke re ső di ák de le gá ció szin tén a vád irat ban sze rep lő sza vak ról tu dó -

sí tott ne ki, „csak nem szó sze rint”.92 Ál lí tá sát, mint lát hat tuk, a di á kok nem erő sí tet -

ték meg, így nem is le he tett kü lö nö seb ben meg le pő, hogy a „fő tár gya lá son a ki rá lyi 

tör vény szék meg nyug ta tó bi zo nyí ték hi á nyá ban, fel men tet te a vád lot tat” – ír ta az 

ek kor már Göm bös-pár ti Bu da pes ti Hír lap.93 

A Bajcsy-Zsilinszky kör nye ze té ből ér ke ző (vissza)tá ma dás után Sza bó sem fog -

ta vissza ma gát és há rom meg sem mi sí tő en szar kasz ti kus jegy zet tel je lent ke zett  

a Fü ze tek ben. Az Ada tok a ma gyar kri mi no ló gia tör té ne té hez cí mű jú ni u si írá sá ban 

„zsi dó bé renc ként” mu tat ta be Az Est kon szern nek is dol go zó el len fe lét, majd konk -
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85     Ma gyar or szág, 1936. jú ni us 6., 4. 
 
86     NAGY: i. m. (1934), 35–36. 
 
87     Az ere de ti vád irat: OSZKK Analekta. 5471. Sza bó De zső rá gal ma zá si ira tai. 1. (1935. de cem ber 30.) 
 
88     Az író ugyan ak kor meg erő sí tet te, hogy har ma dik elő adá sa előtt szál lo dai szo bá já ban fel ke res te négy 

– ál ta la nem is mert – fi a tal em ber, akik Bajcsy-Zsilinszky idő köz ben ki szi vár gott meg tá ma dá sá ról igye -
kez tek őt le be szél ni, csak úgy, mint a ké sőb bi ek so rán ná la szin tén meg je le nő Erőss. Bí ró sá gi jegy ző -
könyv Sza bó De zső rá gal ma zá si pe ré nek 1936. jú ni us 5-i deb re ce ni tár gya lá sá ról. Sza bó De zső val lo -
má sa. MNL HBML VII. 4/c 65. d. 

 
89     OSZKK Analekta. 5471. Sza bó De zső rá gal ma zá si ira tai. 3. Te kin te tes kir. Tör vény szék! (Dá tum és név 

nél kül.) és Bí ró sá gi jegy ző könyv. 1936. jú ni us 5. Sza bó De zső rá gal ma zá si pe re. MNL HBML VII. 4/c 65. d. 
Az 1935 au gusz tu sa és no vem be re kö zött fel vett rend őr sé gi ta nú val lo má si jegy ző köny vek ugyan itt. 

 
90     Bí ró sá gi jegy ző könyv. 1936. jú ni us 24. Sza bó De zső rá gal ma zá si pe re. MNL HBML VII. 4/c 65. d. 
 
91     Fel lebb vi te li fő tár gya lá si jegy ző könyv. 1936. ok tó ber 20. Sza bó De zső rá gal ma zá si pe re. MNL HBML 

VII. 4/c 65. d. 
 
92     Bí ró sá gi jegy ző könyv. 1936. no vem ber 13. Sza bó De zső rá gal ma zá si pe re. MNL HBML VII. 4/c 65. d. 
 
93     Bu da pes ti Hír lap, 1936. jú ni us 25., 9. 



ré tu mok nél kül – ám alig ha fél re ért he tő mó don – ar ról kez dett el ér te kez ni, hogy „ne 

gon dol ják, hogy én a szlo vák ki sebb ség irá nyá ban el fo gul tan vagy nem em be ri leg 

ér zek. Ha mi egy szer meg va ló sít juk a ma gyar faj nagy tör té nel mi igaz ság té te lét: az 

új ma gyar hon fog la lást: a szlo vák mun ka, jó szán dék és te het ség is egyen jo gú he -

lyet fog kap ni a ma gyar tör té nel mi cé lok, ma gyar nyelv és ma gyar kul tú ra egy sé -

gé ben. De na gyon ké rek min den ma gyar if jút: a mai nagy tör té nel mi harc ban csak 

a sa ját faj tá já nak ér té ke it is mer je el ve zé ré nek” – fo gal ma zott az író, im má ron faj -

vé dő te o re ti kus ként, hossza san ér te kez ve egy részt „köz éle tünk ide gen ug rá ló i ról”, 

más részt a „zsi dó saj tó” hall ga tá sá ról a fel men tő íté let tel kap cso lat ban.94 A kö vet -

ke ző cikk A bűn ügy vi lág tör té ne te. El ső rész: Ma gyar or szág. El ső sza kasz: Sza bó 

Dezső. El ső ti zen két kö tet: Deb re cen cí met vi sel te és az 1936. de cem ber 16-ról 

1937. ja nu ár 20-ra el na polt fel lebb vi te li fő tár gya lás sal fog lal ko zott. Pon to sab ban 

an nak el ma ra dá sá val, mi vel a tár gya lást az elő adó be teg sé ge mi att nem tar tot ták 

meg. Az író itt már a Bajcsy-Zsilinszky ve zet te NRP-nek a Kis gaz da párt ba – en nek 

ve ze tő je a szin tén egy ko ri faj vé dő, Eckhardt Ti bor volt ek kor – tör té nő be ol va dá -

sát is kom men tál ta, szo ká sá hoz hű en igen ma li ci ó zus for má ban. „Is me re tes, hogy 

egy faj vé dő-ra di ká lis-kis gaz da pár ti új ság író egy élet raj zi tény köz lé sé ért több, in -

kább leg több fel je len tést tett el le nem a deb re ce ni ügyész ség nél” – fo gal ma zott,95 

majd má jus ban A Koz mosz bűn ügyi tör té ne te. El ső so ro zat: Föld. El ső rész: Sza bó 

De zső. El ső száz kö tet: Deb re cen nem ke vés bé iro ni kus cí mű be szá mo ló já ban össze 

is fog lal ta az ed di gi e ket – ter mé sze te sen sa ját szem szö gé ből. Eb ben a jegy zet ben 

már a „deb re ce ni kir. Táb la rö vid, szép tár gya lá sá ról” is szá mot ad ha tott, amely 

által jog erő re emel ke dett fel men té se a „mér sé kelt égö vünk kü lön bö ző hi va ta los 

tekin té lye el le ni” ki je len té sei nyo mán ke let ke zett be csü let sér té si vád alól.96 Az íté lő -

táb la ke vés bé lí ra i an, de szin tén ki emel te, hogy Erőss Já nos előbb ön ma gá val ke rült 

el lent mon dás ba ar ra vo nat ko zó an, hol hang zot tak el vád jai, majd egye dül ma radt 

ta nú ként a sú lyos ál lí tá sok hoz.97 

Sza bó De zső azon ban nem ér te be ennyi vel. Féja Gé za em lé kei sze rint „föl ke res -

te Áchim hoz zá tar to zó it, le uta zott Bé kés csa bá ra, ada to kat gyűj tött, és szo kott kí -

mé let len sé gé vel to vább tá ma dott”.98 A té ma ez út tal ház hoz jött, er ről szá mol be 

leg alább is Kiss Ist ván – egy újabb Sza bó De zső-tit kár – ki adott nap ló rész le te, 

amely ben Medvegy Ele mér mér nök Sza bó nál tör té nő 1937. no vem ber 28-i lá to ga -

tá sá ról tu dó sí tott: „A mér nök Áchim And rás pa raszt ve zér ve je és do ku men tu mo kat 

ho zott apó sa éle té re vo nat ko zó lag. Sza bó De zső ugyan is nagy ta nul mányt ké szül 
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94     Sza bó De zső Fü ze tek 19–20. 1936. júl. 82–83. A fel men tést a táv ira ti iro da is kö zöl te: Ma gyar Táv irati 
Iro da Na pi Hí rek. 1936. jún. 25. 21. ki a dás. 

 
95     Sza bó meg erő sí tet te, mi sze rint az egész pro ce dú ra – an nak összes do ku men tu má val – „a kö zön ség lá -

tá sa elé fog ke rül ni, mi helyst en nek az ide je el ér ke zett”. Sza bó De zső Fü ze tek 25. 1937. feb ru ár, 70–71. 
Vö. Fel lebb vi te li fő tár gya lá si jegy ző könyv. 1936. de cem ber 16. Sza bó De zső rá gal ma zá si pe re. MNL 
HBML VII. 4/c 65. d. 

 
96     Sza bó De zső Fü ze tek 28. 1937. má jus, 69. 
 
97     A Deb re ce ni Ki rá lyi Íté lő táb la vég zé se. 1937. áp ri lis 8. MNL HBML VII. 4/c 65. d. 
 
98     FÉJA: i. m. (1982), 99. 



ír ni Áchimról.”99 A mű ha ma ro san el is ké szült, ek képp 1938-ban a Fü ze tek 40–41. 

szá ma el ső írás ként hoz ta az Achim And rás cí mű mél ta tást. Eb ben az író ugyan az zal 

az ér ve lés sel emel te pi e desz tál ra hő sét, amely az tán 1945 után meg ha tá ro zó nar-

ratívává vált – ép pen Féja, majd az ag rár tör té nész Ki rály Ist ván és Do mo kos Jó zsef 

írá sa i nak kö szön he tő en.100 Esze rint az el nyo mot ta kért küz dő „pa raszt Gi gász nak” 

az „úri hun cut sá got” meg tes te sí tő bé kés csa bai „kis ki rá lyok” le lep le zé se mi att kel lett 

meg hal nia. „A haj sza a vég ső le gyil ko lás kö nyör te len aka ra tá val in dult meg el le ne 

min den vo na lon” – fo gal ma zott Sza bó De zső.101 

 

* * * 

 

Bajcsy-Zsilinszky End re és Sza bó De zső el hú zó dó pe res ke dé se és pör le ke dé se el -

ső sor ban a két vi lág há bo rú köz ti köz élet mű kö dé sé re, a ko ra be li fo lyó irat-fi nan szí -

ro zás nyi tott kér dé se i re, a har min cas évek ne he zen ka te go ri zál ha tó ide o ló gi ai 

jelen sé ge i re és az ér tel mi sé gi hold ud va rok mű kö dé sé re vo nat ko zó an fi gye lem re 

mél tó. Mint lát hat tuk, a bot rány szá lai Vass Jó zsef mi nisz ter hez ve zet tek, akit Sza -

bó hoz ré gi, Bajcsy-Zsilinszkyhez pe dig újabb ke le tű szim pá tia fű zött. A Vass ál tal 

ve ze tett mi nisz té ri um za va ros pénz vi szo nyai, át lát ha tat lan ki uta lá sai és eset le ges 

egyéb, fel de rí tet len mo ti vá ci ók mi att ma már ne he zen ki de rít he tő, mi is tör tént va -

ló já ban. Annyit azon ban meg kell koc káz tat ni: a nyo mok nem erő sí tik meg az író 

vád ját (sik kasz tás, hűt len ke ze lés). De vél he tő en nem ön cé lú já ték a sza vak kal, ha 

el töp ren günk e sú lyos vád tar tal mán is, hi szen a mi nisz ter va ló szí nű leg nem fel té te -

le zett konf lik tust támogatottjai kö zött és nem kö töt te ki pon to san, mi re költ he tik el 

a pénzt. Fon tos sze re pet ját szot tak a bot rány ki rob ba ná sá ban a sze mé lyes mo tí vu -

mok is. Mint lát hat tuk, a sze mé lyi össze fér he tet len sé gek re Balla Bo risz ide je ko rán 

fi gyel mez te tett, s az ide o ló gi a i lag át ala ku ló ban lé vő Bajcsy-Zsilinszky tisz tá zat lan 

cél jai, szé les kö rű kap cso la tai sem ígér tek ép pen súr ló dás men tes együtt mű kö dést. 

Ezt a több szö rö sen komp li kált hely ze tet te téz te be a fe lek köz ti olyan habituális 

ha son ló sá gok, mint az ego cent ri kus lá tás mód, a hiú ság vagy a fé kez he tet len in du -

lat. Rá adá sul mind két te o re ti kus nak ko moly és je len tős rész ben egye ző össze té te lű 

„ra jon gó tá bo ra” volt a har min cas évek ben. A deb re ce ni eset, a di á kok ta nú val lo má -

sa i nak vissza fo gott sá ga, a re ak ci ók ese ten kén ti za va ro dott sá ga jól pél dáz za: egyál -

ta lán nem volt evi dens, ki ki nek a párt ját fog ja, sőt a több ség alig ha nem ér tet le nül 

állt a bot rány előtt. Ta lán né mi leg ma ga Sza bó De zső is, akit nem tud ni, mi mo ti vált 

omi nó zus deb re ce ni elő adá sán sú lyos vád ja i nak nyil vá nos meg fo gal ma zá sa kor.

66

99     BU DAI BALOGH: i. m. (1982), 223. 
 
100   BARTHA: i. m. (2019), 543–560. 
 
101   Sza bó De zső újabb mű vei 40–41. 1938. jú ni us 3–19.



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Szabó Dezső és az irodalom 





Fa lu si Már ton 

A (szo bor)cso port sze mé lyi ség tu dat ha sa dá sa, 
avagy Sza bó De zső, a szép író 
 

 

Sza bó De zső élet mű vét rit kán mé rik a szép iro da lom font já val; a ró la szó ló kri ti kák 

is in kább a po li ti kai esz me tör té net és a nemzetfogalmi ana lí zis szó kész le té ből vá -

lo gat nak.1 Szép írói tel je sít mé nyé nek be fo ga dá sát el lent mon dá sok ke resz te zik; egy -

szer re tu laj do nít ják ne ki az alap kő le té telt és az el vétett ki vi te le zést.2 Kán tor La jos 

idé zi föl az Éle te im el ső ki a dá sá nak elő sza vát, Nagy Pé ter mon da ta it: „Az egyik leg -

ese mény te le nebb éle tű író, aki éle té ben és éle té vel az örö kös iz gal mak – bot rány 

és lel ke se dés, gyű lö let és ra jon gás – for rá sa lett; az egyik leg na gyobb kö zön ség si ke -

rű író, aki azon ban nem írói eré nye i vel, ha nem el ső sor ban gon do la ta i val, esz méi vel 

tett ma ra dan dó ha tást; az egyik leg na gyobb mű velt sé gű és gon do la ti lag leg igé nye -

sebb író, aki hez fog ha tó an tra gi kus gon do la ti, el mé le ti zsá kut cá ba szin te egyet len 

kor- és pá lya tár sa sem té ve dett. Vé gül az egyik leg töb bet em le ge tett író, akit ugyan -

ak kor jó sze rint ma már sen ki sem ol vas.”3 Ha a Se gít ség! cí mű monst ru ó zus re gény 

pró za po é ti kai vizs gá la tát vé gez zük el, egy fun da men tá lis iro da lom tör té ne ti di lem -

má val szem be sü lünk: mi ként fejt het ki el söp rő ha tást, mi ként nyű göz he ti le, gyűr -

he ti ma ga alá kor tár sa it az az író, ame lyik mind azon ál tal meg sem mi sí tő kri ti ká kat 

kap in nen is, on nan is. Túl egy sze rű len ne el in téz nünk a je len sé get annyi val, hogy 

a „tár sa dal mi ener gia áram lást” (Stephen Greenblatt) a po li ti kus, nem pe dig a szép író 

Sza bó De zső in dí tot ta el, s a re gé nyét meg elő ző tü rel met len vá ra ko zás, az azt kö -

ve tő fe szült fi gye lem a tár sa dal mi vo nat ko zá sok nak szólt, hi szen az esz té ti kai és az 

esz té ti kán kí vü li – az esz té ti ka fö löt ti – szem pon tok rend re szétszálazhatatlanok. 

Nem csu pán az olyan pri mer mó don kö zös ség el vű nek ne vez he tő po é ti kák ban 

egy sé ge se dik az esz té ti kai él mény in ten zi tá sa, komp le xi tá sa, ko he ren ci á ja (Aubrey 

Beardsley), va la mint a tár sa dal mi tett, mint ami lyen pél dá ul Ad yé vagy Né meth 

Lász lóé és Illyés Gyu láé, de a kö rül mé nye seb ben föl fejt he tő, ágas-bogas szö ve dé kű 

mun kás sá gok ban is, ami lyen Weöres Sán do ré vagy Esterházy Pé te ré. A két fe jű fe ne -

vad és a Be ve ze tés a szép iro da lom ba szín re vi te lé vel, il le tő leg meg je le né se kor ugyan -

úgy ala kí tot ták az in di vi du um és a kö zös ség iden ti tá sát, mint a ko ruk tör té nel mi 

prob lé ma gó ca i ra ké zen fek vőb ben ref lek tá ló mű vek; s ez az iden ti tás for má lás 
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ugyan úgy be fo lyá sol ta ér tel mez he tő sé gü ket, mint az „új idők nek új da lai”, az Ége tő 

Esz ter és az Egy mon dat a zsar nok ság ról po é ti kai elem zé sét. Ám nem ál lít hat juk fel 

a Kán tor-fé le össze füg gé sek re azt a kép le tet sem, hogy bi zo nyos mű al ko tá sok ki -

fe je zet ten sa ját ko ruk ban re ve lá lód nak, je len tő sé gük ké sőbb meg fa kul, fris ses sé gük 

meg zá pul, ak tu a li tá suk el vá sik. A Sza bó De zső-i regényfigurák gon dol ko dá si sé mái 

és viselkedésmintái ugyan is a mai na pig fel par cel láz zák a ma gyar élet vi lá got, az 

ábrázolástechnikát il le tő el ma rasz ta lá sok pe dig a ma ga ide jé ben is zá po roz tak rá; 

rá adá sul nem al ko tó ju kat becs mé rel ték a mű vön ke resz tül – nél kü löz ték az ar gu -

men tum ad hominem po li ti kai él ce it –, ha nem a pró za po é ti kai fo gya té kos sá go kat 

kér ték szá mon. Szá mon kér tek, fel hány tor gat tak, mi köz ben bir kóz tak is a ter me tes 

szö veg kor pu szok kal. Fülep La jos ta lá ló an fo gal ma zott az írói vál lal ko zás ról: „tes té -

nek-lel ké nek min den bú su lá sá val és fáj dal má val sze re ti az igaz sá got egész az igaz -

ság ta lan sá gig”4. A „pro fe ti kus propagandisztika” bil log já val je lölt Az elsodort fa lu 

ek ként „ta ní ta ni va ló pél dá ja an nak, mi ként nem le het (s ha nem le het, nem kell) re -

gényt ír ni”; s hogy „tör té ne ti arc kép csar no ka” a ma gyar vi lág tel jes sé gét kí ván ja áb -

rá zol ni, „össze füg gő vo nal azon ban még sem lesz az zal a mód szer rel, hogy két pont 

kö zé pon to kat he lye zek”. Az el is me rés re mél tó „stí lus mű vé szet” – amely nek „lel ke” 

„Ady egyet len nagy lí rai gesz tu sá nak és ki ál tá sá nak gesz ti ku lá lá sok kal és re ci ta ti -

vók kal va ló meg is mét lé se, pró za i lag, pub li cisz ti ka i lag, di dak ti ku san” – (Fülep sze rint) 

vég ső so ron ön nön ta ga dá sá ba for dul át, ami ért azo no sul „a ma gyar tárogatósdival 

és szavalósdival”, „ami el len rész ben ír ta a re gényt”. A nagy stí lus mű vész és a ma -

gyar gló busz ele men tá ris gond ja i nak, „ha za és ha la dás” dichotómiájának kód fej tő je 

mint ha bi zony sok hű hót csap na sem mi ért, ve rej té kez ve tér meg re to ri kai kő fej tő -

jé ből, a há tán üres zsák lap pad. Né meth Lász ló is úgy vél te, hogy Ady „fa kasz tot ta 

föl ér zé se in ket”, „de Sza bó De zső vel küzdtünk a vi lág né ze tért”5. Két ség te len, hogy 

az író a csor bí tat la nul ép vi lág ma gya rá zat nem ze dé ki ér zü le té ért, nem ze ti szel le -

mé ért szállt sík ra, és pa no rá ma re gé nyé ben eh hez igye ke zett jel leg ze te sen egye di 

műformát te rem te ni. Elő ké pé nek – aho gyan Né meth Lász ló is meg jegy zi – Eötvös 

Jó zsef irány re gé nyét, a Fa lu jegy ző jét sze mel te ki, amely szer ző jé nek ál lam jo gi-tár -

sa da lom szer ve zé si meg győ ző dé sét hi va tott iga zol ni. Te gyük hoz zá, hogy ugyan ez 

a job bí tó szán dék hajt ja ké sőbb Déry Ti bort (Fe le let), és ugyan ez a „cse lek vő igé nyű 

el kö te le zett ség” (Görömbei And rás) kí sér le te zi ki a szo ci og rá fia mű fa ját Illyés 

Gyulá tól (Pusz ták né pe) Csoóri Sán do ron át (Tu dó sí tás a to rony ból) Csalog Zsol tig 

(Pa raszt re gény); ám mind Eötvös és Déry, mind a va ló ság iro da lom csú csa in já rók 

la bo ra tó ri u ma vi tat ha tat la nul időt ál ló ve gyü le te ket sza ba dal ma zott. Még is meg sza -

kad na e lánc re ak ció, ha Sza bó De zsőt ki ik tat nánk az egyen let ből: Ady End re esz mei 

és mű vé szi vi lág né ze tét sok szo roz ta, s ha a köl tő mér té ké vel nem is mér he tő, 

szentleckéje so kak hoz köz ve tí tet te mi nő sé gi ma gyar ság ké pét. 
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Ha ez zel a szem mel ol vas suk, az esszé(re gény) és a pa ra bo la el von tabb rep re -

zen tá ció el vei fe lé tá jé ko zó dó po é ti kai út ke re sést is ki mu tat hat juk Sza bó De zső 

pró za mű vé sze té ben; no ha az esszét a pub li cisz ti ká ra, a pa ra bo lát az agi tá ci ó ra kell 

cse rél nünk. Né meth Lász ló is ezt vet te ész re. „Nem csak jel lem zé sei, de a ké pei, me -

ta fo rái is jó részt él cek, még az ige kö tők föl cse rél ge té se i ben, igé vé csa vart név szói -

ban is van va la mi él csze rű, s ahogy a konk ré tat az abszt rakt hoz, a ké zen fek vőt  

a tá vo li hoz ve ze ti, az sem ment min den élc-csik lan dás tól.” Né meth, aki az Ége tő 

Esz ter ben vol ta kép pen azt akar ta jól csi nál ni, amit Sza bó De zső el ron tott – s hogy 

va jon vé gül jól csi nál ta-e, avagy csak job ban, nagy kér dés –, Az elsodort fa lut több -

re ér té ke li a Se gít ség!-nél, mert utób bi „egy in du la tos em ber bosszúalkalma, pa ra -

no i ás be ál lí tá sok, düh ro ham má egy sze rű sö dő jel lem zé sek, ér dek te len né tor zí tott 

fi gu rák, s ka masz-ero ti ka pe csé te lik össze vissza”. Ma azon ban úgy érez het jük, hogy 

a Se gít ség! in kább hoz zá já rul a kor szak ról (a hú szas évek ele jé ről) szer zett is me re -

te ink bő ví té sé hez, sőt ta lán több megin dí tó, ma ra dan dó mű rész le tet tar to gat, mint 

a má sik könyv; ak kor is, ha „Sza bó De zső nem tud a dol gok jel le gé hez fér ni”. Az „iro -

dal mi de ma gó gia” vád ja alól (Né meth) nem ment het jük föl ugyan az írót, kár len ne 

azon ban el hall gat nunk, hogy ez a har cos he vü let a ma gyar iro da lom leg na gyobb jai 

kö zül so ka kat meg le gyin tett. Szo rít koz zunk ez út tal a szi go rú an vett mű elem zés re, 

a stí lus ra! Va jon meg elé ged he tünk-e Né meth Lász ló ve lős meg ál la pí tá sá val? „Ami -

lyen nagy hul lá mú, me rész, le ve gős, olyan po fon csa pó, fületbetömő, ala csony ösz -

tö nök re apel lá ló is. A ne mes dik ció gaz da gon tar tóz ko dó, Sza bó De zső azon ban be -

vált stí lus-öt le tek ma kacs is mét lé sé vel tart fönn egy ál lan dó túlhangosságot. A nagy 

sti lisz ták kö zül va ló, de aki em be rek ben to vább moz du ló tett, az nem mond hat le 

a sző lő he gyi pu fog ta tá sok ról s a klaunok csör gő rá zá sá ról.” Az író, aki „Ma gyar or szág 

de mok ra ti zá ló dá sá ban” (Né meth) óri á si ér de met szer zett, és ezt ép pen stí lu sá val 

vív ta ki, a ha tás va dá szat ré gi hi bá já ba esett; emi att hat ke vés bé a mai ol va só ra. 

Hat ni azon ban hat, s ha va la mi vel, hát leg in kább a Se gít ség! cí mű re gé nyé vel.  

E re gény mű fa ját iz gal mas sá te szi, hogy egy szer re irány re gény és mű vész re gény; 

na tu ra lis ta tab lót fest a ma gyar tár sa da lom ról, és meg fo gal maz za író já nak ars poe -

ti cá ját. Stí lu sát is az a he ro iz mus ala kít ja, amely a „va ló di” ma gyar nem zet esz me 

kitel je sí té sét oly gi gá szi fe la dat nak ér zi. A ma gyar pa raszt nak kell meg újí ta nia  

a ma gyar va ló sá got (tár sa dal mi to ta li tást), ám az ide gen nem ze ti sé gű, ba sás ko dó 

ne me si szár ma zé kok bir to kol ják a gaz da sá gi és a kul tu rá lis erő for rá so kat, ezért ter -

mé sze tes őse re jén és te het sé gén kí vül sem mi egyéb re nem tá masz kod hat: ez az 

irány re gény paradoxona. A ma gyar mű vész csak is a pa rasz ti kul tú rá ból me rít ve 

mo der ni zál hat ja for ma nyel vét, ám ami pa rasz ti, mű vé szi leg el ma ra dott, ami mo dern, 

ide gen ere de tű, ezért a ki vá lasz tott mű vész egyé ni ség, a zse ni örö kö sen konf ron tá -

ló dik mind a két kul tú rá val (kul tu rá lis kö zös ség gel), a pa rasz ti val és a mo dern nel is: 

ez a mű vész re gény paradoxona. A re gény két hő se két nem ze dé ket kép vi sel,  

s mind ket ten Ady köl té sze té nek és re form prog ram já nak foly ta tói; sor suk pe dig nem 

le het egyéb, mint a tra gi kus el bu kás. Ket te jük kö zött az a kü lönb ség, hogy a „Mes -

ter”, a szob rász Boór Bá lint nem csak gé ni usz, ha nem rend kí vül in tel li gens és ki tar tó 

is, ezért a gát lás ta lan int ri kák, va la mint az ál la mi szer vek veg zá lá sai el le né re lét re -

hoz za élet mű vét, ame lyet a fel vi lá go sul tak cso dá la ta övez; ám a ta nít vány, a köl tő 

Baczó Mó zes ha mar össze rop pan az ül döz te té sek és a mel lő zött ség mi att. Boórt sa -
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já tos el me há bo ro dá sa – Sza bó De zső ki vá ló lé lek rajz zal mu tat ja be, ho gyan lép ked 

le fe lé a szob rász a meg őrü lés grá di csa in – a re gény vé gén ma gasz tos ha lál ba ker -

ge ti, lé lek vesz tő je a bre ton ten ger hab ja i ba vész; Baczó vi szont egy bor dély ház ban, 

szin te az öröm lány kar ja i ban, fő be lö vi ma gát. 

A re gény mind járt két koncepcionális hi ba mi att bí rál ha tó. Boór Bá lint nem „va -

ló di” hős, hi szen sem mi fé le tra gi kus vét sé get nem kö vet el, sem mi ne ga tív jel lem -

vo ná sa nincs, sőt vá lasz tá si kény szer elé sem ál lít ja a min den tu dó el be szé lő, aki 

mind azon ál tal a kí nál ko zó cse lek mény bo nyo lí tá si le he tő ség gel sem él: Baczó Mó zes 

élet út ja el len pon toz hat ná mesteréét, ehe lyett azon ban vá rat la nul, idő előtt fél be -

sza kad, mint ha a szer ző a mű kö ze pe tá ján éb red ne rá, mennyi re nem tud ve le sem -

mit sem kez de ni. Boór in kább a min den kit ma ga mö gé uta sí tó te kin tély, Baczó pe dig 

az ős te het sé gű ba lek. Egyi kük ki iga zo dik a csel szö vé se ken, frap pí roz va fe lel get az 

őt fag ga tó ha tó sá gi sze mé lyek nek, ár mány ko dó új ság írók nak; má si kuk kó tya go san 

sod ró dó tí pus, oly kor lob ba né kony (a pro pa gan da lap szer kesz tő sé gé ben), oly kor 

gyá mol ta lan (ami kor ver se i vel há zal). A re gény ala kok ál ta lá ban vé ve is sta ti ku sak, 

nem fej lőd nek, egyet len fő vo nás jel lem zi, moz gat ja őket, ezért pá lyá ik sem fo nód -

hat nak egy be új ra és új ra, csu pán egyet len al ka lom mal ölel kez nek vagy öklelőznek, 

ami kor össze fut nak a pás ton. Sza ti ri kus, da ra bon ként vé gig la poz gat ha tó, a ki dol go -

zá so kért cso dál ha tó, ám egy ség gé alig ha ki tel je se dő ál ló kép so ro zat a könyv. Ket tős 

ren de ző el ve – az irány- és a mű vész re gény be so ro lá sok nak meg fe le lő en – a sze -

rep lők po li ti kai és mű vé szi ori en tá ci ó ja Boór Bá lint fel ma gasz talt, túl zó an esz mé -

nyí tett kul tu rá lis iden ti tá sá hoz, sze rep tu da tá hoz ké pest. Még is hat az exp resszi o -

nis ta ki fe je ző e rő, és még is döb be ne tes, az alap konf lik tus mennyi re adap tál ha tó 

akár nap ja ink ra is, emi att – ko moly esz té ti kai ki fo gá sa ink el le né re – szí ve sen ol vas -

suk. Ez az el lent mon dás vi szont pró bá ra te szi a szép iro da lom ról va ló fel fo gá sun kat. 

A re gény több fé le kép pen kö ze lí ti meg a „szép mű” mi ben lé tét, ami önreflexív 

mó don, af fé le ars po e ti ca ként is mű kö dik. A mű al ko tás egy részt ne ga tív ér te lem -

ben je le nik meg, olyan esz té ti kai né ze tet kép vi sel ve, ame lyet a szer ző el uta sít. Er re 

pél da Kurt Schwittersnek a tár sa dal mi vo nat ko zá sok tól el zár kó zó, a va ló ság re fe rens 

ol va sa tok tól tar tóz ko dó da da is ta köl te mé nye. A ne o fi ta Lubinszky Ele mér ol vas sa 

föl el ra gad ta tot tan a Köz pon ti Ká vé ház zug ér tel mi sé gi ti vor nyá ján, ahol az avant -

gárd mo dern iz mus és a szociologizáló tu do má nyos ság a fel szí nes, va ló di is me re te -

ket és át élést nél kü lö ző ide gen maj mo lás sal érint kez nek, s áll nak szem ben a má sik 

vég let tel, a (ter mé sze te sen „oláh szár ma zá sú”) Bi ha ri Jós ka petőfieskedő ma ra di sá -

gá val. A nyu ga ti prog resszió kri ti kát lan di cső í té se ek ként ugyan olyan tév hit, mint 

a mo dern iz must el uta sí tó mű vi parasztkodás. Ami kor a kül föl di emig rá ci ó já ban 

meg bo lon du ló Boór nem tud al kal maz kod ni az itá li ai formakultúrához, s egy foly tá -

ban pa rasz to kat fa rag, nem csak ha zá ja hi ány zik, ha nem a kor sze rű ség is: a klasszi -

kus mű vé szet hez sin csen im már ki kö ve zett vissza út. A har ma dik ne ga tív mű vé szeti 

szem lé let mód a Tormay Cécile-ről min tá zott Borkuthy Eveline és az egy há zi ki a dó -

kat ve ze tő kle ri ku sok – akik vissza dob ják Baczó Mó zes ver se it – sze mé lyé ben tes -

te sül meg, amely nek lé nye ge a fenn ál ló po li ti kai ura lom és a kép mu ta tó tö meg íz lés 

gát lás ta lan ki szol gá lá sa. Ez az iro dal mi hi va ta los ság a szer zői in ten ció sze rint azért 

kár té kony, mert szín leg ugyan nem ze ti el vű tár sa dal mi prog ra mot hir det, va ló já ban 

alan tas, bár gyú és kis sze rű, fenn hé já zó an vi sel ke dik, nem gya ko rol kö nyö rü le tes -
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sé get az alatt va lók ként ke zelt nyo mo rul ta kon, nem ér vé nye sí ti a szo ci á lis iga zsá -

gos sá got, a pa raszt sá got nem te kin ti a po li ti kai kö zös ség ré szé nek, és nem tű ri  

a mo der ni zá ci ót, a kí sér le te zést. Borkuthy Eveline így vé le ke dik Boór Bá lint mű vé -

sze té ről. „Ez az em ber fa rag itt Tol di kat, Csokonayakat, ma gyar pa rasz tot, és fo gal -

ma sincs a ma gyar pszi ché ről. Ma gyar le ve gő he lyett fran cia mez te len sé get ad. Lát -

tad-é a Peturját? Mennyi vad lá za dás, mennyi fe nye ge tő po gány ság van eb ben az 

ir tó za tos szo bor ban. Már bo csá na tot ké rek, azt hi szem, Szent Ist ván or szá gá ban 

élünk. A ma gyar so ha sem volt lá za dó. A ma gyar min dig mé lyen ke resz tény volt: 

imád ta is te nét, sze ret te ki rá lyát, tisz tel te fellebbvalóit és a tör vé nye ket. A ma gyar 

pszi ché ből min dig ki kon ga nak Szent Ist ván ha rang jai, s ne kem nem ma gyar mű vé -

szet az, ahol egy job bágy szem te le nül meg ra gad ja egy fő úr kar ját.” 

A po zi tív esz té ti kai né ze tek is há rom for rás ból táp lál koz nak. Az iro da lom tör té net 

bi zo nyos mű al ko tá sai, a vi lág iro da lom ból fő ként Baudelaire, Zola, Flaubert és Oscar 

Wilde mun kái, a ma gyar iro da lom ból Cso ko nai Vi téz Mi hály ver sei, Arany Já nos 

Tol di ja, Ka to na Jó zsef Bánk bán ja, va la mint – el ső sor ban – Ady köl té sze te, kü lö nö sen 

Dó zsa-ké pe buk kan nak föl gya ko ri hi vat ko zá si alap ként. Ezen kí vül a nép köl té szet 

ele mei, nép dal be té tek szö vik át meg át a re gény szö ve gét; Boór Bá lint mot tó ként 

is hasz nált ked venc nó tá ja pél dá ul: „Ki ta nyá ja ez a nyár fás? / Nem hal lik be a kur -

jan tás. / Vagy alusz nak, vagy nem hall ják, / Vagy ta lán nem is akar ják...” A nép köl -

té szet szak rá lis po zí ci ó já ból az író az Er dé lyi Já nos-fé le ha gyo mány kö zös sé gi 

para dig má hoz6 csat la koz va a kul tu rá lis kö zös ség de mok ra ti kus át ala ku lá sá nak kí vá -

nal mát nyil vá nít ja ki; ál ta la pe dig a Sza bó De zső-i pró za nyelv me ta fo ri kus dik ci ó ja 

is az áhí tott ál lam jo gi és tár sa da lom po li ti kai re for mok ideologémájaként jön lét re. 

Így el is ju tot tunk ah hoz a mű al ko tás for má hoz, amely ben a „szép mű” és a „he lyes 

cse lek vés” ma te ri a li zá ló dik, Boór Bá lint szob ra i hoz, va la mint az író stí lu sá hoz, amely 

ugyan csak egy tömb ből fa ra gott, „szo bor sze rű en” plasz ti kus. 

Ha a re gény le írá sa i ból kö vet kez tet ve ma gunk elé kép zel jük Boór szob rász mű -

vé sze tét, leg in kább Izsó Mik lós, sőt a Fülep La jos hí res esszé jé ből (Izsó Mik lós) meg -

is mer he tő Izsó Mik lós pra xi sa raj zo lód hat ki. Fülep Izsó fi gu rá i ban a par excellence 

nem ze ti gé ni uszt azo no sí tot ta. „Alak jai még azon túl, hogy nem mű ter mi pót lé kok, 

ha nem jel leg ze tes va ló sá gú tes tek, az anya nyelv köz vet len sé gé vel át élt és ér tett 

va ló ság, a ma gyar né pi és nem ze ti va ló ság megszemélyesülései is test ben és moz -

gás ban.”7 Fülep hosszan fej te ge ti, hogy „a nem ze ti ha bi tus nem me rő faj ta, nem me -

rő et ni kum, mint ahogy a rossz em lé kű faj el mé let a zo o ló gia ka te gó ri ái sze rint akar -

ná. Az em be ri test for má ja is a tör té net, a kul tú ra pro duk tu ma – nem a ter mé szet 

mond ja ki ró la az utol só szót; ő csak az el sőt”8. Ami kor a mű vé szet tör té nész Izsó 

Mik lós ról fo gal maz – „A tes ti ide ál ban er kölcs van, vi lág né zet van. S ezért van, hogy 

az em be ri test nem ze ti ként vál lalt és akart for má ja is tör té ne ti, tár sa dal mi pro duk -
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tum.”9 –, va ló já ban mint ha Sza bó De zső Boór Bá lint já ról ír na. A ma gyar pa raszt ság 

esz té ti kai és er köl csi ka rak te re, he ge li „Sittengeschichte”-je, Izsó Tán co ló pa rasz tok, 

Cso ko nai és Bú su ló ju hász cí mű szob ra i ban ugyan úgy tet ten ér he tő, mint Boór pa -

raszt áb rá zo lá sa i ban („A fi a tal Tol di”, „Fi át vá ró pa raszt asszony”, „Kop pány az utol só 

harc előtt”: eze ket a cí me ket ad ja ne kik az író). „Arany, Pe tő fi köl té sze té nek ma gyar 

va ló sá ga Izsó mű vé ben jut el ha son ló ran gú kép ző mű vé sze ti for má ci ó ra”10 – összegzi 

Fülep, és Sza bó De zső is ef fé le összeg zést vé gez el a Boór-szob rok ver bá lis me ta -

rep rezentációiban. A re to ri ka ezt az esz közt ne ve zi ekphraszisznak, amely a Se gít -

ség!-ben ket tős ér tel mű. Nem csak Boór bot rá nyos mű vei „len dül nek moz gás ba” 

társa dal mi ri bil li ót okoz va, nem csak a re gény szü zsé je tel jes mér ték ben ekphrasz -

ti kus, ha nem nyel vi meg for mált sá ga is: a hal mo zott re to ri kai alak za tok, a túl haj tott 

retorizáltság olyan ha tást kelt, mint ha a be széd mód egy re csak a nyelv or mót lan 

kő tömb jét vés né, s a mű al ko tás ban je len lé vő má sik mű al ko tás (mi se en abyme) len -

ne a va ló di. A Boór-fé le mű vé szi tö kélyt az író azért nem ér he ti el, mert kö röt te 

nem fej lő dött ki a hősééhez ha son ló moz ga lom, ér tel me zői kö zös ség. Ily mó don 

talán szán dé kol tan szo bor sze rű ek – s nem annyi ra pa pír ma sék – a sta ti ku san meg -

mu tat ko zó sze rep lők lel ki ido mai. A ma gyar vi lág szín pa da ré szint a ho má lyos, bo -

ron gós kocs mák, ká vé há zak, le bu jok, bor dé lyok rej te ke, ahol a kü lön fé le ren dű és 

ran gú, több nyi re torz és el len szen ves kor he lyek ten ge tik nap ja i kat és virrasztják át 

éj je le i ket (az „ott ho nok”, a fű tet len hó na pos szo bák sem kü lön bek ná luk), ré szint 

Boór Bá lint mű ter me, aho vá hí vat la nul tér nek be hí vei és gán csos ko dó rossz aka rói. 

Az exp resszi o nis ta fest mé nyek ről, Emil Nolde táb la ké pe i ről és Otto Dix vász na i ról 

le-le szé dü lő, di a ló gu sok kal is bő sé ge sen jel lem zett, rom lott fi zi mis ká kat el len sú lyoz -

zák az író élet raj zi hát te ré ben is meg ele ve ne dő Sümeg és Ko lozs vár, Boór, il le tő leg 

Baczó szü lő vá ro sá nak egész sé ges, élet re va ló la kói. Ez a har sány ábrázolásmód két -

ség te le nül to vább csi szo ló dott, fi no mo dott és el mé lyült az er dé lyi pró zá ban. Gon -

dol junk ar ra, hogy Ta má si Áron nak a Se gít ség!-gel (1925) csak nem egy idő ben – pár 

év vel ké sőbb – el ké szült Szűz már i ás ki rály fi ja (1928) is ne héz kes nyel ve ze tű nek 

érző dik ma már (Sza bó De zső ful mi náns kri ti ká ja, a könyv kö rü li pur par lé köz is -

mert11), ám az író egy má sik műnemben, a re gény nél ko ráb ban ke let ke zett, Ős vi -

gasz ta lás cí mű drá má já ban (1924) időt ál ló an ra gad ta meg a té mát. Ta má si mel lett 

pél dá ul Bá lint Ti bor is si ker re vit te ezt az erő sen retorizált stí lust, sőt a Zo ko gó ma -

jom (1970) vissza ta szí tó kocs ma je le ne tei, a tár sa da lom pe ri fé ri á já ra szo rul tak kal 

szo li da ri tást vál la ló gesz tu sai Sza bó De zső per di ta- és rom lott ság kul tu szá ra egy ér -

tel mű en alludálnak. 

Szó sincs azon ban de ka den ci á ról, el vég re a re gény ha nyat ló sor sú sze rep lői job -

bá ra a tör té nel mi mi liő és a tár sa dal mi fer dü lé sek ál do za tai; ön hi bá ju kon kí vül cél -

ta la nok, vagy ép pen mél tány lan dó erő fe szí té se ik da cá ra azok. A zül lés egy szer smind 

a tár sa dal mi egyen lőt len sé gek al ko ho liz mu sa is. Kas sai Mol nár Pis ta, aki Baczó 
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Mózes vár va várt es kü vő jén el szánt igye ke ze te el le né re sem áll hat ja meg, hogy ne 

fet reng jen pocsolyarészegen, men tá lis gyar ló sá ga i nak ugyan olyan ki szol gál ta tott, 

mint az a rok kant ob si tos, nyo mo rék roncs em ber, Ijjas Nagy Fe renc, aki vel Boór az 

el ső kö tet te tő pont ján, mint egy shakespeare-i szel lem ként, a Gel lért-he gyen ta lál -

ko zik. A ma gyar pa raszt ar che tí pu sa egy szer re lá to más, egy szer re va ló ság, akár csak 

a fő hős szob rai; a vi lág há bo rú, a Ta nács köz tár sa ság, a vö rös had se reg és a fe hér -

ter ror egya ránt súj tot ták az élet tör té ne tét Ti borc ként fel pa na szo ló Ijjast. Sej tel mes 

áb rá zo lá sa, fel tű né se és el il la ná sa nem te szi egy ér tel mű vé, hogy Boór tény leg lát -

ta-e, avagy csu pán élénk fan tá zi á ja szül te. Cson ka sá ga az erő től duz za dó szob rok 

árny alak já vá te szi; emez a tör té ne lem, ama zok a mű vész al ko tá sai, de va la mely 

szfé rá ban mind egyi kük re a li tás. A tör té ne lem tor zó i ra a mű vész esz mé nyei re a gál -

nak. A könyv em lé ke ze tes esz té ti kai mi nő sé gét te hát nem csak az esz me tör té net 

őrzi, de a szo bor ral mint mű tárggyal és önreflexív re to ri kai alak zat tal va ló ön fe ledt 

já té ka is. Az egész tár sa dal mi lét, va la mennyi sza lon kép te len kocs ma töl te lék és sza -

lon ké pes zsúr fiú Boór Bá lint szobraként konstituálódik. Nem csak a ne ga tív fi gu rák, 

de a po zi tí vak is. A ta nít vány, a te het sé gé ben sok szor meg csú folt, be csa pott Baczó 

Mó zes is, aki epigonistán utá noz za a le bír ha tat lan von zal mú szel le mi em bert, s még 

hit ve se is ti tok ban Boórba sze rel mes (sőt Baczó ön gyil kos sá ga után Boórtól esik 

teher be); Baczó hű szo ba tár sa, a kodályi re mény sé gű fi a tal ze ne szer ző, Kon koly 

Zol tán is, aki vé gül egy pá ri zsi bor dély ház re vü jé ben té ko zol ja el tálentumát;  

a szob rász szí nész ba rát ja, a Sümegen csa lá dot ala pí tó Bokody Ta más is, aki a prog -

resszív mű vész élet mód tól meg fer tőz ve a ma gán éle ti idillt lel ke mé lyén meg al ku vás -

nak tart ja. A mű vész zse ni je azon ban el len sé ge it is ra bul ej ti, fog va tart ja; nem csak 

röp ira ta i tól, szob ra i tól is fél nek, mind un ta lan pró bál nak ke gye i be fér kőz ni. Meg -

ren de lik egyik emblematikus al ko tá sát, mi re vé gül a szo bor le lep le zé se kor ön nön 

ka ri ka tú rá ju kat, gúny ké pü ket kap ják a re mek mű he lyett. „Ott állt a szo bor, de már 

szo bor volt min den ki. A Lóth fe le sé gé nek cso dá ja egy szer re több száz pél dány ban 

is mét lő dött. A döb be net től jég gé fa gyott le ve gő ben der medt ar cok, el tá gult sze mek 

me red tek a szo bor fe lé. [...] Egy óri á si gipsz-kecs ke állt előt tük a nős tény re ro ha nás 

le dér pó zá ban. A fej úgy volt kecs ke, hogy bi zarr-gú nyo san, ra vasz-bu ján a Füley 

gróf fe je volt, bá mu la tos, lé nyeg sze rin ti azo nos ság gal. De fej volt ha sán, a tá ma dó 

fallosz fö lött, fej a két tér den. A has ar cá ban a Hab ina jól táp lált ide ál iz mu sa, a térd 

ar ca in Nyer ges és Kelecsényi vi gyo rog ták elő leg bel ső lel kü ket. És há tul a pár zás tól 

fel ki ál tó jel lé ro hant rö vid fa rok alatt Póstás ájul va lát ta meg sa ját bandzsal te kin -

te tű, kecs ké re vált ar cát.” Szá mos nyel vi le le mény ját szik rá ar ra, hogy a re gény ben 

hús-vér sze rep lők is vol ta kép pen gipsz ből van nak, agyag ból van nak, s a ró luk készí -

tett gipsz ugyan úgy a kor le nyo ma ta, mint ők ma guk. A mi se en abyme szo bor pamf -

let je a sza ti ri kus tár sa da lom kri ti ka bel ső emb lé má ja; Baczó Mó zes mint hol tá ban 

„meg ta lált szo bor”, a ha tó sá gi zár alá vett szob rok, a ki ál lí tá son szét vert, meg sem -

mi sí tett szob rok, a bom lott el mé jű Boór sa ját ke zű leg össze tört szob rai, a szo bor -

tö re dé kek vég ki áru sí tá sa, a má sutt (Itá li á ban, Fran cia or szág ban) meg nem ál mod -

ha tó szob rok mind-mind en nek a szim bó lum nak a te li ta lá la tát fej lesz tik to vább. 

Sza bó De zső azon ban nem csak pamf let sze rű en brillírozik. Sümeg és Ko lozs vár 

ben ső sé ges han gu la tú vá zo lá sa, a le írá sok rend kí vü li at mosz fé ra te rem té se oly kor 

ar ról a pá rat lan írói gaz dag ság ról árul kod nak, ame lyet a pub li cisz ti kus ság zö mé ben 
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el nyom. Pest és a töb bi hely szín panorámafelvételei felvillantják Méliusz Jó zsef 

ké sőb bi Te mes vár-tab ló ját, a Vá ros a köd ben (1981) esszé re gé nyé nek mon da ta i ban 

ka nyar gó ut ca ké pe ket. A ka rak ter áb rá zo lás a fér fi–nő kap cso la tok bi zarr, erotomán 

vál fa ja i nak, a bu ja ne mi kö ze le dé sek pre cíz ki dol go zá sá ban is je les ke dik: Borkuthy 

Eveline a vers köz lé sért cse ré be fon dor la to san fel kí nál ja bá ja it a meg szep pent Baczó 

Mó zes nek – ko rai hashtag meetoo –, Ka ti ca Baczó és Boór irán ti ér zel mei va dul hul-

lámzanak a ra jon gás és a sze xu á lis vá gya ko zás, a gőg és az oda adás, az ön imá dat 

és a szol gá lat kész ség kö zött. Az él ve teg em be ri ter mé szet egyé ni e sít ve, így pe dig 

hi te le sen je le ní ti meg a kö zös sé gi szin tű abnormalitást. Ha a Se gít ség! nem is emel -

ke dik egye te mes ér vé nyű me ta fo rá vá, aho gyan Ady lí rá ja, ké sőbb pe dig az Ady ra 

hi vat ko zó trans zszil va niz mus leg jobb ja i nak, pél dá ul Ta má si Áron, Sü tő And rás vagy 

Bá lint Ti bor, Méliusz Jó zsef írás mű vé sze te, a ma gyar esz me tör té net ki út ta lan sá gát 

in no va tív re to ri kai esz kö zök kel és a hu mor tól a tra gi ku mig sok fé le re gisz te ren 

ismé tel ge ti. A mai na pig is me rő sen cseng het fü lünk ben, vissz han goz hat bennünk, 

hogy az al ko tó sze mé lyi ség, aki „ha za és ha la dás” po li ti kai apóriáját vég re fe lül múl -

ná, té pe lő dő ha bi tu sá val, kor sze rű en kö zös ség el vű gon dol ko dás mód já val, nyi tott 

nemzeteszméjével szük ség kép pen ma gá ra ma rad, in téz mé nye ken kí vül re ked, el -

szi ge te lő dik.
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Gróh Gás pár 

Sza bó De zső Ady-ta nul má nya i ról 
 

 

„Sza bó De zsőt ol csón ad ja / Fo ga dok egy se ma rad itt. / Csak az a kár – öre gap ja – / 

Drá gán ad ja az Adyt” – így Jó zsef At ti la. A bök vers sok ban tük rö zi a szű kebb ér te -

lem ben vett iro dal mi elit ál lás pont ját, ami hez Jó zsef At ti la már ak kor kap cso ló dott, 

ami kor nem volt a tag ja. Tud nunk kell per sze, hogy Sza bó De zső höz va ló vi szo nyát 

te kint ve Jó zsef At ti la is be jár ta azt az utat, ame lyet oly sok nem ze dék tár sa: egy rö -

vid ra jon gás tól a kri ti ká ig. Ta lál koz tak sze mé lye sen is, vél he tő en Ju hász Gyu la aján -

lá sá nak ered mé nye ként Jó zsef At ti la ugyan ked ve ző fo gad ta tás ban ré sze sült, de ké -

ré se fe je del mi en el uta sít ta tott (if jú köl tők ről kel lett vol na a Mes ter nek vé le ményt 

mon da ni, mely fe la dat te je sí té sé ért csekélyke tíz mil lió ko ro nát kért, ami, inf lá ció 

ide vagy oda, 1925-ben is te kin té lyes összeg nek szá mí tott). Ta lál ko zá suk ra Féja 

Gé za sze rint Sza bó De zső is em lé ke zett, asz ta lán ott volt Jó zsef At ti la ne ki de di kált 

kö te te. Ket te jük kap cso la ta ez út tal annyi ban ér de kes, hogy Jó zsef At ti la mi ként 

érté kelt egy má sik kap cso la tot. A nem az örök ké va ló ság táv la tá ban és igé nyé vel 

szü le tett vers ben hasz nált iro ni kus „öre gap ja” ki fe je zés te li ta lá lat: egy szer re utal 

va la mi fé le le szár ma zás ra és mi nő sé gi kü lönb ség re. Va gyis ar ra, hogy Sza bó De zső 

gon dol ko dá sá nak, prog ram já nak ala ku lá sá ra Ady köl té sze te ki vé te les ha tást gya ko -

rolt. Eb ből ugyan még nem kö vet ke zik, hogy Sza bó De zső Ady élet mű vé nek örö kö se 

vagy foly ta tó ja lett vol na, még is össze kö töt te a há bo rú előt ti prog resszi ót és a hú -

szas évek út ke re ső fi a tal ja i nak tö rek vé se it. 

Ez nem akár mi lyen sze rep volt: Ady nem csak iro dal mi ér te lem ben volt foly tat -

ha tat lan, ha nem egy olyan idő szak és tör té nel mi hely zet al ko tó ja is volt, amely meg -

sem mi sült. Ezért lét szük ség let volt adap tá ci ó ja a meg vál to zott ma gyar vi lág hoz, 

még ér té ke i nek csor bí tá sá val is. Sza bó De zső em lé ke zé sé ben azt ír ja, hogy ugyan 

mind össze két év vel ké sőbb szü le tett Ady nál, még is egy má sik nem ze dék hez tar -

to zott. En nél is fon to sabb, hogy – foly tat va a foly tat ha tat lant – Ady kér dés fel ve té -

se it új ra fo gal maz va egy má sik nem ze dék hez szólt. Er re utalt Né meth Lász ló, ami kor 

azt mond ta: „Ady ver te föl bennünk az em ber sé get, de Sza bó De zső vel küz döt tünk 

vi lág né ze tért.” 

Más össze füg gés ben vi szont, de ez már Sza bó De zső ide o ló gi á já nak ha tá sát is 

tük rö zi, meg szü le tett a „fa ji tri ász” fo gal ma, Né meth Lász ló is ter mé sze tes mó don 

em lí ti együtt őket a Szno bok és pa rasz tok ban: Adyt, Sza bó De zsőt és Móricz Zsig -

mon dot ál lít va szem be Ba bits csal, Kosz to lá nyi val és Szekfű Gyu lá val. Sza bó De zső 

ter mé sze te sen a ma ga egye dül álló nagy sze rű sé gé nek tu da tá ban nem sze ret te, ha 

bár ki más sal együtt em le get ték, de a Se gít ség! cí mű re gé nyé ben al te re gó ját Adyval 

és Móriczcal együtt gya láz tat ja kö zös el len fe le ik kel. Va gyis tu do má sul ve szi hár mó -

juk össze kap cso lá sát, ami a kor tár sak szá má ra ma gá tól ér te tő dött, ber zen ke dé se 

amúgy sem érin tet te a lé nye get: el is mer ve Ady vi lá gi ro dal mi je len tő sé gét, azt hang -

sú lyoz ta, hogy egy má sik kor szü lött je, Móricz pe dig nem kí nál sem mi fé le ide o ló gi át. 

Utób bit vi szont ő ki emel ten fon tos nak tar tot ta, ki in dul va ab ból, hogy az iro da lom 

fe la da ta a ma gyar ság fel rá zá sa, moz gó sí tá sa. 
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Tény, hogy Ady tól és Móricztól el té rő en Sza bó De zső nem tar to zik a ma gyar 

szép iro da lom leg na gyobb jai kö zé, ez nem min den kor tár sa szá má ra volt nyil ván -

va ló. Azt vi szont min den ki tud ta, hogy moz gó sí tó ere je sen ki má sé hoz nem mér he -

tő. Min dig és min den ben meg ta lál ta azt, amit tá mad nia kel lett, és ez vé gül több lett, 

mint part ta lan rend szer kri ti ka. Sok fé le ja vas la ta mel lett még is in kább ma ga a bí rá -

lat volt a prog ram ja, amennyi ben át han gol ta kö zön sé ge gon dol ko dás mód ját, ér zel -

mi alap ál lá sát, ér ték rend jét. Eb ben az össze füg gés ben Ady tól és Móricztól el té rő en 

ő ide o ló gi át kí nált ol va só i nak, akik, köz tük a kor ki vá ló sá gai, író ként is a leg job bak 

kö zé va ló nak tar tot ták. Min dezt az is in do kol ta, hogy az a ge ne rá ció, amely nek gon -

dol ko dá sá ban össze kap cso ló dott mun kás sá guk, az író tár sa da lom for má ló el hi va -

tott sá gát is iro dal mi ér ték nek te kin tet te. 

Ady egye te mes sé gé vel, eg zisz ten ci á lis ma gyar ság él mé nyé vel, a ma gyar ság és  

a Nyu gat egy ben lá tá sá val, új sze rű ant ro po ló gi á já val, a posztfeudális Ma gyar or szág -

ról al ko tott le súj tó vé le mé nyé vel könnyen össze kap csol ha tó volt Móricz va ló ság is -

me re te. Ket te jük mel lé jól tár sult Sza bó De zső in du la tok kal te lí tett ma gyar ság kul -

tu sza és rendszerkritikája, el uta sí tá sa mind an nak, amit Szekfű Gyu la a „ne o ba rokk” 

ki fe je zés sel tar tott a hú szas évek vi lá gát meg ha tá ro zó vo ná sok nak. 

E hár mas szer ke ze ten be lül (a Jó zsef At ti la ál tal is jel zett) Ady–Sza bó De zső kap -

cso lat kü lö nös fi gyel met ér de mel. Nem csak ha tás tör té ne tü ket il le tő en fon tos: Sza bó 

De zső, el is mer ve Ady el sőbb sé gét és fen sőbb sé gét, de ön ma gát egye dül álló tü ne -

mény nek te kint ve ma ga is egész éle tén át küz dött e kap cso lat ér tel me zé sé vel. 

A kér dés a Sza bó De zső ről szü le tett szin te min den ér de mi ta nul mány ban, kri ti -

ká ban fel me rül. Szerb An tal az Ady-mí tosz ról ír va meg ha tá ro zó nak tart ja Sza bó 

De zső sze re pét. Írá sá ban meg jegy zi, hogy az utó kor mint ha igye kez ne meg fe lejt -

kez ni Ady köl té sze té nek po li ti kai tar tal ma i ról (ek ko ri ban, aho gyan ma is, ami kor már 

könnyen hoz zá fér he tő, na gyon ke ve sen is mer ték Ady pub li cisz ti ká ját, köz írói mű -

kö dé sé nek al ko tá sa it). Gon do lat me ne te sze rint Ady éle té nek leg na gyobb sé rel me 

volt, hogy a nem zet el vű hi va ta los gon dol ko dás két ség be von ta ma gyar sá gát, ép pen 

azt, ami ha lá la után egy újabb nem ze dék szá má ra mint a leg mé lyebb és leg hi te le -

sebb ma gyar ság szol gált pél dá ul. 

„De hogy ez a me ta mor fó zis végbemessen, ah hoz Ady-n kí vül még egy nagy sze rű 

ma gyar író ra volt szük ség: Sza bó De zső re. Ady lí rá ja nem ké szült a szé le sebb ré te -

gek szá má ra. Ő ma ga mond ta: »Ver se in ket nem ol vas sák, ha ol vas sák, nem ér tik, ha 

ér tik, an nál rosszabb.« Ez a lí ra csak a re gény köz ve tí té sé vel jut ha tott el a nagy kö -

zön ség hez. Ady End rét Az elsodort fa lu tet te nép sze rű vé”1 – ír ja Szerb An tal. Ha son -

ló kat má sok is mond tak, oly kor más elő jel lel, Fülep La jos 1919-es kri ti ká ja egye ne -

sen azt, hogy bor zal mas, mit csi nál Sza bó De zső Ady ból, és hoz zá te szi, hogy szinte 

ír ni se tud ró la rosszul lét nél kül. 

Szerb An tal azon ban ész re vesz még va la mit, amit má sok nem. „Nem tu dok meg -

sza ba dul ni at tól a gya nú tól, hogy Sza bó De zső Ady-mí to sza tu laj don kép pen fél re -

ér tés nek kö szön he tő. Az elsodort fa lu egyik hő se egy zse ni á lis ma gyar író, aki a nagy 
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meg nem ér té sben tra gi ku san tönk re megy. Mi kor 1919-ben a re gény meg je lent, 

még min den kit fog lal koz ta tott Ady End re ön emész tő, el té ko zolt éle te és ko rai ha -

lá la. Azon kí vül más zse ni á lis író ról, mint Ady End ré ről, nem is tud tak: min den ki azt 

gon dol ta te hát, hogy Sza bó De zső a re gény ben sze rep lő zse ni ben Ady End rét raj -

zol ta. Így vált Az elsodort fa lu az Ady mí tosz ki in du lá sá vá.”2 

Szerb An tal sze rint a ma gyar zse ni ben Sza bó De zső va ló já ban ön ma gát raj zol ta 

meg, de ez a ko ráb ban alig is mert vi dé ki ta nár ról olyan el kép zel he tet len me rész ség 

volt, amit sem az ol va sók, sem a kri ti ka még csak nem is fel té te le zett. Azt vi szont 

az Ady-mí tosz ba mint egy be le nőtt Szerb An tal sem fel té te le zi, hogy a tény le ges 

hely zet alig ha nem en nél is cif rább. Sza bó De zső ugyan is Az elsodort fa lu ban egyál -

ta lán nem Ady mí to szát akar ta épí te ni, ha nem a ké sőb bi nél szű kebb kör ben, de már 

a köl tő éle té ben ki ala kult mí tosszal kí vánt le szá mol ni. Re gé nyét ugyan is még bő ven 

Ady éle té ben, kö ze li ha lá lá val nem szá mol va kezd te el ír ni, és ha lá lá ig be is fe jez te. 

A köz vé le mény ben utóbb Ady-alak más nak te kin tett Far kas Mik lós gyógy ít ha tat lan 

al ko hol be teg, aki te te jé ben még be le is bo lon dul a ma gyar ság sor sán ér zett két ség -

be e sé sé be. Gon dol juk el, ho gyan fo gad ta vol na ezt a Nyu gat kö re és ma ga Ady,  

a köl tő fe je de lem: alig ha mí tosz épí tés nek. 

Mi re azon ban a re gény meg je lent, Ady már nem élt. Amit éle té ben bű né nek gon -

dol tak so kan, az ha lá lá val tra gé di á já nak ré sze ként hi te le sí tet te élet mű vét, az Ady-

mí tosz mel lé kel lett egy Ady-le gen da. 1919-ben még egyik sem volt kész, de a kö -

zön ség igény mind ket tőt meg te rem tet te. Ép pen ak kor, ami kor Sza bó De zső re gé nye 

meg je lent, benne egy Ady ként azo no sít ha tó tra gi kus hős sel. Két egymástól sok ban 

füg get len té nye ző ta lál ko zott össze egy ki vé te les pil la nat ban: Az elsodort fa lu bom -

ba si ker lett, egy kor szak leg na gyobb ha tá sú re gé nye, író ja pe dig egye ne sen köz sze -

rep lő. Sza bó De zső a kor han gu lat hul lá mán el fo gad ta sa ját já nak a va ló já ban té ves 

ol va sa tot. Mi ért is ne tet te vol na? A ma ga iro dal mi po zí ci ó já nak meg erő sí té sé hez 

ége tő szük sé ge volt rá. 

A re gény Far kas Mik ló sá nak a köz tu dat ban élő Ady-kép köz he lye i vel va ló fel tű -

nő pár hu za mai a le egy sze rű sí tés re min dig haj ló tö meg ol va sat ban le he tő vé tet ték  

a re gény hős azo no sí tá sát Adyval. Ez el len ugyan – jog gal – til ta ko zott Sza bó De zső, 

de a fél re ol va sás koc ká za tát, sőt ve szé lyét ő ma ga idéz te elő. Mi több, tu da to san 

rá ját szott egy olyan Ady-kép re, ame lyik a köl tői-írói mű he lyett a szer ző eset le ges 

gyar ló sá gá ra, sze mé lyes ki kezd he tő sé gé re fi gyelt. Far kas Mik lós iszik vég ze tes 

örök ség ként, iszik a ma gyar ság sor sa fö löt ti két ség be e sé sé ben és iszik a min den na -

pok ki sebb-na gyobb pisz kos sá ga elől me ne kül ve. Sza bó De zső írói mű ve i ből ugyan 

elv sze rű en hi ány zik a rész le te sebb lé lek- és jel lem rajz, de azt ép pen Ady mond ja 

el A ma gyar Pimodánban, hogy dep resszi ós tü ne te i nek az al ko hol az egyet len 

gyógy sze re. Azt ak ko ri ban még nem tud ták, hogy bár mi lyen ha tá sos is ez a gyógy -

szer, a pa na szok át me ne ti eny hí té se után mel lék ha tá sai még sú lyo sab bá te szik az 

alap be teg sé get, és le győz he tet len füg gő sé get okoz nak. 

A re gény Far kas Mik ló sa már eb ben a spi rál ban süllyed egy re mé lyebb re: tes ti 

(és rész ben lel ki) vég ze té vel ví vott har cá nak vesz te se, a szel le mé ben nem az: a ma -
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gyar ság vég ze té vel küz dő pró fé ta. A kér dés nem az esen dő alak Ady-sze rű sé ge, és 

még az sem, hogy e re gény hős gon do lat rend sze re mi ként és mennyi ben utal Ady ra, 

de ta gad ha tat la nul sok ban. So rol hat nánk verscí me ket, A ma gyar Ugarontól, A Hor -

to bágy po é tá ján át A Ha lál-tó ig, A bé lye ges se re gig és Az Ond ve zér uno ká já ig, de – és 

ez kulcs kér dés – pró zá ra for dít va Ady köl té sze te is, mint min den köl té szet, el veszti 

ere de ti tá gas sá gát, mély sé gét, ma gas sá gát. 

Ezért ta lán nem is vé let len, hogy Far kas Mik lós nem köl tő, ha nem író. Mert, 

mond jon bár mit Sza bó De zső er ről, alak já hoz a ki in du ló pont min den kép pen Ady, 

amit vol ta kép pen nem is ta gad. A re gény má so dik ki a dá sá nak elő sza vá ban az egyes 

fi gu rák túl sá gos fel is mer he tő sé gét szó vá te vő kri ti kák ra ezt vá la szol ja: „Mert a mű -

vész vé rez he tik a paphlagóniai trón örö kös el vá gott köl dök zsi nór já tól, sán tít hat  

a moh ácsi vész egy el té vedt go lyó já tól, de sa ját kor tár sa, de fe let te zú du ló fe ke te 

na pok nem jaj gat hat nak ki be lő le. Ezt a di cső sé ges esz té ti kai sza bályt nem res pek -

tál ta Mó zes től kezd ve Dan té ig egyet len iga zi mű vész sem, és tisz te le té re én is alig 

fo gok rá ér ni. Azt még a gyen géb bek ked vé ért sem tar tom szük sé ges nek meg em lí -

te ni, hogy én nem Adyt, nem Ti szát, nem X-et akar tam meg raj zol ni. Szük sé gem volt 

a ma gyar tra gé dia kü lön bö ző ar cá ra s szu ve rén mű vé szi jo gon ott vet tem őket, 

ahol ta lál tam.”3 Ez vi lá gos be széd, egyút tal ott van benne már an nak ma gya rá za ta 

is, hogy mi ként for dí tot ta át Sza bó De zső Ady el le ni lá za dá sát kul tusz épí tés be  

a tör té ne lem: a sem mi be zu ha nó tra gi kus alak ból a „ma gyar tra gé dia” emblematikus 

hő se lett. Pe dig Sza bó De zső mást ter ve zett. Adyt a ma gas ból le akar ta szál lí ta ni, 

mert meg győ ző dé se volt, hogy a vál to zó idők nem el vi ma gas la tot, ha nem na pi 

célok irán ti gya kor la ti as prog ra mot kö ve tel nek. Azt te hát, hogy az Ady-uni ver zu mot 

ap ró pénz re vált sa va la ki: Far kas Mik lós ál ma i ból Böjthe Já nos csi nált prog ra mot, 

Ad yé ból Sza bó De zső. 

Eh hez azon ban egy lel ki és in tel lek tu á lis ér te lem ben vett apa gyil kos ság ra volt 

szük ség, amit Sza bó De zső Az elsodort fa lu ban gon dolt vég re haj ta ni. Ra jon gó Ady-

ol va sa ta ugyan va la mi lyen for má ban be épült szö ve gé be, de eb ben már ott volt  

a mes te ré vel le szá mo ló ta nít vány lá za dá sa is: Sza bó De zső úgy ide a li zál ta az  

Ady-gon dol ko dást, hogy egyút tal le is akar ta dön te ni a már ma ga so dó, he ro i kus 

Ady-szob rot. 

En nek utóbb ma gya rá za tát is ad ta. Azt mond ta: az „1900–1914-es évek nem ze dé -

ke még nem tra gi kus, csak vég te le nül szo mo rú. Ez az annyi ok ból fá radt nem ze dék 

nem tud ta a jö vő küz dő aka ra tát, a me rés da cát, az el ér he tet len cél nak tra gi kus he -

ro iz mu sát ki ter mel ni ma gá ból. Ma ga az ök lös és kor bács sza vú Ady – mű ve egé szé -

ben – csak döb be ne tes te tem re hí vás, jaj ga tó te me tői bú csúz ta tás. Ez az írói nem ze -

dék a vi lág há bo rú ki tö ré se kor be is fe je zi pá lyá ját, és 1914-ben tör té nel mi sze re pe 

le zárt nak te kint he tő. Mi kor a ha lál ma ga kez di meg ün ne pi nagy pro cesszi ó ját, a ha -

lált vi zi o ná lók fe les le ges sé vál nak.”4 Azt is mond ja, hogy „az en gem meg elő ző nem -

ze dék, az Ady-nem ze dék pesszi miz mu sa a meg mu ta tó és meg si ra tó pesszi miz mus 
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volt. Az enyim a tra gi kus pesszi miz mus, ame lyet a jö vő meg öl he tet len he ro i kus 

aka rat te rem.”5 Az Ady-si ra tás így vált önapoteózisba. 

Sza bó De zső ben kü lön vá lik a va ló sá gos Ady ról al ko tott vé le mé nye az élet mű -

höz kö tő dé sé től. Az élő Adyval ke ve set ta lál ko zott, sze mé lyé ről al ko tott vé le mé nye 

lé nye gé ben meg egye zik a kor tár sak Ady-ké pé vel: pó za i ról, „adyskodásáról”, fél té -

keny sé ge i ről, hiú sá gá ról, egy szó val em be ri gyen gé i ről. Ez egé szül ki az Ady hoz csa -

pó dott „slepp” bí rá la tá val: a kö rü löt te fel tűnt, az ő fé nyé ben süt ké re ző tár sa sá got 

kár té kony nak tart ja, olyan élős di ek nek, akik re Ady nak csak a ma ga nagy sá gát iga -

zo ló ud var tar tá sá hoz volt szük sé ge. Ha lá la után en nek a kör nek ma ga tar tá sa hív ta 

elő Sza bó De zső egyik leg is mer tebb afo riz má ját, mi sze rint a „zse ni meg hal, el te me -

tik. Sír ján dud va és ba rá tok nő nek.”6 

Ő vi szont nem akart a sí ron nö vő ba rá tok so rá ba lép ni, em lé ke zé se egy ba rát sá -

got nél kü lö ző kap cso lat ké pe it idé zi. Ezek még is alá tá maszt ják Sza bó De zső én ké -

pé nek az Adyval egyen ran gú ság dokt rí ná ját, ép pen az ő ide gen ke dé sét idéz ve, amit 

Sza bó De zső az ő sze mé lyé ben meg je le nő ver seny társ irán ti fél té keny ség gel ma -

gya ráz. 

Az em lé ke zés ve zér hang ját nem az eset le ges meg bán tott ság ha tá roz za meg, ha -

nem a ma gát Adyval azo nos szint re pozicionáló ön tu dat. A so kat kár hoz ta tott „Ady 

és én” tí pu sú tör lesz ke dő em lé ke zés he lyé re az „én és Ady” kép let ke rül. Az elsodort 

fa lu ele men tá ris si ke re író ja amúgy sem túl acé los ön ér té ke lé sét is elsodorta, így 

1922-ben sok szem pont ból még ért he tő is ez a né ző pont. Egy nagy köl tő ha lá lát 

kö ve tő en el ké pesz tő ma gas ra tud nak csap ni a ra jon gás láng jai, a tár gyi la gos ér té -

ke lés hez idő re van szük ség. Ami kor Sza bó De zső az Ady ar cá hoz cí mű em lé ke zé sét 

ír ta, sa ját nép sze rű sé ge csú csán egy ko ri ra jon gá sát fe led ve, né mi tár gyi la gos ság ba 

cso ma golt fél té keny ség gel fo gal ma zott. A lé nye get te kint ve kor rek ten le szö ge zi: 

„Az lett vol na a leg jobb, ha Ady ból csak ver sei ma rad tak vol na fenn. Ha so ha sem 

lát tuk vol na, ha sem mit nem tud nánk ró la. Ha egyi ke vol na azok nak a mi to lo gi kus 

ne vek nek, me lyek már nem egy sze mélyt je len te nek, ha nem egy fajt az örök ké va -

ló ság je gyé ben.”7 

 

Sza bó De zső di rekt for má ban há rom ta nul mányt és egy, csak ne ki szen telt eml éke -

zést írt Ady ról. Emel lett több írá sá nak té má ja va la mely Adyval össze füg gő kér dés 

(pl. az Ady ról ké szü lő szo bor ügye), szám ta lan he lyen utal Ady nagy sá gá ra vagy 

idé zi meg vo ná sa it Az elsodort fa lu tól kezd ve (amely eb ben az össze füg gés ben ki -

emel ten fon tos) az Éle te i mig, amely ben nem ír el ső Ady-ta nul má nya i ról, így az 

1911-es A ro man ti kus Ady ról sem. Ha az em lé ke zet nem is, az em lé ke zés sze lek tál. 

Sza bó De zső is haj lik ar ra, hogy meg fe lejt kez zen né mely prob le ma ti kus em lé ké ről. 

El ső Ady-ta nul má nya két ség kí vül ilyen: vég kö vet kez te té se ép pen el len té te an -

nak, amit ké sőb bi Ady-ér tel me zé sé ben ál lít vagy su gall a köl tő ről. El ső, na gyob bik 

fe lé ben Sza bó De zső (fran cia pél dák és eu ró pai ki te kin té se nyo mán) két tí pust ál lít 
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ol va só ja elé: a klasszi kust és a ro man ti kust. A klasszi kus „a szo ci á lis em ber”, aki nek 

gon dol ko dá sát a kö zös sé gi-tár sa dal mi nor mák ha tá roz zák meg, aki nek a rend és  

a cél sze rű ség fon tos, éle tét a kö te les ség tu dat ha tá roz za meg, hí ve a köz pon ti ha ta -

lom nak, „ami egé szen egyé ni és kü lö nös, az nem ér dek li”, „ál ta lá nos, typusos em -

be rek ál ta lá nos ér vé nyű ese mé nye i ben ke re si az élet lé nye gét”.8 Szá má ra a mű vé -

szet és az iro da lom nem pusz ta ki fe je zés, ha nem a va ló ság, az ál ta lá nos imi tá ci ó ja, 

az er köl csi vi lág rend il luszt rá ci ó ja. 

Ez zel szem ben a ro man ti kus em ber en nek majd min den ben az el len ke ző je, de 

leg alább is alap ja i ban más. „A meg is me rést, az élet meg ér té sét nem kép ze ti rep re -

zen tá ci ó ban, ha nem az élet min den fé le sé gé ben köz vet len meg élő in tu í ci ó ban ke re si.” 

Szá má ra „az iga zi élet az, ami ki fe jez he tet le nül spe ci á lis”, és „az élet ér té ke az 

egyé ni élet tel jes ki fej lé se”. A ro man ti kus em ber „a val lás ban az ins pi rá ci ót, a han -

gu la tot elébe he lye zi a dog má nak, a »bel ső ér zés sza vát« az Egy ház pa ran csa i nak. 

Mint val lá sos: Lut her, mint lo gi kus: Descartes, mint po li ti kus: Rousseau. For ra dal már, 

ki a tör vény, tár sa dal mi és mo rá lis sza bá lyok el len han goz tat ja az »ész, szív és ter -

mé szet« jo gát.”9 

A két tí pus hossza dal mas és igen ki ter jedt sza ki ro dal mi hát te rű tag la lá sá ra azért 

van szük sé ge Sza bó De zső nek, hogy utá na Adyt be so rol has sa a ro man ti ku sok tí pu -

sá ba, és így ün ne pel hes sen a ve le szem be ál lí tott klasszi kus em ber rel, akit ki fe je -

zet ten a nyárs pol gár nak ki já ró el len szenv vel szem lél. De a ro man ti kus ság nak koc -

ká za ta és ára van: a „túl sok éle tű hős má mo ro san fej ti ki exuberantáját, azt hi szi, 

hogy tom bol az élet ben, hogy akar és hó dít. Mi pe dig lát juk, hogy gép, mit a Ha lál 

já rat. A leg na gyobb élet ben benne lát juk a pusz tu lás tech ni ká ját”10 – mond ja. 

Az 1911-es írás ér te lem sze rű en nem szól hat Ady ké sőb bi, élet mű ve meg ha tá ro zó 

ér té ke it je len tő ver se i ről, de ki eme li ma gyar ság él mé nyét, ame lyet össze köt a ro man -

ti ka vég zet tu da tá val. Ezt Ady elátkozottságtudatában is me ri fel: sze rin te az átok, 

ami ről ír, nem csak őt sújt ja: „egész ke le ti fa ja át ka, tra gé di á ja ta lál benne leg tel je -

sebb ki fe je zés re. [...] A senkifia ma gyar faj tra gi kus ket tős sé ge sír ki be lő le: vé ré ben 

a ke le ti nap fá tu ma, mely sze rint az álom az ak ció, s a tett csak mint in du lat le het -

sé ges, és az irigy cso dál ko zó sze re tet a nyu ga ti nap, a nyu ga ti mű vé szet iránt. 

Szinte hi he tet len, hogy a pa ten tí ro zott ma gya rok, kik sze gény kó dex-iro dal munk 

ca fat ja i ban balhásszák a nem ze ti szel le met, nem lát ják meg Ady nak ezt a tra gi kus, 

fa tá lis, ma gyar sá gát”11 – mond ja, hogy az tán olyan ver sek re hi vat koz zék, mint  

A Hor to bágy po é tá ja, a Ti sza par ton [Most jöt tem a Gangesz part já ról cím mel em lí ti!], 

a Pá rizs az én Ba ko nyom. Az tán a „vég íté let fullajtárainak” ne ve zi Ady kon zer va tív 

el len fe le it, akik az epi gon né pi es ség fe lől néz ve csak kül ső sé ge it, a ká vé há zak vi lá -

gát, az ol csó sze rel me ket, a de ka den ci át em le ge tik. De még ez is be fér a klasszi kus 

és a ro man ti kus pó lu sok kal le írt erő tér be, mert „a klasszi kus csak is a ma ga ko rá nak 
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em be re”, Ady va rá zsá nak el ső tit ka pe dig: „ro man ti kus vissza élé se [értsd: új ra élé se] 

egy pri mi tí vebb, több ér zé kű, na gyobb éle tű em ber tí pus nak”.12 

De nem áll meg ennyi nél: a „ro man ti kus in tu i tív kö zös ség ben tud len ni fa ja volt 

psychéjével. Ahogy Ady az Én nem va gyok ma gyar c. ver sé ben jel lem zi ma gát  

s ami lyen nek min den ver sé ben lát szik: tom bo ló tes tű, büsz ke, szer te len, da cos, mást 

fity má ló”13 – ír ja, amely hez még hoz záte szi: „hogy nem ana li zá lom itt, mint ma gyart, 

oka: mert a »ka ca gá nyos ősök«, a »pusz ta fia«, a »tu rul«, a nem ze ti ana li zá ló esz -

té ti ka egész ringlispilje túl sá go san diszk re di tál ta tott. Egé szen bi zo nyos: nem so ká ra 

min den ki nek rá nyí lik a sze me, hogy Ady a leg mé lyeb ben faj em ber min den ma gyar 

köl tők kö zött. Ha tal mas szer ve az eu ró pai adaptationak, mint annyi má sok előt te. 

Idő rend ben utol só ja an nak a hosszú sor ma gyar pró fé tá nak, kik nyu ga ti hi va tás sal 

szü let tek.”14 

1911-ben te hát Ady még ro man ti kus és in di vi du a lis ta Sza bó De zső sze mé ben, 

és az eb ben rej lő for ra dal mi sá got üd vöz li benne. „Él ni, él ni tel je sen, kor lát la nul, 

foly ton ér zett élet tel: ez a ro man ti kus ideg-szük ség” – mert: a „vi lá gon min den kor -

lát. Mert jól la kást, ki e lé gü lést, meg szo kást, fá rad sá got ad min den. Egyet len egy 

vég te len pers pek tí va nyí lik a dol gok mö gött: az is me ret len, a ha lál.”15 

Vers cí mek nél kül is Ady köl té sze té nek alap vo ná sa i ra utal Sza bó De zső. Ezt a vi -

lág né ze ti ro man ti kát kö ti össze az iro dal mi ro man ti ká val, a na gyon is ké zen fek vő 

Pe tő fi-pár hu zam mal. Ez per sze csak az utó kor nak ilyen ter mé sze tes, a ta nul mány 

írá sá nak ide jén a nem ze ti köl té sze tet alap já ban Pe tő fi je len tet te (és ter mé sze te sen 

Vö rös marty, Arany, Tom pa, de azért még is leg in kább Pe tő fi...). A kor köz vé le mé -

nyé ben Pe tő fi és Ady nem iker csil la gok, ha nem egymást ki zá ró pó lu sok. Ez utób bi 

szem lé le tet min den olyan fel ve tés vé rig sér ti, ami Ady ban és Pe tő fi ben va la mi 

közöset ta lál. Sza bó De zső ép pen ezt te szi: spon ta ne i tá su kat ér zi ro kon nak: „Eb ben 

a te kin tet ben csak is Pe tő fit tu dom hoz zá ha son lí ta ni a ma gyar iro da lom ban” – 

mond ja. Pro vo ká ci ó ját így foly tat ja: „Azon kí vül: Ady ép oly ener gia for rást je lent  

a fi a tal ma gyar ge ne rá ci ó nak, mint Ni etzs che a né met nek. [...] A pad ra tett ke zű ek 

szo mo rú or szá gá ban ő az élet sza va: mer je tek ma ga tok len ni, egész éle tet él ni. Elő 

kell csa lo gat ni min den éle tet az em be rek ből, hogy sem mi ér ték el ne vesszen. Egy 

nehány – na gyon ke vés – ver sét ki vé ve le gye nek Ady ver sei min den fi a tal ke zé -

ben. Ő je len leg az új ge ne rá ció leg ha tal ma sabb ne ve lő je egy ma gya rabb ma gyar -

ság, egész sé ge sebb mo rál, életebb élet fe lé.”16 Mond ja ezt Sza bó De zső ak kor, ami -

kor a hi va ta los ság Ady ban az if jú ság meg ron tó ját, a ma gyar jö vőt fe nye ge tő el ső 

szá mú köz el len sé get lát ta. 
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Né hány év vel ké sőbb be érik Sza bó De zső kö vet ke ző nagy vi lág né ze ti for du la ta (az 

el ső a nyel vé szet tel va ló sza kí tá sa volt, a har ma dik a nyílt köz éle ti sze rep vál la lás, 

a ne gye dik a szép iro da lom mal tör té nő szin te tel jes sza kí tás). Pá lyá ján két olyan 

tanul mány kö vet ke zik, ame lyek ezt a for du la tot tük rö zik, és ame lyek Ady-ér tel me -

zé sét is át for mál ják. Az egyik Az iro da lom, mint tár sa dal mi funk ció17 1912-ben szü -

le tett, a má sik Az in di vi du a liz mus csőd je18 már a há bo rú in tel lek tu á lis kö vet kez mé -

nye it, ér tel me zé si kí sér le tét is ma gá ba fog lal va 1915-ben je lent meg. Az előb bi nek 

fran cia for rá sa i ról, Comte-hoz és az őt kö ve tő Guyau-hoz kö tő dé sét Nagy Pé ter 

amúgy a párt ál lam ide o ló gi ai ítél ke zé sé nek rend sze ré be ta go ló dó mo nog rá fi á ja 

meg győ ző en bi zo nyít ja. Az ilyen gon do la ti előz mé nye ket il le tő en azon ban nem az 

a dön tő kér dés, hogy mi hat egy író ra-gon dol ko dó ra, ha nem az, hogy ő ma ga mi -

ként for mál az őt ért im pul zu sok ból új mi nő sé get, hogy mi lyen kér dé se i re ad vá -

laszt a be fo ga dott gon do lat, és mi ként nö ve ke dik mind ez már a sa ját tör vé nyei 

szerint. 

Ami Sza bó De zső és az iro da lom vi szo nyát il le ti: szá má ra az iro da lom a gyer -

mek ko ri kez de tek től „tár sa dal mi funk ció” volt. Így gon dol ta ezt a ko lozs vá ri ön kép -

ző kör ben, s en nek sej té se té rí tet te el ígé re tes nyel vé szi pá lyá já ról. Az iro da lom 

pedig min dig nem ze ti iro dal mat és iro dal ma kat je len tett, a vi lá gi ro dal mat a nem zeti 

iro dal mak kö zös sé ge al kot ta, mert min den író szá má ra a nem zet a leg na gyobb, még 

be fo gad ha tó és át fog ha tó kö zös ség: az em be ri ség olyan fo gal mi szint, amely a min -

den na pok ban ak kor sem él he tő át, ha az al ko tás ban, a ma ga el vont sá gá ban a leg -

főbb mér ce. 

Pá ri zsi ol vas má nyai és a fran cia köz élet ak ko ri moz gá sai nem annyi ra új utak ra 

ve zet ték, mint in kább (ma ga sabb szin ten) vissza te rel ték ko ráb bi ön ma gá hoz. Ami -

re ta lált, ko ra mo dern tár sa da lom tu do má nya, csak meg erő sí tet te az iro da lom mal 

kap cso la tos alap él mé nyét, el kép ze lé sei iga zá ba ve tett hi tét. Pon to sab ban új ra ren -

dez te azt, és elv sze rű en is vál lal ha tó vá tet te, ame lyet a cí mé vel tar tal má ról min den 

fon to sat el áru ló Az iro da lom, mint tár sa dal mi funk ció cí mű ta nul mány is bi zo nyít, 

be le ért ve a mel lé kes nek tű nő „mint” szócs ka fon tos sá gát is. Ez jel zi, hogy Sza bó 

De zső ugyan ki emel ten fon tos nak tar tot ta az iro da lom tár sa dal mi kül de té sét, de 

nem gon dol ta, hogy az ön ma gá ban min den mást pó tol hat. 

A kér dés sel tör té nő szem be né zés re nem csak szel le mi ne vel te té se, nem csak el -

mé le ti meg fon to lá sai, ha nem min den na pos ta pasz ta la tai is kész tet ték Sza bó De zsőt. 

Ép pen Ady fo gad ta tá sa mu tat ta meg, hogy az iro da lom ön ma gá ban nem dönt het  

a ma ga fe la da tá ról, ab ba a tár sa da lom is be le szól: ma ga is egyik funk ci ó já nak te -

kint ve az iro dal mat. Ady köl té sze te, a Nyu gat meg je le né se köz éle ti, sőt po li ti kai in -

du la to kat kel tett, tár sa dal mi vi ták tár gya lett, amely to vább erő sí tet te Sza bó De zső 

ilyen irá nyú meg győ ző dé sét: vég ze té re össze ta lál ko zott a ma gyar va ló ság és a fran -

cia te o re ti ku sok vé le mé nye. Így az tán olyan ke re tet ka pott, amely meg ha tá roz ta 

Ady köl té sze té nek ér tel me zé si fel té te le it, ami be az Ady-fe no mén az zal szólt be le, 

hogy meg bon tot ta a tár sa dal mi funk ció meg va ló sí tá sá nak többge ne rá ci ós szo kás -

84

17     SZA BÓ De zső: Az iro da lom mint tár sa dal mi funk ció = uő: Egye nes úton. Bp., Genius, 1920, 74–88. 
 
18     SZA BÓ De zső: Az in di vi du a liz mus csőd je = uő: Egye nes úton. Id. ki ad., 107–124. 



rend jét az zal, hogy ra di ká li san új tar tal ma kat kí vánt a ki üre se dett ha gyo mány ba 

épí te ni. Er re ké szült a századelőn in du ló fi a tal ge ne rá ció is, és hoz zá juk csat la ko zott 

Sza bó De zső is, aki el ső Ady-ta nul má nyá val rög tön meg is ha tá roz ta po zí ci ó ját. 

A po zí ció ma radt, de tar tal ma né mely pon ton vál to zott. Kez det ben a ro man ti kus 

és a klasszi kus tí pus össze ve té se kor az in di vi du a lis ta és a szo ci á lis (kö zös sé gi) em -

bert ál lít ja szem be egymással. If jú lá za dó ként haj lik ar ra, hogy a ro man ti ká ban fel -

sza ba du ló in di vi du um párt já ra áll jon, mi köz ben meg ma rad az az el vá rá sa is, hogy 

en nek az ön meg va ló sí tó em ber nek a kö zös sé get kell szol gál nia. 

Az in di vi du a liz mus csőd jé ben azon ban már más hol van a hang súly. „Ro man ti ciz -

mus, in di vi du a liz mus, ka pi ta liz mus, szabadverseny-de mok rá cia: íme az utol só száz -

öt ven év ne héz nya va lyá ja. He lye seb ben az utol só száz öt ven év nagy be teg sé gé re 

elég e két fo gal mat meg je löl ni: ro man ti ciz mus és szabadverseny-de mok rá cia. Az el ső 

az ok, az oko zó lel ki for ma, a má so dik az összes ered mé nye ket ma gá ban fog la ló 

oko zat, az ál ta lá nos ál la pot. Mert mind azok az in di vi du a lis ta vál to zá sok, me lyek  

a val lá si és er köl csi té ren, a mű vé szet ben és az iro da lom ban tör tén tek, a mai gaz -

da sá gi és po li ti kai in téz mé nyek ben meg tes te sül tek, lo gi kus kö vet kez mé nyei a ro -

man ti kus lel ki for má nak...”19 

En nek „szük ség sze rű lel ki kö vet kez mé nye a de mok ra ti kus gon do lat: min den 

egyén egyen lő jo ga az ér vé nye sü lés hez és a szabadverseny gon do la ta, amely ben ez 

az ér vé nye sü lés meg va ló sul... Egy szó val: kész a szabadverseny-de mok rá cia. A vi lág 

óri á si lí ra lesz: lí rai mű vé szet és iro da lom, lí rai köz gaz da ság, lí rai po li ti ka. És a vé -

gén egy őrült, bű nös ha lál tánc a vi lág há bo rú: mint be kasszált [sic’] tisz ta nye re -

ség”20 – mond ja. A há bo rú ki tö ré sé ben Sza bó De zső kor szak ha tárt lát, et től kezd ve 

új sza kasz ba lép ko ra li be ra liz mu sá val szem be ni el len ál lá sa, amit pol gá ri ra di ká lis ok 

kö ré ben idő le ge sen mint ha el fel ej tett vol na. De nem a li be ra liz must, ha nem az in -

di vi du a liz must tá mad ja, fe le lős nek tart va a tő ke ural má ért, a sza bad ver se nyes ka -

pi ta liz mu sért, min de nért, ami ben az egyé ni am bí ció fe lül ír ja a kö zös sé gi ér de ket. 

Ez pe dig azt je len ti, hogy ek kor már egy ér tel mű en antiliberális, mi köz ben nem vál -

lal ja, hogy kon zer va tív le gyen. 

Mind ez át for mál ta Ady-ké pét is, mi köz ben Ady is kri ti ku sab bá vált ko ra li be rá lis 

gya kor la tát il le tő en anél kül, hogy kon zer va ti viz muskri ti ká já ban vissza lé pett vol na. 

Egy re mé lyü lő ma gyar ság él mé nye, a nem ze ti kö zös ség hez tar to zás mind tu da to -

sabb meg élé se, szo ci á lis el kö te le zett sé ge azon ban nem érin tet te in di vi du a liz mu sát: 

az to vább ra is meg ha tá roz ta em ber ké pét és min den nap ja it. Sza bó De zső ép pen ezt 

az in di vi du a lis ta Adyt akar ta el te met ni Az elsodort fa lu ban, aho gyan – el mon dá sa 

sze rint – ezt akar ta meg öl ni sa ját ma gá ban is el ső re gé nyé ben, a Nincs me nek vés ben. 

 

Sza bó De zső el ső Ady-ta nul má nya Pe tő fi idé zé sé vel, ana ló gi á já val zá rult. A má so dik 

ezt a té telt foly tat ja és ta gad ja. Igaz, nem akár mi lyen pil la nat ban: kel te zé se sze rint 

az Ady ha lá la utá ni na pon. A két for ra dal mi köl tő21 cí mű írás azon ban több mint 
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nek ro lóg. Sza bó De zső né mi iró ni á val utal ar ra, hogy di vat Ady for ra dal mi sá gát 

em le get ni, és eb ben Adyt Pe tő fi örö kö sé nek te kin te ni. Amellyel szem ben úgy gon -

dol ja, hogy en nek el le né re a két köl tő me rő ben kü lön bö ző egyé ni ség, és ép pen ez 

Ady tra gi ku má nak tit ka. 

Sza bó De zső nem akár mi lyen lec két ad fel ma gá nak: a gyász pil la na tá ban úgy 

kel le ne a leg ma ga sabb polc ra he lyez nie Adyt, hogy ne lök je le on nan Pe tő fit. A fel -

ada tot a köz han gu la tot az adott pil la nat ban jel lem ző mó don old ja meg. Ez a meg -

ol dás meg fe lel a ma gyar ság ról és a ma gyar iro da lom ról ko ráb ban al ko tott el kép ze -

lé se i nek, és a gon dol ko dá sát az el kö vet ke ző né hány év ben jel lem ző fa ji misz ti kum 

fe lé mu tat. Két mí toszt kap csol össze te hát, a „fa jét” és Ad yét. Ez zel át lép az Ady -

ban a nem zet tu da tot bom lasz tó sza bad kő mű ves ügy nö köt vagy nem zet kö zi li be rá lis 

fel for ga tót lá tó fél hi va ta los íté le ten, és aho gyan annyi an meg ír ták, elő ké szít-meg -

ala poz egy leg alább egy ge ne rá ció gon dol ko dá sá ban dön tő je len tő sé gű, de nyo mai -

ban má ig élő Ady-kul tuszt. Eköz ben tisz te let ben tart ja a Pe tő fi ben a nem ze ti mí tosz 

kulcsfiguráját lá tó köz ér zü le tet: fa ji ság fo gal má ban a kul tú ra és a nem ze ti sors sal 

azo no su lás fon to sabb, mint az et ni kai ere det, amely csak egyet len ele me egy össze -

tet tebb ma gyar ságtu dat nak: Pe tő fi és Ady köl té sze te így azo nos ér té kű tel je sít -

mény ma rad eb ben a pa ra dig má ban is. Meg kell je gyez nünk, hogy fel fo gá sá ban és 

ter mi no ló gi á já ban a kor tár sak nem ta lál tak ki vet ni va lót, ugyan úgy, aho gyan a faj 

fo gal má nak Ady ál ta li, sok ban kö ze li hasz ná la tá ban sem. 

Sza bó De zső eköz ben egy új szem pon tot épít „a két for ra dal mi köl tő” vi lág lá tá -

sá nak ér tel me zé sé be. Azt mond ja: „Pe tő fi ma gyar sá ga – és itt sze ret ném, ha nem 

ér te né nek fél re – nem a vér, nem az ideg ros tok, nem a sej tek tit kos meg ha tá ro zott -

sá gá nak vég ze tes ma gyar sá ga. Egy bi zo nyos ér te lem ben kül ső ma gyar ság ez, mely 

az Al föld ből, a kö rül ve vő nép ből, és kü lö nö sen nép köl té szet ből, mely be töl töt te 

atmosz fé rá ját, folyt át be lé je s te lí tet te csor du lá sig ezt a lo bo gó dél szláv lel ket.”22 

Pe tő fi for ra dal mi sá ga „egy rop pant egész ség szük ség sze rű, lo gi kus ki nyúj tóz ko dá -

sa, egy ha tal mas erő ter mé sze tes ki bom lá sa”23 – mond ja, amellyel szem ben Ady 

sorssze rű en ma gyar, rá adá sul er dé lyi ma gyar és ne me si szár ma zék. 

„Ez a ma gyar, ez az er dé lyi ma gyar, ez a ma gyar ne mes, a Werbőczys, ök lös, 

kalo dás múlt nak ez a fi a tal zsar no ka, meg nő ve a láng ész ará nyá ban a byro ni lé gió 

ro man ti kus gi gá szá vá, be le szü le tik a meg ta ta ro zott Ma gyar or szág zagy va de mok -

rá ci á já ba. És amint bi tang jó szág lett a ré gi kú ria, kol dus anak ro niz mus a ré gi ma -

gyar úr: ide jét múlt fény űzés lett a láng ész, a vi lág kis kö ze pe sek to lon gó lök dö sé se 

lett. A ma gyar időt len né vált az új idő ben, ahol nem bra vúr, nem hő si fel buz du lás, 

nem va ló sá got fe lej tő álom kell. S mert ide gen élel me sek árasszák [sic!] el az élet 

me ze it, ide gen nek gyű lö li a de mok rá ci át, fél re duz zog a jö vő meg ro hant út ja i tól.”24 

Ezt a „vég te len hon ta lan sá got kor ban és ha zá ban, ezt a fá jó kitagadottságot az 

élet meg hó dí tá sá ból, a pi a ci ver seny nek ezt a ha lá los le he tet len sé gét ér zi Ady. Nincs 
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töb bé kü lön Ady és ma gyar ság. [...] Ő nem Ady, nem egyén, ő a ma gyar, az örök ma -

gyar, aki ha lá los dá ri dó kat tart, ha épí te ni kel le ne, duz zog, ha ver se nyez ni kel le ne, 

gő gös úr, ha meg kel le ne al kud ni, s ál mo dik, mi kor ke nye ret kel le ne ke res ni.”25 Ezek, 

ma gas ba szár nya ló pá to szuk el le né re, nem ép pen el is me rő sza vak. De na gyon is ille -

nek a Beöthy Zsol ton ne vel ke dett, és – uram, bocsá’ – Rá ko si Je nőn meg erő sí tett, 

köz na pi vá lett századeleji ma gyar ön tu dat lel kü le té hez. Ab ból néz ve lesz di csé ret 

a kri ti ká ból. (Ami az tán meg ha tá roz za Az elsodort fa lu re cep ci ó já nak Ady ra vo nat -

ko zó fe je ze te it...) 

A kép let at tól kap ja tra gi kus szí ne ze tét, hogy ez a fá tu mos ma gyar lé lek a Nyu -

gat tal szem be sül ve meg lát ja iga zi ön ma gát is, és ez zel azt a fe la da tot, amit a mil -

len ni u mi élet ér zés Ma gyar or szá gá nak a kor Eu ró pá já val szink ron ba ho zá sa je lent. 

Sza bó De zső nem ke vés em pá ti á val ír er ről: „eb be a ma gyar ba, eb be az er dé lyi ma -

gyar ba be hul lott Pá rizs” – kez di, és rög tön ér tel me zi is: „nem nyu ga ti gon do la to kat, 

nyu ga ti ér zé se ket, nyu ga ti for má kat és ki fe je ző esz kö zö ket adott ne ki Pá rizs. Pá rizs 

csak a ta va szi szél, amely meg moz dít ja ezt a der medt ma gyart, ezt a fáj dal ma san 

min den ma gyart, hogy fa ja el át ko zott kin cse it fel ás sa, hogy el te me tett, el ti port ma -

gyar gon do la tok nak, ma gyar szen ve dé sek nek ad jon éle tet ma gyar for mák kal.” Sza bó 

De zső szö ve ge a pil la nat el ra gad ta tá sá ban szár nyal to vább, hogy el jus son ad dig, 

amit Ady tra gé di á já nak tart. „Ő: a vér be, ide gek be épí tett múlt, a vég ze te sen meg -

ha tá ro zott fa ji em ber ér zi ma gá ban egy új já szü le tés élet re-ha lál ra szó ló el hí vá sát. 

Min den, amit le kell rom bol nia: a múlt s fa já nak der medt igé ze te, ön ma gá ban van. 

Ő a pró fé ta és a meg os to ro zott nép, ő a bí ró és a meg idé zett vád ló. Mi lyen könnyű 

volt az egész sé ges, egylelkű Pe tő fi nek os to roz ni az el ma radt ma gyart, mely nem  

ő volt. De Ady ép pen en nek a faj nak a tel jes sé ge... Így lesz lí rá ja a legegyénibb és 

leg szo ci á li sabb, mert annyi ra az egész faj, hogy a faj nak tra gé di á ja, ví vó dá sa a jö vő 

előtt min den moz du lá sa sze mé lyes ügye. A ma gyar ság az ő bel ső tra gé di á ja.”26 

Vagyis meg je le nik az Ady, a kétlelkű for ra dal már to posz, ame lyet ké sőbb Révai Jó -

zsef és Ki rály Ist ván mar xis ta ala pon ka no ni zál: a kétlelkűség ter mé sze te sen osz -

tályel vű ma gya rá za tot kap. 

Sza bó De zső 1919-es ta nul má nyá nak zá ró ké pe A vö rös Nap cí mű Ady ver set 

idé zi meg ab ban a for má ban, hogy Ady „vé ré ből kel fel a vö rös nap”. Ez a nap kel te 

egyút tal az in di vi du a liz mus nak is az al ko nya: „Ka pi ta liz mus és sza bad ver seny csak 

ha lál le het Ady ra, az egye te mes ma gyar ra. És mert kö zép kor már nem le het, hát 

jöj jön a vö rös nap, mely ha lált hoz na Ady nak, az egyén nek, de egyet len meg vál tás 

fáj dal mas ma gyar sá gá nak.”27 

Az tán fel kelt „a vö rös Nap”, csak ép pen egé szen más ként sü tött, mint azt Ady 

vagy ép pen Sza bó De zső gon dol ta. A kor pe dig so dort ma gá val nem csak fa lut, ha -

nem ver set, iro dal mat, köl tőt, írót, könnyen lel ke se dő, még könnyeb ben ki áb rán du ló, 

a „Don Quijote”-sze rep be szé dült, at tól el sza kad ni nem tu dó, iro da lom ból a po li ti -
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ká ba ke ve re dő fi lo zop tert, aki az esz mék kel min dig kö ze leb bi vi szony ba ke rült, 

mint a va ló ság gal. Sza bó De zső két-há rom hó nap múl va újabb ta nul mányt írt A for -

ra dal mas Ady cím mel, amely ben lán go ló sza vak kal mél tat ja a for ra dal már Adyt. Ez 

az írá sa ké sőbb az tán több mint hat év ti ze d ig nem je lent meg. Előbb azért, mert 

egy ho má lyos kör vo na lú esz me irán ti ra jon gás pil la na tá ban író ja egye ne sen a kom -

mu nis ta for ra da lom elő fu tá rát lát ta benne, ami kor ép pen úgy nem tud ta, hogy mit 

je lent a kom mu niz mus, aho gyan a ha lál tán cát já ró or szág sem. Ké sőbb pe dig azért, 

mert a benne meg je le ní tett kom mu niz mus fo ga lom nem fe lelt meg a Ma gyar or szág -

ról 1919-ben el me ne kült, és a meg szál lók kal 1945-ben vissza té rő kom mu nis ták nak. 

Sza bó De zső Ady-ké pét is át for mál ta Ady ha lá la: ide jét múlt tá tet te azt a kri ti -

kát, ame lyet Az elsodort fa lu ban fo gal ma zott meg, mi köz ben a for ra dal mak ban ki -

rob bant fel fo ko zott fe szült ség is so kat vesz tett ere jé ből. Sza bó De zső nem ér te be 

az zal, hogy Ady ban a ma gyar ság meg men té sé re ké szü lő (bár ere jét és aka ra tát 

vesz tett) pró fé tát vagy láng lel kű szo ci á lis for ra dal márt lás son. Össze tet tebb ké pet 

akart ad ni ró la. „Ha Ady for ra dal mi sá gát tisz tán po li ti kai és szo ci á lis ér tel mé re szű -

kít jük, a hi va ta los fi lo ló gia ős re cept je tel je sen elég sé ges a té ma meg ol dá sá ra. El ol -

vas suk – kö te tei idő rend jét meg tart va – ilyen tár gyú ver se it, ame lye ket ná la 

könnyebb ség ked vé ért kü lön cso por tok ban ta lá lunk, ki cé du láz zuk for ra dal mi mon -

dá sa it, s az tán a most olyan ju tá nyos és cél sze rű for ra dal mi lel ke se dés sel le önt ve, 

kész a ta nul mány, mely ben Ady egye nes utó da lesz Pe tő fi nek”28 – kez di írá sát. Az -

után, mint ha már lát ná a tárgy ban szü le tett me gannyi ké sőb bi mar xis ta szel lem ben 

fo gant iro mányt, el ma gya ráz za, mi lyen la pos egy ilyen meg kö ze lí tés. 

Ady for ra dal mi sá gá ban Sza bó De zső az osz tály har cos ér tel me zés nél sok kal át -

fo góbb je len sé get lát, és ezt esz té ti kai ér vek kel is iga zol ni akar ja. Azt mond ja, hogy 

amennyi ben Ady köl té sze té ből ki ejt jük a mun kás moz gal mi ér te lem ben vett for ra -

dal mi ver se ket, ak kor is ugyan ak ko ra köl tő és ugyan annyi ra for ra dal már ma rad. 

Így fo gal maz: ha „po li ti kai-szo ci á lis ver se it, vagy leg alább is azok nagy ré szét el -

vesszük köl té sze té ből, Ady azért nem lesz ki sebb köl tő, s ha csak a mű vé szi ér té ket 

néz zük: Ady ból azért sem mit sem vet tünk el. Mert két ség te len, hogy ki mon dot tan 

po li ti kai-szo ci á lis ver sei közt van a leg több gyön ge vers, s hogy ezek jó ré sze leg -

ke vés bé Ady-vers”29 – kez di. For ra dal mi sá gá nak tit kát te hát más hol kell ke res ni: 

már ko ráb ban is tag lalt ro man ti ciz mu sá ban és „fa ji sá gá ban”. 

Ro man ti kus vol tá nak ma gya rá za tá hoz az 1911-es ta nul mány esz mei alap ve té sét 

ve szi elő, és új ból le szö ge zi: „nem le het ele get mon da ni: száz öt ven év óta egyet -

len egy be teg ség van, egyet len fer tel mes vitus-tánc: a szabadverseny-de mok rá cia. 

És min den más be teg ség po li ti kai, gaz da sá gi, tár sa dal mi, mű vé szi vagy mo rá lis té -

ren: lá zas ri a dá sai en nek az egyet len nya va lyá nak.”30 A ro man ti kus Ady ro kon ta -

lan nak, ki ta ga dott nak ér zi ma gát, aki nek nem zse nitu da ta van, ha nem zse ni, aki  

„a kor fel sza ba dult in di vi du a liz mu sá val ön ma gát ér zi a val lá si, mo rá lis és tár sa dal -
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mi igaz ság kri té ri u má nak: ő a ki nyi lat koz ta tás, Is ten, ter mé szet és em be ri ség benne 

mond ják ki, ön ma ró lá zak és gyöt rel mek kö ze pet te, az em be ri el iga zo dás nagy sza -

va it”.31 Ezért te hát Ady ala nyi jo gon pró fé ta és vá tesz. Rousseau, Byron, Pe tő fi, 

Baudelaire, Verlaine, Rimbaud és Ady ré sze se „an nak a nagy in di vi du a li zá ló fo lya -

mat nak, amely a ti zen nyol ca dik szá zad vé gé től nap ja in kig a szét tör delt egy há zi-

mo nar chi kus vi lág rend tört vi lá gát el vit te vagy a szél ső anar chi á ig, vagy egy kom -

mu nisz ti kus vi lág rend épí tő vá gyá ig. Mind nyá jan erő sen in di vi du u mok s indivi duá -

lizmusukkal for ra dal mi ak”32 – mond ja Sza bó De zső, aki ek kor ma ga is a vá tesszé 

vá lás és az el ma gá nyo so dás ro man ti kus út ját jár ja. Eköz ben nem si ke rül fel ol da nia 

azt a fe szült sé get, ame lyet az in di vi du a liz must ki tel je sí tő li be rá lis vi lág sza bad ver -

se nye és az in di vi du u mot kor lá toz ni aka ró kol lek ti viz mus közt érez. Eb ben az írá -

sá ban is fel tör az a fe szült ség, amely nek az in di vi du a liz mus al ko nyá ról szü le tett 

1915-ös ta nul má nyá ban adott han got. El ve ti ugyan is az egyén ab szo lút jo ga i ra 

épü lő ön meg va ló sí tás esz mé nyét, de nem tud ja el fo gad ni az in di vi du u mot fe nye -

ge tő kol lek ti viz must sem. (A két pó lust az tán zsenitanában old ja fel, amely sze rint 

a zse ni lé nye ge az, hogy „kol lek tív in di vi du um”.) Ez a gon do lat for má ló dik ab ban, 

aho gyan a ma ga el kép ze lé sei sze rin ti nagy ro man ti ku sok mű vét, sze mé lyi sé gét 

elem zi. Két tí pust lát. Az egyik tí pus nagy sá gai, Rousseau, Byron, Pe tő fi. Ők „egyé ni 

éle tük eset le ges min den fur csa sá ga s egyé ni gőg jük min den akart kü lönb sé ge da cá -

ra – elő ké szí tői az el jö ven dő szo ci á lis kor pszi ché jé nek, ezek a kol lek tív ro man ti -

ku sok”33 – mond ja. Ve lük szem ben „Baudelaire-ben és Verlaine-ben már meg tö ré se 

van en nek az új ra egy be öle lő, szociálizáló fo lya mat nak”,34 és az ő út ju kon megy to -

vább Rimbaud és Mallarmé, akik már „anar chi kus ro man ti ku sok”. 

Eb ből a vi lá gi ro dal mi kép let ből tér vissza a ma gyar iro da lom nagy pél dá i hoz, 

egyút tal az Ady-tra gé di á ban dön tő nek tar tott, a ma gyar tör té ne lem ben, sors kér dé -

sek ben, ha gyo má nyok ban gyö ke re ző, fa ji nak ne ve zett meg ha tá ro zott ság hoz. Ta nul -

má nyá ban, aho gyan azok ban az írá sa i ban, ahol a tra gé di á ról, tra gi kum ról szól, mint -

egy el len súly ként ott van a he ro iz mus fo gal ma és igé nye: „He ro i ku san ro man ti kus, 

de ka den sül ro man ti kus és fa ji lag – s ez for ra dal mi sá gá nak leg tra gi ku sabb össze te -

vő je – vég ze te sen meg ha tá ro zott. Berzsenyiben, Cso ko na i ban, Ka to ná ban, Vö rös mar -

ty ban ma gyar ság és mű vé szet gyöt rel mes küz de lem volt. Arany ban már ki egyen lí -

tő dés tör tént, Arany mű vé sze te a ma gyar ság meg ta lált, ter mé sze tes nyel ve. De 

olyan vég ze tes tra gé dia a ma gyar ság egy ben sem volt, mint Ady ban.”35 (Pe tő fi ről 

ez út tal nem esik szó.) 

És hogy mi től lett úgy mond „vég ze tes tra gé dia a ma gyar ság”? At tól, hogy a ki -

egye zés ko rá ban vég be ment mély re ha tó gaz da sá gi és tár sa dal mi át ala ku lá sá ból ki -

ma radt a nem ze ti pol gá ro so dás. Így jött lét re az az „ide gen ből ide rug dalt” kö zép osz -
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tály, amely fel szí nes asszi mi lá ci ó ja mi att ide gen test ma radt a ma gyar ság éle té ben. 

(Bibó Ist ván ugyan ezt a je len sé get mint nem szer ves fej lő dést ír ja le.) A szá zadelő 

pol gá ri ra di ká li sai a má sik ol dalt, a dzsent ri ből lett kvá zi pol gárt bí rál ják, ér zé kel ve, 

de egy ér tel mű en ki nem mond va, hogy az nem egy ala cso nyabb ré teg ből fel emel -

ked ve ke rült kö zép re, ha nem oda süllyedt. Így a mo der ni zá ci ó ban nem is lát ha tott 

mást, mint fe nye ge tést: vissza fe lé néz ve nagy sá got és ra gyo gást, elő re te kint ve 

süllye dést és bi zony ta lan sá got lá tott. Ady en nek a tár sa dal mi kong lo me rá tum nak  

a fe u dá lis ha tal mi po zí ci ó it és beidegződöttségeit őr ző ha tal mi elit tel va ló szö vet -

sé gét tar tot ta a ma gyar ság vég ze té nek. Ezért akart po é ta Szé che nyi ként egy szer re 

Bartha Mik lós és Vé szi Jó zsef len ni, és ezért ír ta, hogy „Gő gös, gaz dag gróf ra  

s gazdagult zsi dó ra / Ha rag szunk és va gyunk egya zon ha rag gal, / Tán ki sem mond -

ha tó gyil kos in du lat tal.” Eh hez hoz zá kell ten nünk még egy elég szer nem idéz he tő 

1926-os Já szi Osz kár-le vél rész le tet, amely Sza bó De zső el kép ze lé se it il le tő en más 

össze füg gés ben is ki emel ke dő en fon tos. Az idé zet el ső ré sze Ady pró zá ban, a má -

sik, túl ezen, a hú szas évek ele jé nek Sza bó De zső je, stíl ro man ti kus re to ri ka nél kül. 

„A fe u dá lis be tyár ság és a zsi dó pro fit éh ség fel emész tet te az or szág min den élet -

ké pes ener gi á ját” – ír ja Já szi, majd a foly ta tás ban ezt mond ja: „az egye dü li alap, 

ahon nan ja vu lás jö het ne, a ma gyar pa raszt ság.”36 

A századelő po li ti kai fe szült sé gé nek vi lá gá ban ter mé sze tes volt, hogy Ady és 

ve le a li be rá lis pol gá ri ra di ká lis ok ki vál tot ták az alap ve tő en kon zer va tív több ség 

el len sé ges in du la ta it. A há bo rús ve re ség új hely ze tet te rem tett: mond juk úgy, hogy 

meg bon tot ta az Ady-el le nes egy ség fron tot. Így a kon zer va ti viz mus irá nyá ban több 

mint lo já lis Szekfű Gyu lá tól a Há rom nem ze dé ké ben mind két ol dal meg kap ta a ma -

ga bí rá la tát. A kon zer va tív ol dal bí rá la ta azon ban nem a li be rá lis vagy más, ve le 

szem ben ál ló ide o ló gi ák ra épült, ha nem egy las san for má ló dó re form kon zer va ti viz -

mus ra és an nak nem zet esz mé nyé re. Sza bó De zső el len té tes alap ál lás ból bí rál:  

a kon zer va ti viz mus sal nem al ku szik, aho gyan Ady sem tet te. 

A ké sőbb for mát ka pó új esz mei tö rés vo na lak elő ké pe hal vá nyan ugyan, de már 

1919 ta va szán fel sej lik Sza bó De zső ek ko ri Ady-ta nul má nyá ban. Jel lem ző mó don 

ezt az iro da lom ala ku lá sá ról adott ké pe is mu tat ja: „Az a nagy iro da lom re ne szánsz, 

mely Cso ko na i tól, Berzsenyitől Pe tő fi ig, Ara nyig gaz da gí tot ta a ma gyar éle tet, meg -

ad ta min den té má ját, el ját szot ta min den hang ját, ki mond ta min den sza va it. Is mét lés 

lett az iro da lom, ami min den iro da lom egyet len nagy ve re sé ge: meg írt té mák, ki -

pró bált ér zé sek, be vált fo gá sok is mét lé se. Az a pár kí sér let, mely né mi me gúj ho dást 

akart, igen véz na és ma gá nos volt, s be ful ladt az egy for mák kó ru sá ba. A pisz kos 

de mok rá cia nö ve ke dőbb ár ral ön töt te el a ma gyar éle tet, s az or szág sor sát in té ző 

ha zárd já té ko sok a leg kü lön bö zőbb ha zug sá gok ban egyez tek ki az új kor fa lánk 

törte tő i vel, s fe u dá lis és de mok ra ta zsi vá nyok bölcs meg egye zé sén bitangult az 

ország.”37 Szin te ész re ve he tet le nül épül be a gon do lat me net be az a té tel, hogy 

nem csak az iro da lom nak van tár sa dal mi funk ci ó ja, ha nem – mond juk így – a tár sa -
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da lom nak is iro dal mi (nem vé let le nül ala kult ki nagy já ból ugyan eb ben a szel le mi 

tér ben és idő ben Lu kács György tük rö zés el mé le te). Sza bó De zső azt mond ja: ha 

mind ket tő emel ke dik, ak kor az iro da lom eme li a tár sa dal mat, ha süllyed nek: a tár -

sa da lom a hi bás. 

A ro man ti kus he vü le tű ana lí zis ben össze nő az iro dal mi és a tör té nel mi-po li ti kai 

le írás, leg alább ez a ket tő nem üt kö zik össze. Rit ka pil la nat: Sza bó De zső tel jes mér -

té kig azo no sul sa ját vé le mé nyé vel, ezért fel té te lez he tő, hogy a szö veg még in kább 

va la mi kor 1919 már ci u sá nak vé ge előtt, vagy nem sok kal utá na szü let he tett: a kom -

mün ből elég volt né hány hét, hogy a nagy szom jú sá got és má mort (ha volt egyál -

ta lán) a nagy ki áb rán du lás kö ves se. Sza bó De zső 1919 ko ra ta va szán azt vár ta, 

hogy 1918 el sik kasz tott for ra dal ma után az „iga zi” for ra da lom, Ad yé kö vet ke zik, 

amely nem csak cél ja it, ha nem a meg ol dá sa it te kint ve is új lesz. Nem csak a „Bü dös 

úr-szag, pénz szag” az el len fe le, a múlt nak nem csak a vét ke i vel akar le szá mol ni, ha -

nem a ma gyar tör té ne lem el ve szett ér té ke it is vissza akar ja ik tat ni el évül he tet len 

jo ga ik ba. Va gyis az új for ra da lom föl old ja a ma gyar po li ti kai és szel le mi élet ben élő 

ket tős ség el len té te it. 

Ady a ma ga ko rá ban a meg elő ző év ti ze d ek ben fel gyűlt, össze bé kít he tet len el -

lent mon dás sal ter helt ma gyar vi lág fe szült sé gét érez te. Az el len a vi lág el len lá zadt, 

amely nek ő is ré sze se volt, ezt sok szor ki is mond ta, és ezt Sza bó De zső is ki emel -

ten fon tos vo ná sá nak tar tot ta. Eb ben lát ta el ma gá nyo so dá sa okát. En nek ki mon dá -

sát azért tar tot ta fon tos nak, mert úgy gon dol ta, hogy 1918–1919 for ra dal mi nak 

mu tat ko zó ese mé nyei kö zött Adyt az őt ko ráb ban is ma ga elé to ló, de úgy mond 

leg mé lyebb lé nye gét (fa ji de ter mi ná ci ó ját) so ha ma gá é nak nem ér ző cso port akar -

ja ki sa já tí ta ni. Azok, „aki ket szi mat juk fe lé je ker get, akik meg sej tik benne a fel ke lő 

na pot, azok sem vé re sze rin ti, lel ke sze rin ti test vé rei. Meg kell ál la pí ta ni, hogy en nek 

a fe je del mi en ma gá nos zse ni nek so ha sem vol tak én je sze rin ti ba rá tai, nem vol tak 

ba rá tai, csak cim bo rái. És hogy azok kö zött, akik leg job ban kiplakátolták ma gu kat 

ve le, ép pen olyan ro kon ta lan, egyet len én jét ép pen olyan fáj dal mas saj gás sal ér ző 

kü lön va la ki volt, mint ellenei közt, sőt! Mi lyen gyil kos gúnnyal, ha lá los una lom mal 

tu dott ró luk be szél ni, ép pen azok ról, akik most a leg job ban el he lye zett rek lám ban 

ló bál ják ba rát sá gát a vi lág sze me elé”38 – ál lí tot ta Sza bó De zső. 

E kü lön ál lá sa okán ha mis Ady nak az ese ten kén ti lát vá nyos, po li ti kai pla ká tok 

egy ér tel mű sé gé vel mu tat ko zó for ra dal mi sá gá ra épü lő ké pe, amely re a ha lá lát kö -

ve tő hó na pok ban oly ma gá tól ér te tő dő en le he tett hi vat koz ni. Eköz ben Sza bó Dezső 

a ma gyar sá gát leg mé lyeb ben át élő Adyt ál lít ja írá sa kö zép pont já ba. Sze rin te Ady 

for ra dal mi sá ga nem az úgy ne ve zett for ra dal mi ver sek ben, ha nem köl té sze te egé -

szé ben mu tat ko zott meg. Ezért ál lít ja, hogy „A Gare de l'Es ten, a Góg és Magóg fia 

va gyok én, a Pá rizs, az én Ba ko nyom, A Hor to bágy po é tá ja, a Ganges partján [sic!], 

A fe ke te zon go ra a leg ha tal ma sabb és leg na gyobb je len tő sé gű for ra dal mi ver sei”.39 

De nem áll meg itt: „for ra dal mat je lent ő a mo rál te rén is. Az ed di gi ma gyar köl té -
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szet, mint az egész meg masz la golt ma gyar vi lág, egy ha zug ide ál iz mus frá zi sa i val 

masz tur bál ta a lel ke ket. A pénz nem bol do gít fel írá sú ide o ló gi át, s azt a ha zug mo -

rá lis szentimentálizmust, me lyet a sze xu á lis élet tra gi kus el ren de lé se i re bo rí tot tak, 

az ő vér és arany köl té sze te tet te le he tet len né. A Lé da ver sek, az Ima Baál is ten -

hez, a Harc a disz nó fe jű nagy úr ral [sic!] a meg mu ta tó igaz ság mély for ra dal má nak 

a har so nái. Mert előt te is fel tár ták a pénz űzés ször nyű sé ge it s a ne mi élet el sod rá -

sa it, de még min dig a ré gi mo rá lis ide o ló gi á ba ál lít va be. Ő volt ná lunk az el ső, aki 

meg mu tat ta, hogy a szép, a mű vé szet nem hold kó ros mú zsák ból ki csur gó li mo ná dé, 

ha nem ab ból a vér ből fa kad, amit a pénz és a nő ki tép a tra gi kus em ber ből. És ez 

nagy for ra da lom volt és sok ha zug ság ha lá la. For ra dal mi ab ban a vi szony ban is, 

amely ben ő, a köl tő, tár gyá val van. A nő, a ter mé szet, a köz, a ma gyar ság Pe tő fi nél 

és Ady összes elő ző i nél ön ma guk ban lé vő kü lön va ló sá gok, bár mily he ves ér zés sel 

is kap cso lód jék a köl tő be lé jük. Ady nál, a ma ga egyet le nül cso dá la tos be öle lő egyé -

ni sé gé ben mint egy or ga ni kus, fi zi kai és pszi chi kai ré szé vé lesz a nő, a ter mé szet és 

a ma gyar ság.”40 

De még ennyi sem elég: „cso dá la to san benne van egész fa ja: egyé ni éle té nek 

min den hul lá sa, vé ré től és őse i től meg ha tá ro zott min den bű ne egy-egy fel vo ná sa 

egész fa ja tra gé di á já nak. Cso dá la tos ter hes ség gel hord ja ma gá ban egész fa ját, s mint 

sa ját lá zát jaj gat ja ki ma kacs is mét lés sel. És mert ön ma gá ban lát ja az egész faj sor -

sát, ez ha tá roz za meg po li ti kai és szo ci á lis lá tá sát. Az ő der medt szép sé ge it a nyu -

ga ti kul tú ra, a nem zet kö zi le ve gő sza ba dí tot ta élők ké. Az em ber vál tot ta meg benne 

a ma gyart. És mert egya ránt gyű lö li a rab ló mo nar chi kus rend gyil kos arisz tok rá -

ciá ját s a köz na po kat tip ró pisz kos de mok rá ci át, azo nos gyű lö le té ben eggyé tes te -

se dik a ki ta ga dott mil li ók kal: az egye te mes ha za: a nyo mor min den rab lott pol gá -

rá val. És er re de ter mi nál ja szo ron gó, két ség be e sett fa ji sá ga is. A fe je del mi en adó, 

bu tán jó és bű nö sen aka rat ta lan ma gyar kép te len a sza bad ver seny re, kép te len  

a ka pi ta liz mus ra. Dó zsa György el éri szim bó lu ma tel jes sé gét: a vö rös na pot. A vér 

és ide gek mély lo gi ká já val ért el Ady eh hez a vi lág né zet hez. És itt egy nagy té ve -

dés re kell rá mu tat nom, mely kom mu nis ta ba rá ta i mat meg aka dá lyoz ta Ady tel jes 

ér té ke lé sé ben. Ők Ady szociálizmusát csak bur zsoá el len zé ki ség nek tart ják.”41 

Utó lag könnyen mond hat juk: an nak tar tot ták, bi zony. De nem volt sen ki, aki vel 

Adyt e szá muk ra nem túl öröm te li fo gya té kos sá ga mi att ki se lej tez tet het ték vol na 

el mé le ti fegy ver tá ruk ból. Ezért in kább át for mál ták a ma guk íz lé sé nek meg fe le lő en. 

E koc ká zat ér zé kel te té sé re elő ke rül A két for ra dal mi köl tő ben be mu ta tott, el vá -

laszt ha tat la nul össze tar to zó Pe tő fi és Ady el len tét pár. „Ha Ady olyan egész sé ge sen, 

egy sze rű en, majd nem azt mon da nám, egy han gú an is mé tel get né ezt, mint Pe tő fi  

a ma ga sza bad ság vá gyát, nem ta gad nók ki a jö vő pró fé tái kö zül. De ná la – s ép pen 

ez ás sa mé lyebb re for ra dal mi je len tő sé gét – van egyéb is, fa ja meg ha tá ro zott sá gá -

nak gyöt rel mes hang jai gő gös úr sá ga, szo mo rú füg gé se a pénz től. Az ő for ra dal mi -

sá ga egy foly to nos tra gi kus küz de lem, mely ben az em ber a ma gyar ral, a ne mes úr 

a pro le tár ral, az én a tö meg gel küzd, mely ben foly ton ma gá ra üt, ön ma gát vér zi,  
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s mely ben még is, még is: az em ber ré szé le se dett ma gyar s a leg em be ribb, leg for ra -

dal ma sabb szo ci á lis jö vőt aka ró el nyo mott győ ze del mes ke dik. Így lesz Ady a jö vő 

ma gyar já nak tra gi kus, győ zel mes szim bó lu ma.”42 A ta nul mány zá ró té te lé ben a ko -

ráb bi fel ve té sek va ri á ci ó it, össze fog la lá sát kap juk, majd kö vet ke zik a fi ná lé, benne 

ugyan csak más kor és más hol már el mon dott üte mek so ra. „Ka pi ta liz mus és szabad-

verseny ha lál a ver seny re kép te len ma gyar nak, fa ji tü le ke dés ha lál az erős gyű lö -

let re és össze tar tó sze re tet re kép te len, ol dott aka ra tú ma gyar nak. Egyet len me ne -

dék: egy leg szé le sebb em be ri ség, mely fel sza ba dít ja az el foj tott faj mély ér té ke it. 

Min den ma gyar tá gul jon egye te mes em ber ré, s az élet men tés egyet len me ne kü lé -

sé vel ves se ma gát a szociálizmusba, hogy elő ké szít se a min den em be rit sza bad 

termés be vé dő kom mu nis ta vi lág ren det. A ma gyar je lent se a leg szé le sebb em bert, 

a leg ter mé ke nyebb for ra dal mat, a leg em be ribb jö vőt.”43 

Ez már a há bo rú után Eu ró pa-szer te for ra dal ma kat ge ne rá ló mes si a niz mus 

hang ja, meg szó lalt Tóth Ár pád ban vagy Ju hász Gyu lá ban, Ba bits ban is, hogy ne har -

so gott vol na az amúgy is pró fé tai haj la mú Sza bó De zső ál tal? A tör té nel mi pil la nat 

min den jó zan meg fon to lást fe lül író ér zel mi túl ára dá sá nak fi gye lem be vé te le nél kül 

szin te meg ma gya ráz ha tat lan, hogy mi, mi ért és ho gyan tör tén he tett meg. Pusz tán 

gon do la ti előz mé nye i ből alig ha ve zet he tő le, amit Sza bó De zső Ady kap csán fejt ki, 

vagy az, amit a Ta nács köz tár sa ság üd vöz lé se ként meg je len tett Az egész em be rért 

cí mű cik ké ben ol vas ha tunk. (Ugyan er re utal Ba bits is A ma gyar köl tő ezerkilenszáz-

tizenkilencben cí mű írá sá ban.) 

„A meg vál tói passzi ón [itt a pas si ó ra gon dolt Sza bó De zső!] át újít sa örök élet re 

ma gát ez a tra gi kus faj. Hal jon meg az ön gyil kos bű nök, szűk kor lá tok ma gyar ja, 

hogy hal ha tat lan ná éled jen a vi lá got öle lő, egye te me sen em be ri ma gyar. Leg töb bet 

mer ve jár jon elül az em be rek ve té sén. És ha ed dig a tör té ne lem leg na gyobb ba lek ja 

volt s uszí tó úri mar ta ló cért és hoz zá bot lott zsi vá nyo kért hul lott vé re és iz za dá sa, 

most le gyen min den aka ra ta moz dí tó ere je az em be ri mun ka egye te mes össze ölel -

ke zé sé nek. Hogy min den ki ta ga dott aka rat hoz zánk ha jol jon, min den lá za dó szív 

fe lénk do bog jon, min den jö vőt vá gyó vágy min ket ke res sen. Mi le gyünk a sza bad 

le ve gő, mely fe lé el foj tott em be rek lélegzenek, mi le gyünk bör tön ölt gon do la tok 

meg ki ál tó sza va. Gyil kos és gaz min den ki, ki a to va ro ha nó múlt fej fá i hoz köt ma gyar 

lel ket. Ves se ma gát égő ke re sés sel az élet nek, te gyen, akar jon, vigasson, [alig ha nem 

itt „ugas son”-nak kel le ne áll ni] üvölt sön, csi nál ja a szociálizmusban a leg iga zibb 

szociálizmust, a kom mu niz mus ban a leg iga zibb kom mu niz must, és fog ja egy más 

ke zét”44 – ol vas hat juk. 

De ez már nem Ady szel le mé nek meg idé zé se, ha nem Sza bó De zső lí rá ja, hogy 

az tán an nál ke se rűbb le gyen a pró zai va ló ság ra éb re dé se, ami nek az tán me gannyi 

írá sá ban ad han got, és lesz a két há bo rú kö zöt ti Ma gyar or szág pa ra dig mate rem tő 

ide o ló gu sa. Eh hez azon ban Ady pél da ér té kű köl té sze té nek ha tá sa kel lett, ami ről 

Sza bó De zső Ady-ta nul má nyai is ta nús kod nak.
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Szabó Dezső és a politika 





Eőry Áron 

Sza bó De zső po li ti kai gon dol ko dá sa re gé nyei és kis re gé nyei 
tük ré ben1 
 

 

Jól is mert, hogy Sza bó De zső ter mé keny po li ti kai pub li cis ta ként igen mar káns és 

sa ját la gos alak ja volt ko rá nak, a XX. szá zad el ső fe lé nek.2 Emel lett iro dal mi ap pa rá -

tu sa szép írói tel je sít mé nyek re is ké pe sí tet te és in dí tot ta, mi több, sa ját élet mű vét 

idő vel ha te het te, re gé nyei-kis re gé nyei cí me in ke resz tül is hi vat koz ta, ex po nál ta és 

ma gya ráz ta.3 Je len vizs gá lat ar ra kí ván csi, hogy Sza bó De zsőt a könyv pi a con, az 

ott kap ha tó iro dal mi mű ve in ke resz tül be fo ga dó egy ko rú ol va só elé mi lyen köz éle -

ti leg ér tel mez he tő gon dol ko dás mó dok tá rul tak, mi lyen a kor szak tár sa dal mi-po li ti kai 

kér dé se i ben el fog lalt po zí ci ók vol tak ki ol vas ha tók az író mű ve i ből. Az en nek komp le -

xebb fel fej té sé re és elem zé sé re vál lal ko zó mun ka ez út tal hang sú lyo zot tan ki zár ta, 

nem vizs gál ta a pub li cisz ti kai mun kás ság, hír la pi írá sok és nyi lat ko za tok vagy írói 

es tek elő adá sa i nak – a főbb mű ve ket ne megy szer szó ba ho zó – szö ve ge it, ame lye -

ket Sza bó De zső írói ol va só kö zön sé gé nek a ta nul má nyo zó utó kor ál tal egye lő re fel 

nem be csült ará nya ol vas ha tott, il let ve hall gat ha tott. A be vont for rá sok kö re így az 

iro da lom tör té net vagy a szer zői be so ro lás sze rint re gény nek-kisregénynek te kin tett 

mű vek re ter jedt ki, te kin tet nél kül azok be fe je zett sé gé re vagy épp tö re dé kes sé gé re. 

Az az meg írá suk év rend je sze rint a kö vet ke zők re: Nincs me nek vés (1917), Az elso dort 

fa lu (1919), Meg ered az eső (1920, ki a dás: 1931), Cso dá la tos élet (1921), Se gít ség! 

(1925), Mi ért? (1927, ki a dás: 1939), Ének a rév ben (1928?, ki a dás: 1947), Ka rá csony 

Ko lozs várt (1932), Szil ágyi Már ta (1936), Bo dor Áronka fe les le ges (1938), A meg foj -

tott ka kas (1942–1943). 

No ha ezek nek a kor ol va só kö zön sé ge szá má ra el ér he tő min den – Sza bó regény-

monumentumai ese tén kü lö nö sen szá mos – ki a dá sa re le váns, a fi lo ló gi ai egy be ve -

tés fá ra dal mas mun ká já tól e vizs gá lat el te kin tett, a ki a dó vál tás sal új ból pi ac ra ke rült 

re gé nyek nél is vál to zat lan szö ve gű nek té te lez ve a kü lön bö ző ki a dá so kat. A min tá -

ba ke rült mű vek kö zel fe lé nél pe dig meg kel lett bíz ni az utó kor gyűj te mé nyes élet -

mű ki a dá sá nak – ma gát fel sem tün te tő – szö veg gon do zá sá ban. Nota bene az író 

esszéi ese té ben is mert prob le ma ti ka, hogy „ál ta lá ban vé ve Sza bó De zső írá sa i nak 

nincs olyan vál to za tuk, amely nek szö ve gét tel jes bi zo nyos ság gal vég le ges nek, ki -
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szak ban. 



fo gás ta lan nak, au ten ti kus nak te kint het nénk”.4 Ez zel együtt a haj da ni re gény szö ve -

gek fen ti for má i ban ke res te az elem zés a kontextusfüggő je len té se ket, a kon tex tust 

te hát szét húz va a nagy já ból két és fél év ti zed re. 

 

 

Sza bó De zső irodalomfelfogásáról 
 

Az író sa ját, mi nő sí tett iro da lom el mé le ti hit val lá sát már a Nyu gat ba, il let ve a Hu sza -

dik Szá zad ba írt 1910-es évek ele ji ér te ke zé se i ben több íz ben megerősítőleg ki fej -

tet te és ez zel szem lé le ti ol dal ról ma ra dan dó an meg ala poz ta ké sőb bi mun kás sá gát. 

Sza bó De zső iro dal mi em lé ke ze té nek ki tün te tett alak ja Eötvös Jó zsef volt, aki nek 

szé pi ro dal mi mű ve i ben a kö vet ke ző in dok lás men tén lel te ked vét és meg elé ge dé -

sét: a „mon da tok rit must kap nak, a sza vak át me le ged nek s Eötvös nyel ve ma gá val 

ra ga dó iz zó szó zu ha tag, mely el len áll ha tat la nul tett re innervál”5. Is ko la pél da ként  

A fa lu jegy ző jét mu tat ta fel, amely nek lap ja i ról „az élet min den ki ta ga dott ja” ki ált, 

a szer ző pe dig a „sí ró, tű rő lel kek” dö röm bö lő sors üze ne te i vel, azok ro man ti kus áb -

rá zo lá sá val kor bá csol ja fel a be fo ga dó ér zel me it6. Emel lett kü lö nö sen is az „az úr 

és nép nagy tör té nel mi pö rét” tár gya ló Eötvös-mű vek re a liz mu sát, na tu ra liz mu sát 

emel te ki, ame lyek se gít sé gé vel a szer ző „a va ló ság sö tét ele me i nek szem pon tos 

kon cent rá lá sát” vég zi el7. Ugyan is Sza bó De zső sze rint er re a rend szer sze rű több -

let re volt – és ma radt – szük sé ge a ma gyar iro da lom nak an nak ér de ké ben, hogy  

a mű vé szet „szo ci á lis funk ci ót” tölt hes sen be, „szo ci á lis fe la da tok ra” vál lal koz has -

son8. Mint el is me rő en meg ál la pí tot ta: „Pe tő fi mel lett [Eötvös Jó zsef] a leg na gyobb 

for ra dal mi ne ve lő je a ma gyar jö vő nek”9. 

Rö vi den meg je gyez he tő, hogy az elő ző szá za di esz mény kép ma ga sem gon dol ta 

más képp, hi szen A fa lu jegy ző je-beli írói ki szó lá sai rí mel tek az el mon dot tak ra. Egye -

bek közt re gény szö ve gé ben a kö vet ke ző képp ref lek tál sa ját írói cél ja i ra: „A köl té szet 

ked ves já ték ká al ja sul, ha a kor nagy ér de ke i től kü lön vál va nem a lé te ző hi bák or -

vos lá sa [...] mi el len a kri ti kus ki fo gá so kat te het ne, azt az em ber nek bá mul ni kell, 

hogy a könyv ben nem szép mű, ha nem szép em be ri tett fek szik előt tünk.”10 A cse -

lek mény be fe jez té vel pe dig hoz zá te szi: „Ha né há nyan a nyílt sá got rosszaljátok, 

mellyel ho ni ál la po ta ink árny ol da la i ról szól tam, higgyé tek el, ha nem vol nék meg -

győ ződ ve, hogy ez ál la po tok meg vál toz ta tá sa tő lünk függ, in kább fény ol da la in kat 

ke res tem vol na föl, hogy ti te ket s en ma ga mat nyá jas csa ló dá sok kal vi gasz tal jam. [...] 
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leg for róbb óhaj tá som az, hogy a re gény mi nél előbb va ló szí nűt len né vál jék. Nem 

mu lat ni, hasz nál ni akar tam.”11 

Sza bó De zső to váb bá a sa ját je le né ben kí vá na tos írói sze rep ről is el mond ja, hogy 

az írói vi lág ész le lés nek és be le ér ző ké pes ség nek el ső ren dű fe la da ta „a tár sa da lom 

szük sé ge i nek, be teg sé ge i nek” fel mé ré se; majd pe dig ezek szét su gár zá sa, szét szó rá -

sa „szug ge rá ló for mák ban”, hogy meg ta pad has sa nak az ol va sók ban és ez ál tal el le -

gye nek vet ve az üd vös irá nyú tár sa dal mi vál to zá sok mag jai12. Egy ilyen sze rep ide ál 

be töl tő je ugyan is „fel éb resz ti az egyén ben azt a tu da tot, hogy élet ér de ke i vel egy 

na gyobb kö zös ség tag ja. Meg sej te ti ve le azon ál ta lá nos hi á nyo kat és kö ve tel mé nye -

ket, me lyek nek egyé ni ba jai fo lyo má nyai. Emotív úton be i deg zi a köz pszi ché be azt 

a pár ide át, me lyek az el kö vet ke ző tár sa dal mi ki ala ku lás el ső ru gói. Szó val meg te -

rem ti az új ki ala ku lás hoz szük sé ges szo ci á lis hi tet.”13 Sza bó De zső nél nem meg le pő, 

hogy sa ját egyik mű vé ben is fel buk kan ha son ló gon do lat me net: „Min den esz té ti ka 

alap ja a szív. A szív a szép nek, az iro da lom nak, a mű vé szet nek egyet len ter mő hu -

mu sza. Ma gunk hoz ölel ni az egész em be ri sé get, se bek re fa kad ni tes tün kön a szen -

ve dők se be i től, éhez ni az ín sé ge sek éh sé gét és sír ni a meg szo mo rí tot tak zo ko gá sát: 

ez a mű vé szet. Szép nek ne ve zem azt a szív dob ba nást, mely egy mű lát tá ra az em -

be ri szen ve dés szo li da ri tá sá ra éb reszt.”14 

Lát ha tó te hát, hogy mi köz ben a bur kolt irányművek, az iro da lom ba ol tott poli-

tikum ese te i re Sza bó De zső nek még ko rai, regénytelen éve i ben már jócs kán lé te ző 

tra dí ci ó ra te kint het tek vissza a kor tár sak15, a ten den ci ás mű vé szet nek, a céliro da -

lom nak Sza bó ma ga is egy nagy tu da tos ság gal és meg győ ző dés sel fel lé pő szel le mi 

él har co sa ként re giszt rál ha tó.16 

 

 

Gya kor lat ba ül te tett né ze tek 
 

Sza bó De zső nél könnyen úgy ta lál ha tó, hogy előbb is mer te tett sa ját elő írá sú, jól 

fel épí tett re cept je sze rint dol go zott. Mi u tán meg ha tá roz ta a hoz zá va ló kat (mi több, 

azok nak még a szük sé ges sé gét és ha tás me cha niz mu sa it is ki mu tat ta), a tet tek me ze -

jé re lé pett: el ké szí tet te a la kos sá gi fo gyasz tás ra szánt „éte le it”, il le tő leg „gyógy sze -

re it”. Né hány rö vi debb el be szé lést kö ve tő en re gény író (is) lett. És az ezen mű faj elé 

tá masz tott kö ve tel mé nyek hez hí ven, je len té keny mű vei több sé gét mind pi a ci 

újdon ság for má juk ban, mind utó tör té ne tük ben olyan szin té zi sek nek te kin tet te és 
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11     EÖTVÖS: i. m. (1955), II. k., 310–311. – kiem. t. 
 
12     Vi ta az Iro da lom és Tár sa da lom vi szo nyá ról (Foly ta tás és be fe je zés) = Hu sza dik Szá zad, 1912, 8. sz., 

317–318. 
 
13     SZA BÓ De zső: Az iro da lom mint tár sa dal mi funk ció = Nyu gat, 1912, 9. sz., 
       http://epa.oszk.hu/00000/00022/00103/03316.htm (utol só le töl tés: 2019. 12. 31.) 
 
14     SZA BÓ De zső: Ka rá csony Ko lozs várt = SZA BÓ De zső: Cso dá la tos élet és más re gé nyek. Bp., Püski, 1997, 

370. – az ere de ti be li kiem. meg szűn tet ve. 
 
15     Eh hez ld. pl. NAGY Pé ter: A pamf let Michelangelója = NAGY Pé ter: Ha tár kő. Bp., Ar gu men tum, 1996, 261. 
 
16     Vö. KOM LÓS Ala dár: Sza bó De zső = Az elsodort író. In Memoriam Sza bó De zső. Szerk. GRÓH Gás pár, Bp., 

Nap Ki a dó, 2002, 140.; ill. KERESZTURY De zső: Sza bó De zső = Sza bó De zső Em lék könyv. Szerk. SZŐCS 
Zol tán, Bp., Sza bó De zső Em lék tár sa ság, 1993, 92. 



mon dot ta, ame lyek va la mi lyen egye te mes tár sa dal mi konk lú zi ót tar to gat nak az ol -

va sók szá má ra17. 

Leg több mű vé nél ne héz len ne ta gad ni, hogy jel lem ző en töb bek vol tak a csak 

finom, be le ol dott tar tal mak ré vén po li ti zá ló iro da lom nál. A tár sa dal mi üze ne tes ség 

ész re ve he tő nyo mot ha gyott raj tuk, sőt az iro dal mi kri ti ka nem vé let le nül érez te 

úgy több íz ben, hogy egyik re-má sik ra kí no san és nyo masz tó an rá ne he ze dett szer -

ző je po li ti kai aka ra ta. Az írói mód sze rek tár gya lá sá ra elő re utal va ki emel he tő, hogy 

Sza bó De zső re gé nye i ben va ló sá gos döm ping jét kap ni az igen erős rezonőri sze re pet 

ját szó sze rep lők nek.18 Lát ha tó an szá má ra nem csak a fő hő sök (egy szer re akár több 

is), ha nem bár me lyik sze rep lő meg tet te, ha va la mi sa rok igaz ság nak gon dolt alap -

ve té sét óhaj tot ta kö zöl ni az ol va só val. Féja Gé za már Az elsodort fa lu kap csán alig 

túl zó an ész re vé te lez te a szer ző ről: „Tu laj don kép pen ő be szé li vé gig a re gényt,  

ő játssza el a ma gyar ság nagy tár sa dal mi és er köl csi drá má ját, be le szól min den fi gu -

rá já nak mon dó ká já ba, be le bú vik a bő rük be, csak hogy pró fé ci á it szét ki a bál has sa.”19 

Azon ban Sza bó De zső rend sze rint ma ga sem ta kar gat ta po li ti kai ló lá bát. Iro dal mi 

al ko tá sa i ban, ahol csak te het te, ki nyi lat koz tat ta szer zői moz ga tó ru gó it, mo ti vá ci ó it; 

szám ta lan szor el is kel lett há rít sa – vagy épp el kel lett is mer je – egyes re gény(fő)hő -

sök és ön ma ga jel le mé nek, il let ve ka land ja i nak az egy be esé sét, kí sér te ti es ha son ló -

sá gát20; to váb bá a kor szak köz éle ti sze rep lő i nek is me re té ben mű ve i nél szá mos al -

ka lom mal már a meg je le nés ide jé ben tet ten ér he tők vol tak kulcs re gé nyi vo ná sok21. 

 

 

A kor szak ural ko dó be széd mód jai 
 

Ér de mes köz be ve tő leg rö vi den és cím sza vak ban fel idéz ni az egy ko rú ha zai po li ti kai 

nyelv olyan jel leg ze tes, egymásra kö vet ke ző főbb fej le mé nye it, mint a vi lág há bo rú 

éve i vel el kö vet ke ző mi li ta ri zá ló dás, ext rém ér zel mek kel fel töl tő dés, apo ka lip ti kus hang -

nem, szakralizálódás; majd a for ra dal mak és az el len for ra dal mi for du lat nyo mán 

1919 vé gé től meg je le nő pol gár há bo rús nyel ve ze tek, de leg fő képp a nacionál dar wi -

nizmus ki ta po sott ös vé nyén „a nem zet faj já vál toz ta tá sa”22, a köz be széd erő tel jes 
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17     Ld. pl. Az elsodort fa lu mű faj el mé le ti igé nyű ál lás fog la lá sát: SZA BÓ De zső: Az elsodort fa lu. Re gény há -
rom kö tet ben. El ső kö tet. Bp., Genius, 1929, 8. skk. 

 
18     En nek egyik szer zői be is me ré se: SZA BÓ De zső: Se gít ség! Re gény há rom kö tet ben. El ső kö tet. Bp., Genius, 

1925, XIV. 
 
19     FÉJA Gé za: Sza bó De zső. Rész le tek = Az elsodort író. In Memoriam Sza bó De zső. Szerk. GRÓH Gás pár, 

Bp., Nap, 2002, 249. 
 
20     Ld. mind járt az el ső re gény írói lép cső fok elő sza vá ban: SZA BÓ De zső: Nincs me nek vés = SZA BÓ De zső: 

Cso dá la tos élet és más re gé nyek. Bp., Püski, 1997, 249. 
 
21     Ennyi ben az olyan szel le me sen el gon dol kod ta tó ba bit si sza vak, mint hogy „Ha ke ve sebb vol na az in -

diszk rét kri ti kus, mind járt ke ve sebb len ne a kulcs re gény és pamf let re gény is [...]. A mo dern, in diszk rét 
kri ti ka, mely a mű ben nem al ko tást, ha nem do ku men tu mot lát, így lesz agent pro vo ca te ur és ke rí tő.”: 
bi zony csak mód já val vá laszt hat ták vol na vé den cük nek Sza bó De zsőt, aki alig ha nem még ennyi párt -
fo gást is el há rí tott vol na. – BA BITS Mi hály: In diszk ré ció az iro da lom ban = BA BITS Mi hály: Esszék, ta nul -
má nyok. II. kö tet. Szerk. BELIA György, Bp., Szé pi ro dal mi, 1978, 169. 

 
22     TAKÁTS Jó zsef: El vá ló nyelv hasz ná la tok. Po li ti kai be szé lés Ma gyar or szá gon az I. vi lág há bo rú után. = Az 

el ső vi lág há bo rú kö vet kez mé nyei Ma gyar or szá gon. Szerk. TOMKA Bé la, Bp., Osiris, 2015, 165–186. 



radikalizálódása és etnicizálódása, egye di kom po zí ci ó jú an ti sze mi ta-anti li be rá lis gon -

do lat vi lá gok elő re tö ré se23. Eze ket ki egé szít ve pe dig a historizáló idi ó ma, tör té net po -

li ti kai és em lé ke zet ká no nok, vá ro si és kö zép osz tá lyi hát te rű em lé ke zet po li ti ka szín re 

lé pé se24, a meg tűrt re gisz te rek ben pe dig „agrárpopulizmusok” kis gaz da alak vál to za -

ta i nak és föld kér désdis kur zu sok nak nö vek vő sze re pe25, idő vel pe dig egy fo ko zó dó 

antimodernista hul lám – po li ti kai ro man ti ká val, nemzetkarakterológiai be széd mód dal 

– volt ki mu tat ha tó26. A Szabó Dezső-i re gény szö ve gek nyel vi vi lá gá ról és a szer zői 

hang ról ál ta lá ban el mond ha tó, hogy ré szint az új kur rens po li ti kai be széd mó dok és 

több sé gi tematizációk meg tá mo ga tói, elő re vi vői – tán „dik tá lói” is – vol tak, de min -

den képp nagy részt be ágya zód tak a fő leg az 1920-as évek től meg szi lár du ló egy re 

hegemonisztikusabb diszkurzív ke re tek be. 

 

 

A re gé nyek fo ga lom hasz ná la ta 
 

Ide kap cso ló dó an mind járt ér de mes ki tér ni a Sza bó-re gé nyek né hány alap ki fe je zé -

sé re, ame lyek az egy ko rú po li ti kai szó kincs leg ke re set tebb kulcs sza vai27 is vol tak. 

A ma gyar ra, ma gyar ság ra, ma gyar al kat ra vo nat ko zó an ész re ve he tő en bi zo nyos 

vál to zat lan alap tu laj don sá gok ke ve red tek ál la pot vál to zók kal, az az idő le ges, át for -

mál ha tó vo ná sok kal. Az időt len előb bi ek kö zött ta lál ni ős tör té ne ti gyö ke re ket, év -

szá za dos be i deg zett sé gű al kot má nyos struk tú rát – ha tet szik: ha ta lom gya kor lá si 

mó dot –, il le tő leg va la me lyest egy faj ta sa ját sze rű nagyra rendeltséget és ta len tu -

mos sá got. Ugyan ak kor mind ezek je len tős arány ban kel lett üt köz ze nek és nem egy -

szer alul ma rad ja nak az óri á si több ség ben fel so ra koz ta tott azon att ri bú tu mok kal, 

ame lyek szin tén a múlt ból ha gyo má nyo zód tak, de a fel raj zolt tá mo ga tan dó jö vő ké -

pek ér tel mé ben, egy ben a – fő hő si-szer zői – re mé nyek és vá ra ko zá sok sze rint csak 

a je len ben ér vé nye sek és rö vi de sen át for dul hat nak majd. Tud ni il lik el éren dő cél ként 
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23     TRENCSÉNYI Ba lázs: A „har ma dik út” és az an ti sze mi tiz mus. = TRENCSÉNYI Ba lázs: A po li ti ka nyel vei. Esz -
me tör té ne ti ta nul má nyok. Bp., Ar gu men tum – Bibó Ist ván Szel le mi Mű hely, 2007, 266–273.; vö. PAKSA 
Ru dolf: Ma gyar nem ze ti szo ci a lis ták. Az 1930-as évek új szél ső jobb ol da li moz gal ma, párt jai, po li ti ku sai, 
saj tó ja. Bp., Osiris – MTA Böl csé szet tu do má nyi Ku ta tó köz pont Tör té net tu do má nyi In té zet, 2013, 10–17., 
GYURGYÁK Já nos: Ma gyar faj vé dők. Esz me tör té ne ti ta nul mány. Bp., 2012. Osiris, 2012, 213–220. 

 
24     ROMSICS Ger gely: Mí tosz és em lé ke zet. A Habs burg Bi ro da lom fel bom lá sa az oszt rák és a ma gyar po li -

ti kai elit em lék irat-iro dal má ban. Bp., L’Har mat tan, 2004, 61–97.; ROMSICS Ger gely: Nép, nem zet, bi ro da lom. 
A Habs burg Bi ro da lom em lé ke ze te a né met, oszt rák és ma gyar tör té net po li ti kai gon dol ko dás ban, 1918–
1941. Bp., Új Man dá tum, 2010, 279–415. 

 
25     TRENCSÉNYI Ba lázs: A ke let-eu ró pai agrárpopulizmus, mint ér tel me zé si ke ret. = Bibó 100. Re cep ci ók, ér -

tel me zé sek, al kal ma zá si kí sér le tek. Szerk. DÉ NES Iván Zol tán, Bp., Ar gu men tum – Bibó Ist ván Szel le mi 
Mű hely, 2012, 279–309.; BARTHA Ákos: Populizmus, né pi ség, mo der ni zá ció. Fe je ze tek a ke let-kö zép-euró -
pai po li ti kai gon dol ko dás 20. szá za di tör té ne té ből. Bp., MTA Böl csé szet tu do má nyi Ku ta tó köz pont Tör té -
net tu do má nyi In té zet, 2017, 120–132. 

 
26     TRENCSÉNYI Ba lázs: A nép lel ke. Nemzetkarakterológiai vi ták Ke let-Eu ró pá ban. Bp., Ar gu men tum – Bibó 

Ist ván Szel le mi Mű hely, 2011, 346–450. 
 
27     Reinhart Koselleck nagy ha tá sú vizs gá la ti ter mi nu sa i ról ld. pl. TRENCSÉNYI Ba lázs: Kulcs sza vak és po li -

ti kai nyel vek: gon do la tok a kontextualista-konceptualista esz me tör té ne ti mód szer tan ke let-kö zép-eu ró pai 
adap tá ci ó já ról. = A tör té nész szerszámosládája. A je len ko ri tör té ne ti gon dol ko dás né hány as pek tu sa. A 
„Tör té ne lem – Tár sa da lom tu do má nyok” kon fe ren cia anya gai. Szerk. SZE KE RES And rás. Bp., L’Har mat tan 
– Atelier, 2002, 133. sk. 



lesz áb rá zol va, hogy a je len ma gyar jai mi ha ma rabb a múl té le gye nek, míg né hány 

eh hez irányt mu ta tó fő sze rep lő ki is ér dem li a jö vő em be re ti tu lust. Tar tal mi meg -

kö ze lí tés ben pe dig a ma gyar ság ese té ben – a re gé nyek össz ké pe alap ján – leg in -

kább mint egy szár ma zá si lag is össze tett és sok ar cú gyűjtőkategóriáról ol vas ha tunk, 

amely ben pél dá ul van nak „né met, szláv és zsi dó ma gya rok”28. Ez zel együtt meg fi -

gyel he tő, hogy a ma gyar ság egy faj ta pro to tí pu sa ként, nép ként mind in kább egy 

pogány hitű pa raszt ság ké pe raj zo ló dik ki, amely az tán ro kon cso port ként a „mun -

kás ság” ka te gó ri á ját is fel szív ja, te kin tet tel ar ra, hogy „min den ki test vér, aki szü le tik, 

fáj és meg hal”.29 Te hát va la mi lyen je len tős tes ti igény be vé telt kí vá nó rend sze res-

fo lya ma tos al ko tó mun ka lesz az uni ver zá lis azo no sí tó, és a ma gyar nép mint fo ga -

lom ha tár meg vo ná sá ban már-már a klasszi kus osz tály tö rés vo nal, de leg alább is 

társa dal mi mun ka me gosz tás be li ho va tar to zás, egy faj ta szo ci á lis di men zió kez di  

a ve ze tő sze re pet ját sza ni. 

Em be rek meg ha tá ro zott kö ré re a faj fo gal mát Sza bó De zső is a kor tár sak ter mé -

sze tes sé gé vel hasz nál ta: amely nek érez he tő en nem emi nen sen bi o ló gi ai vagy ant ro -

po ló gi ai meg ha tá ro zott ság állt a kö zép pont já ban, leg alább is ki dol go zot tan és kö vet -

ke ze te sen bi zo nyo san nem, leg fel jebb idő le ge sen és szór vá nyo san (még leg in kább 

az 1919-ben és ’20-ban írt két re gé nyé ben). Ma gyar faj alatt dön tő en tör té ne ti kép -

ződ ményt ér tett, amely ben vér sé gi kap cso la tok, osz tály tu laj don sá gok, kul tu rá lis 

örök sé gek ke ve red nek, átlapolódnak, to váb bá oly kor – ki vált a nép meg je le ní té sé -

ben – szé kely ségár nya la tot kap nak30. Ma gyar faj ról alig ha meg le pő mó don fel tét le -

nül mint a po li ti kai kö zös ség fő kom po nen sé ről, mag cso port já ról, mint ki tün te tett, 

pre fe rá lan dó sze mély összes ség ről be szélt. Az eh hez kap csolt etnocentrizmus ugyan -

ak kor a leg rit kább eset ben szó lalt meg va la mi fé le erő sza ko san hierarchizáló mo dor -

ban31. A kö zös ség ha tá ra i nak meg vo ná sa kor min den eset re Sza bó szá má ra et ni kai 

és tár sa dal mi vá lasz tó vo na lak/meg osz tott sá gok gya kor ta egy be es tek, bár ilyen kor 

sem szi go rú ál ta lá no sí tás sal. 

Ki eme len dő kulcs szó még a de mok rá cia, ame lyet – le író ér te lem ben – job bá ra  

a du a liz mus ko ri év ti ze d ek kor mány zó li be ra liz mu sá val, an nak sze rin te kont rol lá lat -

lan sza bad ver se nyes rend sze ré vel azo no sí tot ta, amely ben a pol gá ri ka pi ta lis ta vi lág 

szociáldarwinista hő sei ér vé nye sül nek, míg – mint ha ma ro san lát ha tó lesz – a „ma -

gyar ság” több re hi va tott ele mei ne mi gen tud nak helyt áll ni.32 
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28     SZA BÓ: i. m. (1929), I. k., 95. 
 
29     SZA BÓ: i. m. (1925), I. k., 130. 
 
30     Ld. pl. SZA BÓ De zső: Bo dor Áronka fe les le ges = Sza bó De zső Ujabb Mű vei, 1938, 43. sz., 54. 
 
31     Vö. GRÓH Gás pár: El lent mon dá sos tű nő dé sek Sza bó De zső ről = Sza bó De zső Em lék könyv. Szerk. SZŐCS 

Zol tán, Bp., Sza bó De zső Em lék tár sa ság, 1993, 175. 
 
32     Pl. SZA BÓ: i. m. (1929), I. k., 85., 95., SZA BÓ: i. m. (1929), II. k., 223. 



Tár sa dal mi tab ló a mű vek ben 
 

Re gé nyei kor áb rá zo lá sa i ban – eötvösi mar kí ro zás sal – olyan lel tár sze rű osztály ka -

rakterológiákat ad, ame lyek a leg több pon ton rosszal ló fő sze rep lői ér té ke lé sek kel 

és ne hez te lő el be szé lői akusz ti ká val ta lál koz nak. Ez alap ján a kö vet ke ző do mi náns 

ma ga tar tás tí pu sok fi gyel he tők meg: 

– egy lé ha, torzlelkű, mi hasz na (fő)vá ro si ér tel mi ség33; 

– a fal vak ban egy be te ges, gyen gél ke dő – kál vi nis ta – nép lé lek, mel lé föld éh ség, 

ro bo tos élet, ki ván dor lás (még is a „ke nyér” és a „csa lád” ter mé sze tes kin cse i -

vel34); 

– a jö ve del mi és va gyo ni lét ra te te jén el he lyez ke dő ket – köz tük a szü le té si és 

pén za risz tok rá ci át – jel lem ző ké nyel mes, de kor lá tolt dölyf és felsőbb ren dű ség-

tudat; 

– egy „ide gen stré ber kö zép osz tály”35, benne ré szint a kor cso su ló-süllye dő vi dé ki 

dzsent ri vel; 

– a la bo ra tó ri um sza gú lombikeszmét ter jesz tő szo ci a lis ták, akik el va kult sá guk -

ban ide o ló gi á juk szi ké jé vel a ke zük ben haj la mo sak ma guk kö rül min dent meg -

mű ten dő test rész nek néz ni.36 

Majd pe dig – a beth le ni kon szo li dá ci ós re zsim tar tós be ren dez ke dé sé vel – két to -

váb bi ne ve sí tett cso por to su lás kap még hang súlyt Sza bó nál: egy meg él he té si és ki -

ra katkereszténység egy há zi ve ze tői, il let ve a ve lük szö vet sé ges ha zai uralkodóelit 

a ma ga „nem ze ti szí nű badarkodásaival” és me rő hi va tal va dá sza tá val-zsák mány -

szer zé sé vel. Ró luk azt is meg tud ni, hogy – fő leg a „ma gya rabb” pa raszt ság szem -

szö gé ből fel tű nő mó don – nagy szám ban tö mö rí tik jö ve vény né pek sar ja it.37 Ők együt -

te sen az tán po li ti kai konc ve té sek kel, il let ve nép sze rű jel szó po li ti ká val ke nye re zik 

le a ma gyar tár sa dal mat. A kor szak ide tar to zó gesz tus ügyei és ígérettoposzai, 

ame lye ken hi á ba va ló an „rá gód hat nak” az em be rek: ma ga a har so gó pó di umke resz -

tény ség, az ál ta lá nos tit kos vá lasz tó jog, a föld re form, a re van sis ta ir re den ta, egy „fel -

vert” an ti sze mi tiz mus, má ni á kus an ti kom mu niz mus, il let ve a le gi ti mis ta „in du la tok”. 

Egé szé ben vé ve pe dig foly vást „a nép” kell gör nye dő vál lán meg tart sa a fenn élők 

jo go su lat lan ké nyel mé nek vi lá gát. 
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33     SZA BÓ: i. m. (1929), I. k., 193. skk. 
 
34     Ld. pl. uo., 124., SZA BÓ: i. m. (1925), III. k., 148. 
 
35     SZA BÓ: i. m. (1929), II. k., 91. 
 
36     Ld. kü lö nö sen: SZA BÓ: i. m. (1929), III. k., 219. skk. 
 
37     Ide kap csol ha tó, hogy a szer ző ki ter jesz tő el já rá sai nyo mán a re gé nyek ben sze rep lő „ide gen ség”-fo ga -

lom az idő ben elő re ha lad va egy re in kább kez di ma gá ba fo gad ni az ugyan vé rük sze rint ho nos, ám „ide -
gen ét vá gyak” és „ide gen ér de kek” ha ta lom bi tor ló ma nő ve re i ben köz re mű kö dő sze mé lyek kö rét is – ld. 
„A ma gyar élet min den ha tal mi pont ján, a ma gyar lé lek min den for má ló mű he lyén ide gen ér de kű em -
be rek ide gen vér tör vé nyei sze rint építenek éle tet.” – SZA BÓ: i. m. (1925), III. k., 288. – kiem. t. 



Tör té nel mi gyö ke rű prob lé mák a je len ben 
 

A fen ti té te les kor di ag nó zis hoz Sza bó a mű ve i ben egy ha tá sos nak és fel rá zó nak 

szánt po li ti kai ha gyo mányt és múlt vo na lat lát szik konst ru ál ni38, amely egé szen ál -

lam ala pí tó Ist ván ki rá lyig vissza ve zet he tő és ké sőbb az el te lő sok száz év alatt foly -

ta tó la go san, de leg alább is vissza té rő en meg ron tot ta az or szá got: meg erő sza kol va-

ma ni pu lál va a ma gyar ter mé sze tet, a ma gyar val lást és a ma gyar ér vé nye sü lést.  

A fo lya mat ered mé nye kép pen lett „ide gen or da sok pré dá ja a ma gyar”39, kü lö nö sen 

is a „ma gyar pa raszt”, amely azért szí vós egész sé gé vel még is ké pes volt min den 

sors csa pást túl él ni és ma gát át men te ni a jö vő nek. 

A tar tó san pa to lo gi kus ál la pot je len ség szin tű al ko tó té nye zői, kró ni kus tü net cso -

port jai – ame lyek te hát oko za tok, bár mek ko ra te her té te lek is a tör té nel mi idő ben 

– a mű vek ta nú sá gai sze rint leg in kább a kö vet ke zők: 

– A te het ség gon do zás ban rend kí vül mos to ha vi szo nyok ural kod nak. En nek hát te -

re a nem ze ti há lát lan ság „ma gyar si va ta ga”, egy „ta len tum buk ta tó” or szág, ahol 

a füg get len-au to nóm sze mé lyi sé gek, no plá ne az originálgéniuszok ér vé nye sü -

lé sét el fojt ja az in téz mé nyes me ce na tú ra, míg szin te csak a meg él he té si kur zus -

konformitásnak és lo ja li tás nak van he lye a nap alatt.40 

– A lel kek iga zi morbus hungaricusaként kó ros aka rat hi ány, vel le i tá sos ság pusz tít, 

a cél ki tű zé se ket és el szá ná so kat meg va ló sí ta ni, il let ve vé gig küz de ni nem tu dás 

ra gá lya.41 

– Az imén tit ki egé szí tő mó don át ere dő ter helt ség ként hat nak csa lá di elő dök vég -

ze tei, tra gi kus konfliktusmegoldási min tái (alkotóenergiák szét fe csér lé se, zül lés 

lej tő je, ön gyil kos ság). Ezen bű nök/ki sik lá sok át kos örök ség ként plán tá lód nak 

to vább nem ze dék ről nem ze dék re, meg ülik-meg fek szik a fel nö vek vő utó dok 

lel két – amely ben „az ősök ben fel hú zott ve szett gé pe zet” kat tog42 –, akik ez ál tal 

jó eséllyel vál nak a vak vá gány ra té vedt-sod ró dott fel me nő ik sors foly ta tó i vá. 

Mind ezek ere dő je ként „a ma gyar ság” a már de fi ni ált „de mok rá cia” vi szo nyai közt 

ki ürü lő, hi á ba va ló, „tén fer gő”, sod ró dó, ta nács ta lan, man kó ra szo ru ló „hold kó ros sá” 

lett43, amely ál la po tát csak te téz te-ron tot ta a há bo rú ba, ez ál tal a meg ti ze d e lő dés -

be haj tott sá ga. 

 

 

104

38     A po li ti kai gon dol ko dók nál be vett ha son ló el já rá sok hoz ld. SCHLETT Ist ván: A ma gyar tör té ne lem a hu -
sza dik szá za di ma gyar po li ti kai gon dol ko dás ban = Szá zad vég, 2001, 20. sz., 39–65. 

 
39     SZA BÓ: i. m. (1925), II. k., 303. 
 
40     Pl. SZA BÓ: i. m. (1929), III. k., 204. sk. 
 
41     Az elsodort fa lu Farcády Ju dit ja pél dá ul „min dig más nap ra ha lasz tot ta az aka rat kez dé sét”. – Uo., 30. 

Míg a Se gít ség! Baczó Mó ze sé nek pe dig „elég volt egy arc vo nás meg rán du lá sa, egy át vil la nás va la ki 
sze mén, hogy vi tor lái össze rogy ja nak s a mart se bek ből fel száll jon az élet lá za”. – SZA BÓ: i. m. (1925), 
I. k., 156. 

 
42     SZA BÓ: i. m. (1929), I. k., 67. 
 
43     Il luszt rá ci ó képp: „Óh sze gény ma gyar, sze gény té to va, aka rat ta lan va lót lan ság. Cél ja hul lott erő, csil logó 

anak ro niz mus, ezeregyéjszakából ide té vedt ki rály fi. Mit akarsz te a va ló sá gos né pek erős ver se nyé -
ben?” – SZA BÓ: i. m. (1929), III. k., 35. 



Szte re o ti pi zált sze rep lők a tár sa da lom ban 
 

E pon ton ér de mes ar ra ki tér ni, hogy a mo nar chi án be lü li töb bi nép „ide gen sé gé nek” 

egyik alap ját azok ver seny hely zet be li élel mes sé ge ad ta a mű vek be mu ta tá sa i ban. 

A du a lis ta rend szer nem ze ti sé ge i re (mint a „ma gyar ság” et ni kai asszimilánsaira) a re -

gé nyek do mi náns né ző pont ja af fé le bosszú ság gal elegy fél té keny ség gel te kint, amely 

tör te té sü ket rá juk hagy ná, ha az zal nem a be fo ga dó ma gyar ság ro vá sá ra ex cel lál -

ná nak. Két, gya kor ta a val lá si, il let ve szár ma zá si hát te re alap ján (is) meg ne ve zett 

sze rep lői kör ről pe dig ér de mes nek lát szik kü lön per cep ci ós port rét raj zol ni. 

A „zsi dó ság hoz” kö tött sze rep lők nél elő ször az a szem be tű nő, hogy a le írá sok 

őket elő sze re tet tel a val lás tar tó zsi dó ság bi zo nyos ritualizált vi sel ke dé si és vi se let -

be li is mer te tő je gyei alap ján azo no sít ják be, igaz, emel lett bi zo nyos össze fű ző „tör zsi” 

jel le gű tu laj don sá gok és fiziognomikus sa já tos sá gok is mér ve it is em le ge ti. Ám ki fe -

je zett ér ték íté le tek kel (jel lem ző en fenn tar tás sal és kri ti ká val) szin te ki vé tel nél kül 

in kább a sze ku la ri zá ció és a tár sa dal mi akkulturáció út ján elő re ha ladt „zsi dó” sze rep -

lők lesz nek il let ve44. A leg gyak rab ban elő jö vő üze ne tek alap ján a szer zői gon dol ko -

dás ki egyen sú lyo zat lan nak lát ta – és hir det te – zsi dó ma gya rok és nem zsi dó ma -

gya rok együtt élé sét, az élet ver se nyé ben az előb bi ek fe lül ke re ke dé sé vel, ame lyet 

az utób bi ak az alul ma ra dás mel lett a zsi dó ma gya rok ha té kony sá ga irán ti irigy ség gel 

és cso dá lat tal is szem lél nek. Mind azon ál tal a két faj ta mint két nép Sza bó De zső nél 

egy össze il lesz ke dé si, össze ol va dá si fo lya ma ton kell túl jus son, amely hez sze rin te 

mind két fél nél alap ve tő ön kri ti ka, ön tisz tu lá si prog ram haj tan dó vég re, hogy az ki -

me ne tel ként egy épí tő és gyü möl csö ző együtt élést ered mé nyez hes sen.45 Az elso -

dort fa lu ban ol vas ha tó ilye tén tár gya lás hoz ké sőb bi re gé nye i ben sem tesz hoz zá 

na gyon más egye bet, a „zsi dó sá got” ha egyéneiben – vagy rit káb ban, ha kü lön en -

ti tás ként – még sze re pel te ti, azok leg in kább mint bezzegelt, po zi tív pél dák lesz nek 

fel mu tat va. A kö zös vi szony la tok kér dé sé ben te hát a Sza bó De zső-i hang a kép mu -

ta tá sok el len fe le pró bál len ni, és dek la rál tan az el té rő tör té nel mi hát te rű két nép 

szim bi o ti kus kéz fo gó já nak a hí ve: „Amint nem va gyok antimagyar, ha a ma gyart  

a ma ga va ló sá gá ban lá tom, nem an ti sze mi tiz mus az, ha nem ha tá ro lom el lá tá som 

a zsi dók meg lá tá sá nál. Én eb ben az or szág ban a be csü le tes ma gyar–zsi dó együtt -

mű kö dést mind két faj s egy em be ribb jö vő alap szük sé gé nek tar tom. De ez csak  

a kri ti ka tel jes sza bad sá gá val s min den el fo gult ság ki ir tá sá val tör tén he tik meg.”46 

Jól lát ha tó an nem így áll a hely zet a ma gyar or szá gi né met ség gel, amely elő ször 

egy nagy nem zet nek fő leg a tu do mány és a kul tú ra te rü le tén szét szi vá rog va hó dító 

ele me i ben van áb rá zol va. Majd a Se gít ség!-re már egy terv sze rű ség gel, csel szö vé -

sek kel is ope rá ló, össze han golt, át fo gó né met szel le mi meg szál lás ról ér te sül he tünk, 

mi több, a ma gyar fi a tal ság kút mér ge zé sé ről. A gyá szos pers pek tí va sze rint pe dig 
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44     Emel lett a Meg ered az eső ben te tőz nek a meg le he tő sen rosszí zű ál lat- és betegségmetaforák is. 
 
45     Pl. SZA BÓ: i. m. (1929), III. k., 59. sk. – Ez kí sér te ti e sen idé zi az Ady End re 1917-ben írt, de csak hét 

év re rá meg je lent Korroborijában meg fo gal ma zott mo dellt. Ld. ADY End re: Korrobori = Ady End re pub -
li cisz ti kai írá sai. Szerk. VE ZÉR Er zsé bet, Bp., Szé pi ro dal mi, 1987, 906. skk. 

 
46     SZA BÓ De zső: Meg ered az eső. Re gény. Bp., Pes ti Sza lon, 1996, 311. 



az or szá got a „szá ját fel tá tó”, „hús evő és ra ga do zó ger mán bull dog” fe nye ge ti el nye -

lés sel47, és ez ál tal a kü lön ben is vé gó rá i ra for du ló ma gyar ugar ra né met jö vő vár. 

Ily mó don az im pe ri a lis ta anya or szág gal meg tá mo ga tott né met tu da tú ma gya rok 

invazív ter mé sze té re ment ség sin csen. 

 

 

Meg ol dás ke re sés, ki út mu ta tás 
 

A fen ti ek ben tár sa dal mi ka te gó ri ák kal és hoz zá juk kap csolt ma ga tar tás mó dok kal 

jel lem zett meg ha tá ro zó ma gyar tör té nel mi ha gya ték kal azért még is akad tak, akik 

meg pró bál tak da col ni, szem be sze gül ni, el le ne fel lá zad ni. Sza bó De zső nem csak  

a po li ti kai hely zet ér té ke lé sé ben he lyez ke dik mar káns tör té net po li ti kai ál lás pont ra, 

de a múl tat is „ten den ci ás” lá tá sá val szű ri meg, hogy kö ve ten dő pél da ként fel mu -

tat ha tó elő fu tá ro kat ta lál jon. Mű ve i ből össze ál lít ha tó tör té nel mi hős ka ta ló gu sá ban 

olyan – már tír ér té kű – va lós és iro dal mi fik ci ós ala kok sze re pel nek, mint: Kop pány, 

Tol di Mik lós, „Ti borc”, Pázmány Pé ter, Zrí nyi, Rá kó czi, Berzsenyi, Ka to na Jó zsef48. 

A re gé nyek ből to váb bá az ál la po tok meg ja ví tá sá hoz is ki ol vas ha tó egy hoz zá ve -

tő le ges el vi prog ram. Ezt el tö kélt kép vi se lő ik a mű vek ben rend sze rint egy meg bont -

ha tat lan cso mag al ku ként kí nál ják, ame lyet egé szé ben kell el fo gad ni és ma ra dék ta la -

nul vég re haj ta ni, rá adá sul nincs re á lis al ter na tí vá ja (eb ből sok szor az is kö vet ke zik, 

hogy meg va ló sí tá sá hoz bár mi lyen esz köz be vet he tő). En nek ré szét ké pe zi – nagy -

részt elhivatott író em be rek ál tal elő moz dí tan dó an 

– egy tu dat éb resz tő, a ba jo kat meg mu ta tó, tár sa dal mi szem fel nyi tást cél zó elem; 

– szo ro san a nyo má ban a dog ma adás fe la da ta, az az az egy ség be ko vá cso ló és 

meg fe le lő cse lek vés re in dí tó, rá adá sul a ka to li ciz mus rigorozitásával bí ró „új 

fa na tiz mus”49 el ter jesz té se; 

– va la mint e ket tő ál tal ka ta li zál va egy nem ze ti ön tisz tí tó, ön tu dat ra kel tő for ra -

da lom (amely nek jel lem zé sé ben a fran cia for ra da lom ki vál tó ve zé resz mé i nek 

re mi nisz cen ci ái csengenek vissza50) és egy új, „vég le ges hon fog la lás”. 

Mind ezek ből jö het ne lét re egy új kol lek tív rend, amely ben az tán az annyit kár hoz -

ta tott ki vá lasz tá si me cha niz mu sok igaz sá go sabb, (mert) tehetségbarátabb ala pok ra 

he lye ződ nek, in téz mé nyes fel ka ro lá si mó do za tok kal. 

És itt kö szön vissza a „de mok rá cia”, ám im már egy nor ma tív ér tel mű jö vő-, cél- 

vagy vágy fo ga lom ként,51 amely fel kell vált sa a sta tus quo-t. Ezen meg újult je len tés -

hor do zás ban im már „a ma gyar fa lu, a ma gyar mun kás s az új élet ből fa ka dó kö zép -
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47     SZA BÓ: i. m. (1925), III. k., 48. 
 
48     Ld. kü lö nö sen: SZA BÓ: i. m. (1925), I. k., VII. 
 
49     SZA BÓ: i. m. (1929), III. k., 132. 
 
50     Pl. SZA BÓ De zső: Mi ért? = Sza bó De zső Ujabb Mű vei, 1939, 52–53. sz., 146. 
 
51     A kulcsfogalmak tör té ne ti-po li ti kai-tár sa dal mi sze man ti ká já nak kap cso ló dó pél dá já hoz ld. a né met fo -

ga lom tör té ne ti is ko la klasszi ku sa i nak szer kesz té sé ben ki adott tör té ne ti le xi kon ki ad vány, a Geschicht -
liche Grundbegriffe de mok rá cia-szó cik két: A de mok rá cia. Szerk. BRUNNER, Otto – CONZE, Werner – 
KOSELLECK, Reinhart, Ford. TELEGDI CSETRI Áron – BALOGH Bri git ta, Bp., Jó szö veg Mű hely, 1999. 



osz tály hár mas pil lé ré re épí tett de mok rá ci á ról”52 len ne szó, avagy „az erős, az okos, 

a prak ti kus, a győ ző ma gya rok Ma gyar or szá gá ról”53. Hoz zá te he tő, hogy a Mi ért?-ben 

Sza bó már nem zet kö zi vé szé le sí ti ezen új de mok rá cia ví zi ó ját, amely im már „a mo -

rál já ban, mű vé sze té ben, gaz da sá gi és po li ti kai [v]ersenyében meg rot hadt Eu ró pa” 

más nem ze te i nek prob lé má já ra is or vos sá got je lent het, ugyan is benne „az egyé ni -

sé gek vé dett sza bad ság ban” fej lőd het nek54. En nek ke re té ben pe dig a leg több em lí -

tés nél a jö vő em be re i ként ki emel ten a pa raszt ság lesz meg ne vez ve, amely leg in kább 

ké pes meg ter mé ke nyí tő erőt ad ni a tár sa da lom nak; ez ál tal egy, „a pa raszt ság ősi 

erő i vel át szer ve zett de mok rá cia és kul tú ra”55 jö het ne lét re. Az ilyen szociálprotek-

cionista ked vez mé nye zés ré vén pe dig a tér ség ben ki vált kép pen a ke let-eu ró pai kis 

ag rár nem ze tek ta lál hat ná nak egymásra (amely el gon do lás az 1930-as évek szel le -

mi moz gal ma i ban fut be na gyobb kar ri ert). 

 

 

Gon dol ko dói és írói kel lék tár 
 

Ér de mes még ki tér ni ar ra, hogy mi lyen, az elő ző ek ben tag lalt szer zői im pul zu so kat 

erő sí tő írói esz kö zö ket le het fel fe dez ni Sza bó De zső mű ve i ben. 

Egyik a kulcsfogalmakhoz kap csolt nyo ma té ko sí tó epitetonok hasz ná la ta, ame lyek 

a kor alap vo ná sa it se gí tik alá húz ni. Leg lát vá nyo sab bak egy ér tel mű en a (ma gyar) 

faj hoz kap cso ló dó jel zős szer ke ze tek. Ezek kö zött alig né hány szor sze re pel el is me -

rő mi nő ség jel ző, mint pl. „okos”, „nagy sze rű”, „erős”, „na gyon em be ri”, „egész sé ges”, 

„nap su ga ras”. Azon ban ezen alap vo ná sa i val is „vak Sámsonként”56 kell lé tez zen, 

mert – a két ki ma gas ló an po li ti kus és be fe je zett re gé nyé ben – rend kí vü li bő ség gel 

sor jáz nak a nem sok jó val ke cseg te tő ál la pot jel zők57: 

– Az elsodort fa lu ban: „hátbadöfött”, „be teg” (6), „fá radt” (2), „ba lek”, „el át ko zott” (4), 

„le igé zett”, „elit élt” (4), „meg té pett”, „ítélt”, „hul ló” (2), „pusz tu ló” (4), „el tip rott”, 

„tra gi kus”, „hal dok ló”, „ál mo dó”, „meg ra bolt/ki ra bolt” (6), „sír ba fu tó”, „ki hasz nált”, 

„el pusz tult”, „meg csalt”, „ki pum polt”, „szét ron csolt”, „sze ren csét len”, „el té ko zolt”, 

„meg fo gyasz tott”; 

– a Se gít ség!-ben: „mos to ha”, „on tott sze mű”, „hal ni ro ha nó”, „lel két vesz tett”, „vé -

res szik lá kon meg nőtt”, „sze ren csét len” (3), „ár va” (3), „utált ke le ti”, „fél re ta po -

sott”, „az édes any ja fáj dal mas hú sá ból fa kadt”, „elit élt”, „ha lá los”, „őrült”, „be teg”, 

„el zsib badt”, „ki pusz tult”, „szét lo pott, szét csalt, szét masz la golt, ki túrt”, „hal ni 

aka ró”, „el té vedt, lel ke-lo pott”, „szép sé ges, bű nös, meg csalt”, „tra gi kus” (4), „fáj -

dal mas”, „meg masz la golt”, „vak ra igé zett szivü”, „vég ze tes”, „éj sza kát aka ró”, 

„ré szeg tékozlásu”. 
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52     SZA BÓ: i. m. (1925), I. k., 237. 
 
53     SZA BÓ: i. m. (1929), III. k., 299. 
 
54     SZA BÓ De zső: Mi ért? = Sza bó De zső Ujabb Mű vei, 1939, 52–53., 146. 
 
55     Uo., 147. 
 
56     SZA BÓ: i. m. (1929), II. k., 221. 
 
57     Az itt kö vet ke ző sa ját gyűj tés is mét lő dés ese tén zá ró je les gya ko ri ság mu ta tó val, nagy já ból az el ső sze -

re pel te té sek kro no ló gi á ja sze rint mu tat ja az elő for du lá so kat. 



Az iméntiek szer ves foly ta tá sa ként fel tű nők az el mú lás ko mor szí ne i vel fes tett 

egyéb je le ne te zé sek is, ahogy a szá mos ro bo to ló mun kát vég ző sze rep lő fö lött Da -

moklész-kard ként ott le be gő – és hí vo ga tó an kí sér tő – ha lál mo tí vu ma.58 Az el len -

pont, az élet igen lés és har mó nia kevesebbszer je le nik meg, ak kor azon ban az ese -

tek több sé gé ben – a berg so ni élan vitale-ra rí mel ve59 – az ag rá ri us vi dék („a fa lu”) 

min den rügy fa ka dá sá nak, vi rág zá sá nak és ter mé se be ta ka rí tá sá nak han gu la ta i val 

van il luszt rál va. 

Fel tét le nül és hosszab ban szól ni kell a vál to za to san igény be vett elő szók je len -

tő sé gé ről. Az erő tel jes sze mé lyes ség hang ján szól bennük, az író köz ér ze ti és köz -

éle ti ba ro mé te ré nek egya ránt be il le nek, oly kor ak tu á lis po li ti kai stá tu sá ról is meg nyil -

vá nul bennük60. Ne megy szer va la mi lyen kép sze rű ön meg ha tá ro zás sal él, ame lyek 

el be szé lői én jét he lye zik el a ma gyar élet ben. Az elsodort fa lu szer ző je ként „a hát -

ba dö fött faj ajakáról ki tört jaj ként” aposzt ro fál ja ma gát61. A Cso dá la tos élet hez  

a ma gyar ság „fi a tal sá ga ként” ír ja be ve ze té sét. A Se gít ség! elő sza va sze rint „én az 

időt len ma gyar va gyok. Csont vá zak az én gyö ke re im s szá ja im felnyilt se bek”62 – 

utal va a múlt tól ve zé relt ség re és a je len sé rel me i re; egyéb ként „a Cso dá la tos Élet 

szer ző je ként” ír ja alá a pro ló gus ol da la it. A Ka rá csony Kolozsvártot in dí tó be ve ze -

té sé ben már a „ki lö kött boly gó ja a szív nél kü li tér nek” ajánl ja ol va sói fi gyel mé be  

a mun kát63. A meg foj tott ka kas lap ja in pe dig, no ha egy kor volt „Bo tond ök le” is, ez -

út tal csak „mint hal dok ló hattyú zen ge dez fe lé tek”.64 

Az elő szók leg több ször az utá nuk kö vet ke ző mű vek szub jek tív re zü mé jé vel is 

szol gál nak, ame lyek rend re ki e gé szül nek az ol va sói be fo ga dás el várt mi ként jé re 

vo nat ko zó jel kul csok kal és inst ruk ci ók kal65, sőt – üze net ér té kű mot tók66 al kal ma zá -

sán túl – a re gé nyek kül de té sét gya kor ta sű rí tik be le egy-egy ha tá sos me ta fo rá ba. 

Pél dá ul Az elsodort fa lu az ége tő en szük sé ges for ra dal mi vál to zás fák lya láng ja, „az 

egyet len iga zi ma gyar for ra da lom”67; a Cso dá la tos élet a ki tö rő vi ta li tás köny ve;  

a Se gít ség! ma ga az egy be hang zó ön vé del mi jaj ki ál tás. A Ka rá csony Ko lozs várt 

ugyan ak kor már Sza bó „utol só élet muk ka ná sa”, a „gaz dát lan sí rá sa” kö ré épí tett 
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58     Az ilyen he lye ken össze füg gő en azt érez te ti, „mi lyen tá vo li halk bán tás az élet. És mi lyen kö ze li meleg 
jó ság: a ha lál”. – SZA BÓ De zső: Ének a rév ben = SZA BÓ De zső: Cso dá la tos élet és más re gé nyek. Bp., 
Püski, 1997, 314.; vö. pl. SZA BÓ De zső: Mi ért? = Sza bó De zső Ujabb Mű vei, 1939, 49–50–51. sz., 95. 

 
59     SZA BÓ Mik lós: A vá tesz = Vi lá gos ság, 1996, 8–9. sz., 124. 
 
60     Vö. GOM BOS: i. m. (1975), 164. 
 
61     SZA BÓ: i. m. (1929), I. k., 6. 
 
62     SZA BÓ: i. m. (1925), I. k., XV. 
 
63     SZA BÓ: i. m. (1997), 348. 
 
64     SZA BÓ De zső: A meg foj tott ka kas = SZA BÓ De zső: Le ve lek Ko lozs vár ra és két el be szé lés. Bp., Ke resz tes, 

1943, 176. 
 
65     Ld. pl. amit a Se gít ség! előtt kér ol va só já tól: „Ront son be a vé red be, mint ha lá los mé reg, vagy mint elkül -

dött meg vál tás. Hú roz za fel min den ide ge det, lök je meg az iz mo kat, az agy ve lőt: ki álts vér rel ser ke dő 
ne met, vagy zo ko gó igent. Rázz ök löt el le ne, ta gadd ká ro mold, üsd. Vagy sírd jaj gasd, üvöltsd fáj dal -
mát és vég te len sze rel mét.” – SZA BÓ: i. m. (1925), I. k., VII. 

 
66     Pl. SZA BÓ De zső: Cso dá la tos élet = SZA BÓ De zső: Cso dá la tos élet és más re gé nyek. Bp., Püski, 1997, 6. 
 
67     SZA BÓ: i. m. (1929), I. k., 5. 



„me se kuny hó”68. En nek meg fe le lő en a Szil ágyi Már ta „Elő hang ját” már egy túl vi lá gi 

lé lek nek kell ír nia: „Mind, aki vol tam: csen des és ha lott.”69 Azért annyi szuf la még 

ma rad benne, hogy A meg foj tott ka kas „az utol só ének nyi éle te ként” szól has son70. 

Szin tén az elő szók ban Sza bó De zső pamfletistai fegy ver tár ból dol go zó tol la elő -

sze re tet tel ref lek tál a mű ről szü le tett kri ti kák ra vagy a má so dik ki a dá sok tól kezd ve, 

vagy már ele ve a mű bí rá la tok meg szü le té se előtt. Leg in kább az (oly kor meg elő le -

ge zett) ink ri mi ná ci ók ra van vá la sza, mert őt „foly ton, foly ton, fojto-fojto-foj to gat -

ják”71. (De a re gény cse lek mé nyek ben fel buk ka nó nagy szel le mi vagy kép ző mű vé -

sze ti al ko tá sok jel lem zé sét és fo gad ta tá sát ol vas va nem túl zás a ki je len tés: a mű vek 

időn ként ön ma guk ról is ír nak.72) A ki fo gá sok szá mos al ka lom mal érin tik a szer ző nek 

ma gá nak fik ci ós al te re gók for má já ban va ló meg je le né sét, il let ve a kor il luszt ris 

alak ja i nak fel is mer he tő sé gét a mű vek ben. Ezt a Sza bót mél tán sok szo ro san meg ta -

lá ló kulcs re gé nyi tu laj do ní tást73 oly kor el uta sít ja, más kor azon ban nem hogy vál lal -

ja, de el mé le ti leg is legitimálja az elő for du lás ese te it74. Több ször meg erő sí ti mű vei 

na tu ra liz mu sát, hogy ezen ap ro pó ból új ra és új ra ki fejt hes se: ő író ként ösz tö nös 

magábaérzője, hű le ké pe ző je és áta dó ja a va ló ság nak. 

A mű vek erő tel jes üze ne tes sé gét se gí tik még – a tel jes ség igé nye nél kül – a szám -

ta lan szor szem lél te tés re szánt, vegy tisz ta ka rak te rű re for mált re gény ala kok („pa pi -

ros fi gu rák”, ahogy Féja Gé za ír ta ró luk)75, az el len té tes ket tő sé gek kont rasztha tá -

sára épí tés76, vagy a re gé nyek epos zsze rű vo ná sai: az ese mé nyek nek a kö zös ség 

szem pont já ból szim bo li kus és stra té gi ai jel leg gel fel töl tő dé se, az egyes sze rep lők -

ben ki mu ta tot tan a nem ze ti sors „ke tye gé se”77. 

 

 

Egy po li ti kai gon dol ko dói al kat ki bon ta ko zá sa 
 

A töb bé vagy ke vés bé po li ti ka i lag, nem zet stra té gi a i lag is ál lást fog la ló (oly kor 

tézis)re gé nyek író ja te hát a pub li cisz ti ka írás mel lett iro dal mi mű ve i vel is for mál ni 

kí ván ta a köz gon dol ko dást. Az író em ber hez tár su ló ef fé le hib rid lelkialkathoz ha -

son lót mel les leg mű ve i ben is áb rá zolt a Se gít ség!-ben: „Ezek a fa lu ból, pa raszt ból 

fel ke rült em be rek meg bíz ha tat la nok a po li ti ká ban is, a mű vé szet ben is. A po li ti kát 
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68     SZA BÓ: i. m. (1997), 347. sk. 
 
69     SZA BÓ De zső: Szil ágyi Már ta. Rész let egy ké szü lő re gény ből = Sza bó De zső Fü ze tek, 1936, 17. sz., 51. 
 
70     SZA BÓ: i. m. (1943), 177. 
 
71     Uo. 
 
72     Far kas Mik lós, Ko vács Do mo kos vagy Boór Bá lint egya ránt éle te nagy mű vé vel ruk kol elő Az elsodort 

fa lu-ban, a Meg ered az eső-ben, il let ve a Se gít ség!-ben. 
 
73     Pl. SZA BÓ: i. m. (1925), I. k., XII. 
 
74     Pl. „szu ve rén mű vé szi jo gon”: SZA BÓ: i. m. (1929), I. k., 12. 
 
75     GOM BOS: i. m. (1975), 171. 
 
76     En nek hasz na i ról ld. sa ját le ve ze té sét: SZA BÓ: i. m. (1912), 
       http://epa.oszk.hu/00000/00022/00098/03148.htm (utol só le töl tés: 2019. 12. 31.) 
 
77     Eh hez: LUK ÁCS György: A re gény el mé le te = LUK ÁCS György: A heidelbergi mű vé szet fi lo zó fia és esz té ti -

ka – A re gény el mé le te. If jú ko ri mű vek. Ford. TANDORI De zső, Bp., Mag ve tő, 1975, 515–526. 



a mű vész hisz té ri á já val csi nál ják, a mű vé sze tet szét po li ti zál ják.”78; vagy az Ének  

a rév ben ese té ben: „túl sá go san sok em be ri húr ral mű vész ah hoz, hogy meg elé ge dett 

po li ti kus le hes sen. És túl sá go san sok fér fi-gon do la ta és aka ra ta van ah hoz, hogy 

mint mű vész, csak mű vész él vez ze a vi lá got.”79 Va ló ban, Sza bó De zső nél ma gá nál 

is fel ve tő dik egy ilyen ket tős/köz tes/ke ve rék tí pus, mely nek fő vo ná sai ott van nak 

szá mos fő hő sé ben is. Kü lö nö sen azok ban, akik ma ga biz tos, min den két ség től men tes 

fi gu rák, hi szen dek la rál tan ők is me rik és kép vi se lik az egyet len igaz po li ti kai evan -

gé li u mot az or szág és a tár sa da lom szá má ra. Ezért az tán a népfelvilágosítás és dog -

ma adás fe la da ta sem kell, hogy ke res se gaz dá ját, amennyi ben meg ta lál ni azt Sza -

bó Dezső – oly kor sze rep lő i nek is ki köl csön zött – sa ját ka rak te ré ben. Ne fe led jük, 

sa ját be val lá sa sze rint sze mé lyé ben egy koz mi kus szel lem je gyez te le a re gény szö -

ve gek tör té ne te it, szin te egy szusz ra.80 

Ő és min de nek előtt ő te hát a nem ze ti fel emel ke dés, „az egész faj fel tá ma dá sá -

nak”81 re cept író fő or vo sa, pré di ká to ra. A ma gyar ér de kek leg biz to sabb fel is me rő je, 

le té te mé nye se és ki ki ál tó ja-kon fe ran szi é ja. Egy „nor ma té te le ző gé ni usz”82, avagy – 

mint Ham vas Bé la ír ta ró la – a „szak rá lis szub jek tum”, „a nem ze ti sá mán”83. En nek 

kap csán a re gé nyek fel tét le nül meg erő sí tik Sza bó De zső nek mint po li ti kai gon dol ko -

dó nak – Sza bó Mik lós ma ra dan dó és ta lá ló ki dol go zá sá hoz84 köt he tő en – a po li ti kai 

pró fé ta sze rep kö ré vel jel le mez he tő sé gét. 

Egy szó lis tatí pu sét, amely nek hor do zó ja né ze te i ben és dön té se i ben me rev és 

kér lel he tet len. A ve le egyet ér tő ket prin ci pá lis ként a tá bo rá ba fo gad ja, ám az övé -

vel kon ku rá ló né ze tű ek szá má ra a sze rep ki hí vói és eset le ges bi tor lói, hi szen ma ga 

is ki zá ró la gos sá got kö ve tel prog ram gon do la ta i nak, már pe dig két kard nem fér meg 

egy hü vely ben. Élet raj za i ból, köz éle ti pá lyá já nak konf lik tu sa i ból tud ha tó: pró fé tai 

sze rep fel fo gá sát kel lő en ki egé szí tet ték és meg tá mo gat ták olyan sze mé lyi ség je gyei, 

mint hogy egy nyug ha tat lan-ke zel he tet len-össze fér he tet len em ber volt, aki nem 

110

78     SZA BÓ: i. m. (1925), I. k., 318. 
 
79     SZA BÓ De zső: Ének a rév ben = SZA BÓ De zső: Cso dá la tos élet és más re gé nyek. Bp., Püski, 1997, 319–320. 
 
80     Ld. Az elsodort fa lu Böjthe Já no sá nak meg ál la pí tá sát: „az in tel li gens em be rek ra jon gá sa min dig erő -

sebb, vér be épü lőbb és vakabb, mert azt hi szik, hogy az a lá tó sze mük böl cses sé ge, he lye seb ben hogy 
a vi lág lát ja ön ma gát a sze mük ben s ők csak sza vak ká fog lal ják e lá tás ered mé nyét.” – SZA BÓ: i. m. 
(1929), III. k., 219. 

 
81     Pl. uo., 205. 
 
82     TRENCSÉNYI Ba lázs: Bibó Ist ván és az „al kat-dis kur zus” = TRENCSÉNYI Ba lázs: A po li ti ka nyel vei. Esz -

me tör té ne ti ta nul má nyok. Bp., Ar gu men tum – Bibó Ist ván Szel le mi Mű hely, 2007, 189. 
 
83     HAM VAS Bé la: Patmosz. Esszék. 2. rész (1964–1966). Szom bat hely, Éle tünk Szer kesz tő sé ge – Ma gyar 

Írók Szö vet sé ge Nyu gat-Ma gyar or szá gi Cso port ja, 1992, 53. sk. Vagy ahogy a dok to ri disszer tá ci ó ját 
Sza bó De zső ről író kor társ fo gal ma zott: „Hir de ti, hogy ő az elő re kül dött hír nö ke a jö vő erő sebb, egész -
sé ge sebb, oko sabb ma gyar ja i nak; te het sé ge ha tal mas hi va tá sá val jo ga van meg mu tat ni fa junk min den 
be teg sé gét, meg ja ví ta ni az öre ge ket s jobb jö vő re ne vel ni az if jú sá got, élet re hív ni bennük min den alvó 
jó szán dé kot, be csü le tes tu dást, min den szunnya dó bá tor sá got, vé gül egy tá bor ba tö mö rí te ni őket.” – 
VAR GA Ká roly: Sza bó De zső ide o ló gi á ja = Sza bó De zső Em lék könyv. Szerk. SZŐCS Zol tán, Bp., Sza bó 
Dezső Em lék tár sa ság, 1993, 33–34. 

 
84     SZA BÓ Mik lós: Sza bó De zső, a po li ti kai gon dol ko dó. = SZA BÓ Mik lós: Po li ti kai kul tú ra Ma gyar or szá gon 

1896–1986. Vá lo ga tott ta nul má nyok. Szerk. TALLÁR Fe renc, Bp., Eötvös Loránd Tu do mány egye tem – 
Ma gyar Könyv ki a dók és Könyv ter jesz tők Egye sü lé se, 1989, 215. vö. SZA BÓ Mik lós: A vá tesz = Vi lá gos -
ság, 1996, 8–9. sz., 120. 



szí ve sen kö zös kö dött és a leg rit káb ban he lye selt má sok nak, ab szo lút ön jo gú sze -

rep lő ként sok szor nem ta lál ta a he lyét, ugyan ak kor gi gá szi önér ze té vel erő sen kon-

frontatív sze mé lyi ség volt. 

Sza bó De zső ben – más kor tár sa i hoz ha son ló an – a po li ti kai sze cesszió fi gu rá ját85 

le het fel is mer ni. A vi lág há bo rús össze om lás, a for ra dal mi, majd tri a no ni or szág ál -

la pot mind mint me gannyi je len tős sza ka dás a ma gyar tör té ne lem me ne té ben – és 

a nyo muk ban já ró nem zet kö zi el szi ge te lő dés és kö zös sé gi út ke re sés – együtt vál -

ság ter mék ként hív ta élet re az írás tu dói po li ti zá lás szá mos ese tét. Ők – alig ha nem 

nem füg get le nül az új tar tal mú ér tel mi sé gi szerepmintára igényt be je len tő, a Nyu gat 

fo lyó irat kö rül cso por to su ló és egy faj ta ön tu dat cso port ként je lent ke ző al ko tói hul -

lám tól86 – au to nóm élet te rü le tük be hú zód nak, de ki vo nu ló ként is meg akar ják ha tá -

roz ni a po li ti kát sa ját racionalitásuk sze rint. Ham vas Bé la krizeológiai osz tá lyo zá sa 

sze rint az outsider vál ság ke ze lő alap tí pu sa87 volt Sza bóé. 

 

Sza bó De zső a ko ra be li nem ze dé ki kor él mény egyik szug gesz tív és nagy ha tá sú elő -

adó i nak egyi ke volt88. Az itt vizs gált mű ve i nek leg több je a vál sá got tü net sze rű en 

jel ző iro dal mi for má ban jött lét re, ennyi ben mind vál ság iro da lom. Más fe lől ugyan -

ak kor csak ke vés bé és mér ték kel vál ság ról szó ló iro da lom. Vál ság tu dat per sze volt 

je len Sza bó De zső nél, bi zo nyos szűrt vál ság re to ri kát is hasz nált, de vi lág össze füg -

gé sek után ke vés sé nyúlt ki (ki vé ve kez de mé nyek szint jén a Mi ért?-ben). Leg in kább 

a ho ni vi szo nyok ra kor lá to zód va raj zolt meg – va la me lyest a kor szel lem ből táp lál -

ko zó Kulturkritik és de ka den cia fó bia ré sze ként – egy min den re ki ter je dő en tart ha -

tat lan hely ze tet és ad ta an nak to tá lis kri ti ká ját89, a gyö ke res vál toz ta tás ve he mens 

szán dé ká val és in kább ke vés bé, mint töb bé ki dol go zott ter vé vel.
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85     Er ről ld. G. FO DOR Gá bor: Be ve ze tő = G. FO DOR Gá bor: Po li ti kai sze cesszió. Bp., Ter mé szet- és Tár sa da -
lom ba rát Fej lő dé sért Köz ala pít vány – Kor társ, 2003, 7. skk. 

 
86     Eh hez ld. BA LÁZS Esz ter: Az in tel lek tu a li tás ve zé rei. Vi ták az iro dal mi au to nó mi á ról a Nyu gat ban és  

a Nyu gat ról 1908–1914. Bp., Nap vi lág, 2009, 37–97. 
 
87     HAM VAS Bé la: Krí zis és ka tar zis. = HAM VAS Bé la: A vi lág vál ság. Szerk. SZIGETHY Gá bor, Bp., Mag ve tő, 

1983, 45. 
 
88     Eh hez és a to váb bi ak hoz: LACKÓ Mik lós: Vál ság kor szak – vál ság el mé le tek. Há rom alap mű az 1920-as 

évek ma gyar szel le mi éle té ből = Múl tunk, 2007, 3. sz., 6–17. 
 
89     SCHLETT Ist ván: A po li ti kai gon dol ko dás tör té ne te 3. Bp., Szá zad vég, 2018, 481. skk., vö. KODOLÁNYI 

Já nos: Sza bó De zső = Sza bó De zső Em lék könyv. Szerk. SZŐCS Zol tán, Bp., Sza bó De zső Em lék tár sa ság, 
1993, 70.





Far kas At ti la 

A pamf let re to ri ká ja 
 

 

Sza bó De zső a ma gyar ság sor sát meg ha tá ro zó kér dé sek ről írt sze mé lyes meg győ -

ző dé sé nek nyílt ki fe je zé sé vel. Mű fa ja a pamf let volt több nyi re ak kor is, mi kor 

regény- vagy no vel la for má ba öl töz tet te azt. A kö vet ke zők ben elő ször a pamf let 

mű fa ji sa já tos sá ga it fo ga lom össze, majd fel mu ta tom a Sza bó De zső-fé le pamf let 

leg fon to sabb re to ri kai ka rak ter je gye it el ső sor ban az Ede megevé ebé dem cí mű írás ra 

tá masz kod va. 

 

 

Sze re lem és po li ti ka írott pa pí ro kon 
 

A pamf let vagy vi ta irat, röp irat, gúny irat, vád irat a kö zön ség szá mot te vő ré szét 

érin tő ak tu á lis po li ti kai, il let ve po li ti kai ha tá sú té má ról író dik. Ter je del me igen szé les 

ha tá rok kö zött mo zog hat egy-két ol dal tól több száz ol da lig. Te kin té lyes elő tör té -

net tel ren del ke zik az zal együtt, hogy ma gát a mű fa ji meg je lö lést nem hasz nál ták. 

Ré geb bi ver zi ói meg ta lál ha tó ak a gö rög és a ró mai an tik vi tás ban, a kö zép ko ri ke -

resz tény ség ben, a re ne szánsz hu ma niz mus ban, fö löt tébb nép sze rű a re for má ció 

ide jén ki szé le se dő hit vi tá zó iro da lom ban. A mo dern pamf let vi rág ko ra a XVIII. szá -

zad dal kez dő dik, ami kor a ki ala ku ló és meg erő sö dő pol gá ri nyil vá nos ság – amely 

Ha bermas sze rint „az ál lam és a tár sa da lom kö zöt ti fe szült sé gi tér ben bon ta ko zik 

ki, de úgy, hogy ő ma ga a ma gán szfé ra ré sze ma rad”1 – lét re hoz za mé di u ma it és 

olva só it. A vi rág kor a XX. szá za di tö meg de mok rá cia és a jó lé ti ál lam, va la mint az 

elekt ro ni kus mé dia el ter je dé sé ig tart. Az elekt ro ni kus, majd di gi tá lis tö meg kom mu -

ni ká ció ural ko dó vá vá lá sa lé nye gi leg ala kít ja át az ol va sá si szo ká so kat, amely nem 

ked vez a pamf let nek. 

A pamf let eti mo ló gi á ja igen csak ka lan dos. A XII. szá zad ban va ló szí nű leg Fran cia -

or szág ban, de le het, hogy Spa nyol or szág ban2 ke let ke zett egy la tin nyel vű 780 so -

ros pász to ri ko mé dia Ovidius stí lu sá ban Pamphilus de amore cím mel. A szer ző jét 

nem is mer jük a sze re lem mű vé sze té ről szó ló ver se zet nek, ha gyo má nyo san a cím ből 

és a sze rep osz tás ból ki in dul va Pamphilusként szo kás utal ni rá. A név ógö rög ele -

mek re megy vissza, je len té se: „min den kit sze re tő”. A köl te mény rend kí vü li nép sze -

rű ség re tett szert Eu ró pa több or szá gá ban, va la mint ha tott töb bek kö zött Chau ce -

rés Boc cac cio mun kás sá gá ra. Ang li á ban a pamphlet ki fe je zést kezd ték el hasz nál ni 

min den si ke res iro dal mi mű re, ami ol csó, ke mény bo rí tó nél kü li ki a dás ban je lent 

meg. A XIV. szá zad kö ze pén, a nagy pes tis jár vány után je len tés vál to zás tör tént, ek -
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1      HABERMAS, Jürgen: A tár sa dal mi nyil vá nos ság szer ke zet vál to zá sa. Ford. ENDREFFY Zolán, Bp., Szá zad -
vég – Gon do lat, 1993, 217. 

 
2      Vö. CRISTÓBAL, Vincente: Ovid in Medieval Spain = Ovid in the Middle Ages. Szerk. CLARK, James G., 

COULSON, Frank T., MCKINLEY Kathryn L., Camb rid ge University Press, 2011, 231–256. 



kor a pamphlet a par la ment hez fo lya mo dó be ad ványt je len tett.3 Ha son ló ér te lem ben 

je le nik meg Sha kes pe a re VI. Hen rik jé nek el ső ré szé ben, amely az 1590-es évek ben 

ke let ke zett. A har ma dik fel vo nás el ső szí né nek ele jén így szól a par la ment épü le -

té ben Win ches ter Glosterhez: „Comest thou with deep premeditated lines, / With 

written pamphlets studiously devised, / Humphrey of Gloucester?”4 1870-ből 

Lőrinczy (Lehr) Zsig mond for dí tá sá ban: „Így jősz, elő re át gon dolt so rok kal, / Irott 

papirral, böl csen ki ko hol va?”5 Ek kor a ma gyar ban és az an gol ban is a pamf let már 

a mai je len té sét hor doz ta. A vál to zás Ang li á ban a pol gár há bo rú ide jén, 1642-ben 

tör tént, ta lán fran cia ha tás ra is, az an gol fej le mé nyek a ma gyar nyelv be pe dig fel -

te he tő en né met köz ve tí tés sel ju tot tak el, s a XIX. szá zad ele jé től a pamf let el ne -

vezés már köz is mert.6 Volt ne ki egy ma már el fe le dett kö ze li ro ko na, az olasz ból 

szár ma zó paszk vil lus, amely in kább ver ses for má ban je lent ke zett, és a XVII. szá zad 

má so dik fe lé ben ki rob ba nó an nép sze rű vé vált a po li ti zá ló ma gyar ne mes ség kö ré -

ben, nem csak a ri vá li sok ki gú nyo lá sá nak, ha nem ócsár lá sá nak, becs mér lé sé nek, 

gát lás ta lan rá gal ma zá sá nak esz köz tá rá val is. 

Át me ne ti mű faj a pamf let, „de ho va megy át?”7 Nos, ha szép iro da lom nak te kint jük, 

s az en nek meg fe le lő műnemi be so ro lást al kal maz zuk, ak kor a pamf let a lí ra és az 

epi ka kö zött mo zog erős drá mai jel lem zők kel. Mond hat juk ezt azért, mert meg le he -

tő sen ala nyi, de ugyan ak kor tár gyi a sít va el is me sél, vi szont a konf lik tust na gyon 

is ke re si, rend re meg is ta lál ja. Más fe lől, ha tá gab ban szem lél jük a mű fajt meg nyit -

va a kul tú ra tel je sebb ho ri zont ját, a pamf let, le gyen iro dal mi vagy zsur na lisz ti kai 

vál to zat, át me ne tet ké pez a mű vé szet és a tu do mány kö zött, amennyi ben mind ket -

tő esz köz tá rát fel hasz nál ja mo rá lis-po li ti kai cél jai ér de ké ben, eb ben a vo nat ko zás -

ban is ro kon az esszé vel. Ugyan ak kor azt is mond hat juk, hogy a pamf let nem megy 

át se ho va, pont ott van, ahol len nie kell. Az átmenetiséggel szem ben ugyan is fel -

hoz ha tó, hogy bár igaz, de nem túl so kat mond, mi vel a leg tisz tább nak tar tott mű -

fa jok is át me ne ti ek egy ben. Az ala nyi lí rai köl te mény pél dá ul fel fog ha tó a mű vé szet 

és a pszi cho ló gia vagy a fi lo zó fia, vagy mind há rom mű vé szi szin té zi sé nek. Ha son -

ló ál lás pon tot fog lal el Sza bó De zső is ab ban a kri ti ká ban, ame lyet Pin tér Je nő ma -

gyar iro da lom tör té ne té ről írt, amennyi ben a mű fa jok sze rin te sem „holt iro dal mi 

re ke szek, ha nem élet for mák”8, de azt is hoz zá te szi, hogy ezek be az élet for mák ba 

„vég ze te sen be le szü let nek az em be rek”.9 Azon ban az ilyen élet for ma-fa ta liz mus el -
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4      SHA KES PE A RE, William: The First part ofKing Henry theSixth. 
       http://shakespeare.mit.edu/1henryvi/full.html (utol só le töl tés: 2019. 12. 08.). Ki eme lés tő lem. 
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9      SZA BÓ: i. m. (1990), 113. Ki eme lés tő lem. 



fo ga dá sá ra nincs szük ség a mű faj el mé le ti fej te ge té sek ben ah hoz, hogy old juk a for -

mai fa ta liz must. A pamf let ott van, ahol van, mert két és fél év ez red alatt ki ala kult 

re to ri kai sza bály- és esz köz rend sze re pon to san ki je lö li a he lyét. A re to ri ká nak mé -

lyen el íté lő meg íté lé se vert gyö ke ret az új kor ban úgy mo rá lis, mint esz té ti kai szem -

pon tok ból ki in dul va. Hobbestól kezd ve Kan ton és Hegelen át a Frank fur ti Is ko lá ig 

az ékes szó lás pró zai mű vé sze tét a meg tév esz tés és rá sze dés ma ni pu lá ci ós tech ni -

ká já nak tar tot ták, amely össze mos sa a jó és a rossz ha tá ra it, az ural ko dó osz tály 

vagy rend szer ide o ló gi á ját szó lal tat ja meg, az em bert esz köz nek te kin ti va la mi lyen 

el nyo mó cél el éré sé hez, meg foszt ja az egyént mél tó sá gá tól és racionalitásától. Vala -

mint nem is mű vé szet, csak iro da lom, nem köl té szet. A fi lo zó fi á ban Jürgen Haber -

mas és Paul Ricoeur mel lett Hans-Georg Gadamer és Quentin Skinner tett leg töb bet 

a re to ri ka új ra ér té ke lé se és re ha bi li tá ci ó ja ér de ké ben. 

A hermeneutika messzemenően el is me ri a re to ri ka igaz ság igé nyét, ugyan ak kor 

egy új össze füg gés re is ki ter jesz ti azt. Gadamer sze rint „a hermeneutika a re to ri ka 

és a po é ti ka meg for dí tá sa”.10 Ezt a meg ha tá ro zást Schleiermachert ele mez ve ve zeti 

be a szer ző, aki nek vizs gá ló dá sai azt mu tat ják, hogy „min den meg ér tés ak tus egy 

be széd ak tus meg for dí tá sa”.11 A hermeneutika, a meg ér tés, az ér tel me zés tu do má -

nya vissza fe lé jár ja be azt az utat, ame lyet a szö veg lét re ho zá sa so rán a re to ri ka 

és a po é ti ka már meg tett. Fi gye lem re mél tó, hogy eb ben az össze füg gés ben mi lyen 

kö zel ke rül egymáshoz a re to ri ka és a po é ti ka, ame lyek a mo dern esz té ti ká ban el -

vál tak egymástól. En nek az el vá lás nak az okai a sza bad szép ség és a zseniesztétika 

ha tá sá ban ke re sen dő ek. Ha a mű al ko tást a zse ni hoz za lét re, és ő ad sza bá lyo kat  

a mű vé szet nek, ak kor a re to ri ka ál tal le írt el já rá sok ir re le ván sak a mű vé szi szö veg 

meg ér té sé ben. A hermeneutikai meg kö ze lí tés ben „azon ban a nem mű vé szi és a mű -

vé szi, a me cha ni kus és a zse ni á lis pro duk ci ók kö zöt ti ha tá rok fo lyé ko nyak”.12 Ezért 

te re lő dik a fi gye lem a ha tár mű fa jok ra, az okkázionálisra és az al le gó ri á ra, ame lyek -

kel ha gyo má nyo san a re to ri ka fog lal ko zik. Skinner Reason and Rhetoric in the Philo -

sophy of Hobbes cí mű ter je del mes köny vé ben rész le te sen be mu tat ja a klasszi kus és 

az eb ből táp lál ko zó re ne szánsz szó nok lat tant, de ezen túl me nő en azt is igyek szik 

bi zo nyí ta ni, hogy a mo dern po li ti kai gon dol ko dás a re ne szánsz re to ri ká val tör té nő 

sza kí tás ered mé nye ként jött lét re, amennyi ben a klasszi kus és ne ok lasszi kus re to -

ri ka szkep ti kus is me ret el mé le tét és eti ká ját fel cse rél te a de monst ra tív igaz ság gal. 

Skinner va ló szí nű leg té ve dett ab ban, hogy a re ne szánsz re to ri kát ki zá ró lag az Au di 

alterampartem! vég ső el ve ve zé rel te vol na, és ab ban is, hogy a mo dern po li ti ka 

egye dü li for rá sa a ré gi re to ri ka ta ga dá sa lett vol na, va la mint ab ban is, hogy az új 

po li ti kai ar gu men tá ció szin te szük ség sze rű en ve ze tett a fa na tiz mus hoz. Az vi szont 

múl ha tat lan ér de me, hogy új ra szám ba vet te a klasszi kus re to ri ka le nyű gö ző fegy -

ver tá rát, se gít sé get nyújt va így a to váb bi iro dal mi és esz me tör té ne ti elem zé sek hez. 
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Az élő pamf let: szen ve dély és fa ta liz mus 
 

Az em be ri ség és a ma gyar ság tör té ne té ben me gannyi ne héz, életha lálkér dé se ket 

el dön tő kor szak so ra ko zott egy más után. Köz hely, de a ma gyar ság tör té ne te vál ság -

tör té net, ez zel nem lóg ki az egye te mes em be ri sors me ne té ből, ugyan ak kor nem is 

nél kü lö zi a sem mi vel össze nem ke ver he tő sa já tos sá go kat. Sza bó De zső éle té ben  

a kö vet ke ző ese mé nyek kö vet ték egymást: az I. vi lág há bo rú, a mo nar chia össze om -

lá sa, for ra da lom, kom mün, el len for ra da lom, kon szo li dá ció, majd a nagy gaz da sá gi 

vi lág vál ság (ahogy az an gol gaz da sá gi iro da lom ban hív ják: Great Depression, en nek 

ma gyar or szá gi ha tá sa i ra a kor sza kot tár gya ló mun kák ke ve sebb fi gyel met fordíta -

nak), a Har ma dik Bi ro da lom meg erő sö dé se, II. vi lág há bo rú, Bu da pest nek a sztáling -

rádi csa tá hoz fog ha tó ost ro ma. Mind ez har minc év alatt, amennyi a rend szer vál tás tól 

mos ta ná ig el telt, nem mond hat juk te hát min den to váb bi nél kül, hogy fel gyor sult -

nak ne ve zett tör té ne ti je le nünk höz ké pest annyi ra las sú lett vol na a XX. szá zad el ső 

fe le. Sem mi lyen kor szak és tár sa dal mi hely zet nem de ter mi nál ja szük ség sze rű en  

a cse lek vő em ber gon dol ko dá sát. Több fé le cse lek vé si al ter na tí va kö zül vá laszt hat, 

be le ért ve a nem cse lek vést, sőt a kö rül mé nyek nem tu do má sul vé te lét is. Két op ci ót 

emel nék ki: a kri ti kus hely zet re le het úgy re a gál ni, hogy hűt jük a ke dé lye ket, nyu -

gal mat eről te tünk ma gunk ra, s má sok nak is ezt ta ná csol juk; de le het úgy is, hogy  

a ve szé lyek re hív juk fel a fi gyel met, ri a dót fú junk. Az előb bit ne vez het jük kon zer -

va tív, az utób bit ra di ká lis po li ti ká nak, Sza bó De zső re a ra di ka liz mus volt jel lem ző: 

„Mert nö ve li, ki el fö di a bajt” – így zár kó zik fel Bartók mű vé sze ti cél jai mel lé Illyés 

Gyu la, ez ér vé nyes Sza bó De zső re is. „A pamf let Michelangelója”13 ír ta ró la Kállay 

Mik lós a Se gít ség! cí mű re gény ről szó ló kri ti ká ban a hú szas évek vé gén. Va ló ban, 

ahogy a re ne szánsz mes ter min den már vány tömb ben meg lát ta a szob rot, úgy lát ta 

meg a ma gyar író min den ben és min den ki ben azo kat a ve szé lye ket, ame lyek a ma -

gyar sá got fe nye ge tik. 

Az Ede megevé ebé dem cí mű pamf let 1937-ban lá tott nap vi lá got, a szer ző Szekfű 

Gyu lát tá mad ja. Az ar gu men tum ad hominem tí pu sú ér ve lés igen el ter jedt a klasszi -

kus és ne ok lasszi kus ékes szó lás ban, ezt a fegy vert szí ve sen al kal maz za a mo dern 

re to ri ka is. Alexander Pope pél dá ul an nak a meg győ ző dé sé nek adott han got, hogy 

a bű nök abszt rakt, sze mély te len tá ma dá sa biz ton sá gos csa ta ugyan, de egy olyan 

há bo rú ban, ame lyet ár nyé kok el len vív nak. Az 1760-as és 1770-es évek Ang li á já -

nak Junius né ven író nép sze rű pub li cis tá ja pe dig ki je len ti, hogy a sze mé lyek meg -

ne ve zé sé től tar tóz ko dó nyá jas stí lus nem elég ko runk de ge ne rált tár sa dal má ban.14 

Szekfű egye te mi ta nár, aka dé mi kus, a Ma gyar Szem le cí mű te kin té lyes kon zer -

va tív fo lyó irat szer kesz tő je, a Horthy-rend szer Beth len Ist ván ne vé hez fű ző dő 
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kon szo li dá ci ó já nak egyik el mé le ti és gya kor la ti tá mo ga tó ja. Az ál ta la kép vi selt ér -

ték rend és tá mo ga tott po li ti ka a har min cas évek ele jé től de fen zí vá ba kény sze rült 

a ra di ká lis jobb ol da li elő re tö rés sel szem ben. Meg ha tá ro zó köny vé ben, a Há rom 

nem ze dék ben a re form kon zer va ti viz mus prog ram ját hir det te meg, amely ben Széché -

nyit ál lí tot ta kö ve ten dő min tá nak, és ki mu tat ta az őt kö ve tő li be rá lis nem ze dé kek 

er köl csi és in tel lek tu á lis ha nyat lá sát, amely el ve zet te ha zán kat a vesz tes há bo rú ig, 

a for ra dal ma kig és Tri a no nig. A re form kon zer va ti viz mus a ha gyo má nyos nem ze ti 

esz mék al kal ma zá sa mo dern kö rül mé nyek kö zött olyan ég he tő prob lé mák meg ol -

dá sa ér de ké ben, mint a nem ze ti és nem ze ti sé gi kér dés, va la mint a gaz da sá gi és 

szo ci á lis kér dés. El sőd le ges cé lok: a rend re vissza té rő ag rár vál sá gok kö vet kez mé -

nye i nek eny hí té se, a pa rasz ti tár sa da lom nyo mo rá nak fo ko za tos fel szá mo lá sa;  

a ka pi ta lis ta fej lő dés tor zu lá sa i nak kor rek ci ó ja, a kö zép osz tály hely ze té nek sta bi li -

zá lá sa. Ha a fáj dal mak nem lesz nek érez he tő en eny hít ve, be le sod ró dunk egy jobb -

ol da li for ra da lom ba, an nál is in kább, mert az ilyen irá nyú tö rek vé sek nek van egy 

ha tal mas kül ső se gí tő je, a nem ze ti szo ci a lis ta Né met or szág. Schittenhelm Ede15 cím -

mel írt egy rö vid esszét fo lyó ira tá ban, amely ben elég szen ti men tá lis han gon em lé -

ke zik meg a hon véd ról, aki né met ként a ma gyar sza bad sá gért ra ga dott fegy vert és 

esett el a sza bad ság harc ban. Azt pél dáz va, hogy si ke res nem zet po li ti ka ese tén 

sike res az asszi mi lá ció is. A ma gyar nem ze ti erők ha nyat lá sa ide jén vi szont fel lép het 

a ho ni né met ség ben a disszi mi lá ció kész te té se, amely nek ha tá sá ra nem csak nyel vi 

és kul tu rá lis né met sé gü ket, ha nem a Har ma dik Bi ro da lom hoz va ló po li ti kai csat la -

ko zá su kat is ki nyil vá nít hat ják. Ma gyar or szág nak a Har ma dik Bi ro da lom ba va ló – 

akár rész le ges – be ta go zó dá sa pe dig a nem zet ha lált je len te né. A disszi mi lá ci ó nak 

ele jét kell ven ni, de nem fa ji, ha nem tör té nel mi esz kö zök kel, mert a ma gyar kö zép -

osz tály nem fa ji, ha nem tör té ne ti kép ződ mény. De er ről már le kés tünk. Ez a cikk volt 

az utol só csepp a po hár ban, Sza bó De zső to vább már nem tűr he tett. Még ak kor 

sem, ha ko ráb ban le szö gez te, hogy „az egyén en gem so ha sem ér de kel”.16 Ír ta ezt 

an nak a tí pus tan nak kap csán, mely ben az ép pen kon szo li dá lód ni kez dő dő Horthy-

rend szer kar ri e ris ta Über mensch- és Na pó le on-után za ta it vet te sor ra. Azon ban 

1942-ben már úgy összegzi vé le mé nyét a nor má ról, amely sze rint „a kri ti ká nak er -

köl csi kö te les sé ge ke rül nie a sze mé lyi tá ma dá so kat”,17 hogy az tart ha tat lan, mi vel 

az igaz ság szol gál ta tás ban sem azt kö ve tel jük, hogy „ne a gyil kos sze mé lyét füg -

gesszék az akasz tó fá ra, ha nem a gyil kos ság fo gal mát”.18 

Az ad hominem ér ve lés a ré gi re to ri ká ban kart kar ba ölt ve járt a redeskripcióval 

és a redefinícióval. A klasszi kus és az azt foly ta tó re ne szánsz ékes szó lás Skinner 

sze rint szű kebb kör re ter jed ki, mint a re to ri ka mai je len té se. A mo dern ér te lem ben 

föl fo gott re to ri ka min den iro dal mi stra té gi á ra vo nat ko zik, amely nek a meg győ zés 

a cél ja. Eb ben a meg kö ze lí tés ben a szociálpszichológiával össze kap csolt al kal ma -
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zott nyelv tu do mányt vagy kom mu ni ká ció tu do mányt je len ti. Ez zel szem ben Skinner 

a nyel vi tech ni kák egy spe ci á lis osz tá lyá nak al kal ma zá sá val azo no sít ja a klasszi kus 

re to ri kát. En nek az osz tály nak a leg fon to sabb ele mei az inventio, a dispositio és az 

elocutio.19 Az inventio a be széd re va ló fel ké szü lés so rán a meg fe le lő ér vek fel ta lá -

lá sát je len ti. A dispositio az ér vek el ren de zé se. Az elocutio az ér vek meg fo gal ma zá -

sa, a meg fe le lő stí lus ki vá lasz tá sa, itt na gyon fon tos az ornatus, amely nem csak dí -

szí tést je lent, ha nem a meg fe le lő fegy ver zet biz to sí tá sát is a sza vak csa tá já hoz, itt 

jut sze rep hez a tró pu sok és az alak za tok hasz ná la ta. A szó nok lat meg szer kesz té sé -

hez szük sé ges ér ve ket a klasszi ku sok nyo mán a hu ma nis ták két cso port ba so rol ják. 

Az egyik a pél dák cso port ja, mely az in duk ció re to ri kai meg fe le lő je. A má sik cso -

port ba az enthümémák tar toz nak, ez a cso port a szil lo giz mus, a de duk ció re to ri kai 

pár ja. Az enthüméma is mét két fé le le het. Egy részt tar toz hat nak ide spe ci fi kus 

érvek, ame lyek va la mely tu do mány te rü let (ter mé szet fi lo zó fia, eti ka stb.) tár gya i val 

kap cso la to sak, más részt le het nek ezek to po szok, olyan „he lyek”, ame lye ket gya kor -

ta fel ke re sünk, mi kor a köz vé le ke dés re, a köz íz lés re vagy az elő í té le tek re hi vat ko -

zunk.20 Az ér vek el ren de zé se és meg fo gal ma zá sa so rán az a szó nok cél ja, hogy  

a hall ga tó ság ban ér zel me ket kelt sen, bi zo nyos ethoszt ala kít son ki, kelt sen jó be -

nyo mást ma gá ról, rosszat el len fe lé ről. A szó nok ar ról akar ja meg győz ni a hall ga tó -

kat, hogy az ügy, amely ről be szél, a kö zös ség egé szét érin ti.21 Ez úgy fog si ke rül ni 

ne ki, ha a hall ga tó kat né zők ké vál toz tat ja me ta fo rák elő adá sá val. Ar ra kell tö re ked -

nie, hogy olyan szó ké pe ket al kal maz zon, ame lyek nem szok vá nyo sak és unal ma sak, 

de nem is túl ide ge nek és szo kat lan ok, mert ezen utób bi eset ben a szó nok lat ha tá -

sa rejt vény fej tés lesz. Az még jobb, ha a né ző vé vált hall ga tó ne vet is. A ne ve tés 

elő idé zé sé hez, sőt ki pro vo ká lá sá hoz él ni kell az iró nia, a sza tí ra és a gúny stí lus -

esz kö ze i vel.22 

De Skinner sze rint a ré gi re to ri ka tá gabb is, mint a mo dern, mert egy ben is me -

ret-, mo rál-, po li ti kai és mű vé szet fi lo zó fi ai is. A „győ ze del mes stí lus” egyik esz köz -

cso port já ra kü lön is oda kell fi gyel nünk. Ez a cso port a redeskripció és a redefiníció 

cso port ja, fon tos sá guk meg ér té sé hez a ha gyo mányt Arisz to te lé szig kell kö vet nünk. 

A Nikomakhoszi eti ka elem zé sei sze rint az er köl csi erény egy részt cse lek vés ben 

meg nyil vá nu ló lel ki al kat, más részt kö zép ér ték. Az er köl csi eré nyek „fé lú ton” ta lál -

ha tó ak a hi á nyok és a túl zá sok kö zött. Pél dá ul a bá tor ság sar ka la tos pol gá ri eré -

nyét az jel lem zi, hogy „kö zép ha tárt al kot a fé le lem és a biz ton ság ér zé se kö zött”.23 

A bá tor em ber min dig meg ta lál ja a kö zép utat, a gyá va és a vak me rő vi szont el vé ti, 

mert vagy túl megy, vagy alul ma rad a mér té ken. Le egy sze rű sít ve: a bá tor ság kö zép 

a gyá va ság és a vak me rő ség kö zött. Ez a kö zép azon ban nem ob jek tív, arit me ti kai 

vagy sta ti kus kö zép, me lyet de duk tív-de monst ra tív mód sze rek kel ki le het ne je löl -
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ni, mint ha egyen lő tá vol ság ra len ne a két szél ső ség től, ha nem hoz zánk vi szo nyí tott 

kö zép, amely kü lön bö ző em be rek ese té ben más és más, te hát szub jek tív, di na mi kus 

kö zép. Az er köl csi erény de fi ní ci ó já nak azon ban van még egy ele me. Azon kí vül, 

hogy az erény lel ki al kat, és a hoz zánk vi szo nyí tott kö zép ben áll, még az is jel lem ző 

rá, hogy „egy sza bály nak meg fe le lő en ha tá roz ha tó meg, még pe dig azon sza bály nak 

meg fe le lő en, amely sze rint az okos em ber ha tá roz ná meg”.24 Így az er köl csi erény 

de fi ní ci ó ja tar tal maz egy ele met, amely ér tel mi eré nyek re vo nat ko zik, még pe dig 

konk ré tan az okos ság ra. Arisz to te lész a Nikomakhoszi eti ka VI. köny vé ben az ér tel -

mes lé lek részt alap ve tő en két rész re oszt ja. Egy fe lől a tu do mány se gít sé gé vel ta nul -

má nyoz zuk azon tár gya kat, ame lyek ki zár ják a kontingenciát, más fe lől a mér le ge lő 

ké pes ség gel szem lél jük azon dol go kat, ame lyek kel kap cso lat ban nem zár ha tó ki  

a kontingencia. A mér le ge lő ké pes ség ál tal meg al ko tott sza bály for má ja a gya kor -

la ti szil lo giz mus: A-t kell meg ten ni, mert A az esz kö ze B-nek, és B a cél, ahol mind 

A, mind B lét re jöt te kon tin gens.25 A mér le ge lő ké pes ség nek az er köl csi eré nyek re 

vo nat ko zó funk ci ó ja az okos ság. A kontingencia mi att azon ban az eré nyek tu do má -

nya csak egy kor lá to zott sza ba tos sá got en ged meg, ahogy azt Arisz to te lész több -

ször le is szö ge zi már az eti kai vizs gá ló dá sok ele jén.26 Az arisz to te lé szi eti ka és po -

li ti ka nem de monst ra tív tu do mány, ha nem a kontingenciát a va ló szí nű ség alap ján 

tár gya ló gya kor la ti fi lo zó fia. 

Tér jünk vissza ezek fel hasz ná lá sá val a redeskripció re to ri ká já ra, ve gyük elő ismét 

a bá tor ság eré nyé nek pél dá ját! Az arisz to te lé szi meg ha tá ro zás sze rint a bá tor ság -

nak nem ad ha tó meg olyan eg zakt de fi ní ci ó ja, mint az el ső fi lo zó fia vagy a ter mé -

szet fi lo zó fia tár gya i nak. En nek kö vet kez té ben, ha a gyá va ság-bá tor ság-vak me rő ség 

vi szony a vi ta tár gya, és mond juk, gyá va ság gal vá dol nak ben nün ket, ak kor a re lá ció 

el moz dí tá sá ra kell tö re ked nünk. Igye kez nünk kell ki mu tat ni, hogy mi nem vol tunk 

gyá vák, ha nem sok kal in kább bát rak vol tunk, és hogy ha bí rá ló ink maximái sze rint 

cse le ked tünk vol na, ak kor vak me rő ek let tünk vol na. A vak me rő ség pe dig sza bad 

em ber hez nem mél tó vé tek, az ilyen vi sel ke dés bű nö zői haj la mok ra vagy gla di á to ri 

lel kü let re vall.27 

A redeskripcióra tá masz ko dó ér ve lés ve szé lye it, a bű nök men te ge té sét, a vé tek 

és az erény relativizáló össze mo sá sát már az ókor ban fel is mer te Pla tón, ami kor az 

Ál lam VIII. köny vé ben a lé lek rom lott sá ga ként di ag nosz ti zál ta azt. A nagy fi lo zó fus 

kor tár sa, Iszokratész az Areopagiticusban ar ról ér te ke zik, hogy At hén ha nyat lá sá -

nak oka ab ban ke re sen dő, hogy a po li ti kai ágen sek a sza va kat nem meg fe le lő ér te -

lem ben hasz nál ták. Thuküdidésznél a redeskripció úgy je le nik meg, mint ami alá ás sa 

a mo rá lis ér ve lés min den le he tő sé gét. A gö rö gök ál tal ki mu ta tott koc ká za tok kal  

a la tin szer zők is szá mol tak Catótól Senecáig, a re ne szánsz kor szak brit hu ma nis tái 

pe dig időn ként csat la koz tak a ró ma i ak hoz. A re to ri kát kár hoz tat ta Hobbes és töb -
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bek kö zött a Frank fur ti Is ko la né hány kép vi se lő je is. De a ve lük szem ben ál ló,  

a manipulatív uni ver zum ki zá ró la gos sá gát ta ga dó szer zők, pél dá ul hermeneutikai 

ál lás pont ról ki in dul va vé del mük be ve szik e nagy múl tú tu do mányt, amel lett ér vel ve, 

hogy a re to ri ka nem pusz tán sti lisz ti kai esz köz, s leg alább annyi ra le het a deli be -

ráció, mint a ma ni pu lá ció mű vé sze te. 

Skinner fel osz tá sá ban a mo rá lis és a po li ti kai ér ve lés nek há rom ri vá lis me to do -

ló gi á ja kü lö nít he tő el. Egy részt a mo dern de duk tív ér ve lés, en nek ér tel mé ben min -

den jó zan ésszel meg ál dott em ber, ha el fo gad ja pre misszá in kat, ugyan azt a lo gi kai 

konk lú zi ót fog ja le von ni azok ból, amit mi, min den fé le re to ri kai hó kusz pó kusz nél -

kül. Más részt az a szin tén mo dern mód szer tan, amely sze rint ér vel he tünk deduk-

tíve a mo rá lis és a po li ti kai el vek mel lett, de saj nos ér ve lé sünk nem lesz ad dig ha -

té kony, amíg meg nem tá mo gat juk az ékes szó lás mű vé sze té nek mód sze re i vel. 

Végül a premodern, eset leg kora modern re ne szánsz még retorikusabb gon dol ko dá sa, 

amely ben az a meg győ ző dés fe je ző dik ki, hogy a mo rá lis és a po li ti kai vi ták ban 

min dig le het sé ges az in utramquepartem ér ve lés, de so ha sem le het sé ges az el mé le tek 

de duk tív meg ala po zá sa. A re ne szánsz me tó dus nak a di a ló gus és nem a mo no lóg fe -

lel meg, amely ben az ér vek üt köz te té sé vel jut ha tunk el a meg ér té sig.28 Ez a fel osz -

tás va ló szí nű leg nem tel jes, nem ve szi pél dá ul fi gye lem be azt, hogy a tár sa da lom -

tu do má nyok vég ső igaz sá ga i nak fel fe dez he tő sé gé be ve tett dog ma ti kus hi tet so kan 

el uta sít ják mind má ig, mind azon ál tal a ti po ló gia va lós ten den ci ák ra hív ja fel fi gyel -

mün ket. Sza bó De zső mun kás sá gá ra al kal maz va bíz vást mond hat juk, hogy ízig-vé rig 

mo dern szer ző vel van dol gunk ab ban a te kin tet ben, hogy mély sé ge sen hitt a mo -

dern tár sa da lom tu do mány igaz sá gá ban, ezt szen ve dé lye sen kép vi sel te pamf let je i -

ben. Azt is meg ál la pít hat juk, hogy az igaz ság meg is mer te té sé hez és el fo gad ta tá sá -

hoz sze rin te is el en ged he tet len a retorikus ér ve lés. Azt vi szont nem ál lít hat juk, hogy 

az ékes szó lás mű vé sze té re jobb mód szer hí ján fa nya lo dott vol na, mert en nek be -

is me ré sé vel igen csak le ér té kel te vol na iro dal mi mun kás sá gá nak mű vé sze ti ér té két, 

amely egya ránt tá vol állt vol na sze mé lyé nek ön ma ga ál ta li ér té ke lé sé től, nem kü -

lön ben a szép iro da lom ról szó ló esz mé i től. 

Szekfű Gyu la, a ma gyar fő vá ros ma gyar egye te me ma gyar tör té ne ti tan szé ké nek 

ta ná ra, tu dós pro fesszor és szer kesz tő. Sza bó De zső el len fe le mind ezen att ri bú tu -

má ról ki mu tat ja, hogy tu do má nyos és mo rá lis ér te lem ben bi to rolt cím. Ez zel az el -

len fél iden ti tá sát tá mad ja, sze mé lyét stigamatizálja a redeskripció és a redefiníció 

klasszi kus re to ri kai esz kö zé vel. Szekfű nem tu dós, nem ta nár és nem ma gyar. 

Szerkesz tő nek szer kesz tő ugyan, de hol? A „gr. Beth len Ist ván, a Chorin Fe renc, az 

Eck hardt Sán dor” – hosszú fel so ro lá sa a ne vek nek – „szo mo rú” fo lyó ira tá ban.29 Ahol 

kizá ró lag becs te len, nem zet el le nes írá sok szok tak nap vi lá got lát ni bor gő zös kocs -

mák kö zön sé ge szá má ra író dott bul vár szín vo na lon. Szekfű Gyu la nem tu dós. A té tel 

iga zo lá sa az enthüméma ket tős sé ge alap ján tör té nik. Elő ször a spe ci fi kus tu do má -

nyos ér ve lés ke rül elő. A tár sa da lom tu do má nyok igaz sá gai má sok, mint a ter mé -
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szet tu do má nyok igaz sá gai. A tár sa dal mi igaz ság a test ből és lé lek ből ál ló em ber 

tár sas együtt élé sé ből ter me lő dik ki. Ez az igaz ság nem ér dek- és ér ték men tes. A tár -

sa da lom tu dós fe la da ta nem az, „hogy egy ta laj, test és lé lek nél kü li sem le ges te rü -

let re kép zel je ma gát”.30 Be csü le te ab ban áll, az te szi őt tu dós sá, hogy őszin tén meg -

mond ja, me lyik faj ér de ke it tud ja meg szó lal tat ni. Ezt Szekfű el mu laszt ja, nem 

mond ja ki, hogy né met. Mi több, a né met ér de ke ket álságosan ma gyar ér de kek nek 

tün te ti fel. Meg ha tó dik a ma gyar sza bad sá gért ho zott né met ál do za ton, de egy sza va 

sincs a sok mil lió ma gyar ál do zat hoz. At tól óv, ne hogy eről te tett ma gyar fa ji po li -

ti ká val el ri asszuk a né met ki sebb sé get a ma gyar ság tól. Szekfű nem tu dós, mert nem 

mond ja ki, hogy né met. Ezt Sza bó is csak kény sze re det ten, hosszas kés lel te tés sel 

teszi meg. Az így tel jes sé vált té tel alá tá masz tá sá ban a szer ző ad dig el megy, odá ig 

haj lan dó süllyed ni, hogy az enthüméma má sik osz tá lyá nak, a to po szok fel ke re sé sé -

nek so rán elő ve szi a fel me nők em le ge té sé nek esz kö zét: „az al ma nem esik messze 

a fá já tól”, „a vér nem vá lik víz zé”. Te szi min dezt olyan el len fél lel szem ben, akit egy -

koron ba rát já nak tu dott, de az igaz ság min de nek előtt, mint ahogy azt Arisz to te lész 

a Nikomakhoszi eti ká ban Platónnal kap cso lat ban le szö ge zi: „pe dig na gyon ked vünk 

el le né re van ez a fej te ge tés, mert hi szen az ide ák ta nát ép pen a mi jó ba rá ta ink ál -

lí tot ták fel. S még is úgy vél jük, hogy ez a leg be csü le te sebb el já rás, sőt egye ne sen 

kö te les sé günk is, hogy az igaz ság vé del mé ben még azt is fel ál doz zuk, ami a szí vünk -

höz kö zel áll, már csak azért is, mert hi szen fi lo zó fu sok va gyunk: sze ret jük ugyan 

mind a ket tőt, de szent kö te les sé günk nek tart juk, hogy el ső sor ban az igaz sá got 

szol gál juk.”31 Az igaz sá got pe dig ez a tör té net idé zi fel: „Nem em lék szik Ön, hogy 

mi kor Szé kes fe hér vár ra ke rül tem he lyet tes ta nár nak, ön meg kért, hogy lá to gas sak 

el né ha csa lád já hoz. Meg is tet tem vagy öt ször-hat szor. De az ön édes any ja annyi ra 

nem akart ve lem ma gya rul szó ba áll ni, oly ma ka csul né met re for dí tot ta kö vet ke ze -

te sen a be szé det, hogy nem bír tam so ká ig. És mi vel oly lát ha tó lag és mint egy szer -

vi pa rancs ból bor zad tam el e ret te ne tes idi ó má tól, oly nyílt el len szenv vel ta lál koz -

tam ré szé ről, hogy ud va ri a san vég leg el kel lett ma rad nom.”32 Ne Sza bó nak kell jen 

ki mon da nia, Szekfű ne ta gad jon to vább, is mer je be a nyil ván va lót! An nál is in kább, 

mert nem fog hát rá nya szár maz ni be lő le, min den ki tud ja, hogy ná lunk a né me tek -

nek áll a zász ló. 

A tár sa da lom tu do má nyos tar ta lom egy be esik a ma gyar nép ér de ke i vel, ezt min -

den ma gya rul gon dol ko dó és ér ző em ber min den to váb bi nél kül meg ért het né, ha 

nem vol ná nak az or szág kul tu rá lis és po li ti kai vi szo nyai oly za va ro sak. Ezen za var 

tisz tá zá sa ér de ké ben bo csát ko zik Sza bó De zső a sza vak csa tá já ba, ezért hasz nál ja 

a klasszi kus és ne ok lasszi kus re to ri ka fegy ver ze tét. De mi is konk ré tan ez a tar ta lom? 

A ma gyar for ra da lom szük sé ges sé ge. A du a liz mus el lent mon dá sai és a ge o po li ti kai 

hely zet meg vál to zá sa 1918–1919-ben zsi dó for ra da lom hoz és or szág vesz tés hez 

ve ze tett; az el len for ra da lom sem ma gyar, ha nem né met volt, a Göm bös-idő szak 
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külö nö sen a né met tér fog la lást se gí tet te; most már el en ged he tet len a ma gyar fa ji 

for ra da lom, amely meg ol da ni hi va tott a föld kér dést, a mun kás kér dést és a kö zép -

osz tály vál sá gát. A faj tár sa da lom tu do má nyos és po li ti kai hasz ná la tát a nem ze ti -

szo ci a lis ta faj el mé let az utó kor szá má ra el ret ten tő vé tet te, Sza bó is in kább a hú szas 

évek ben al kal maz za, de elő ke rül ké sőbb is. Hogy ko ráb ban is meg je le nik a ma gyar 

iro da lom ban, ar ra pél da Eötvös Jó zsef Én is sze ret ném... cí mű ver se 1846-ból: „Fa jom 

ke ser ve hang zik éne kim ből, / Da lom ne héz ko rom nak jaj sza va.” A „faj” a kon tex tus -

ban sok kal in kább a ma gyar ság ra utal, mint az em be ri ség egé szé re. 

Ho gyan de fi ni ál ha tó a faj fo gal ma Sza bó gon dol ko dá sá ban? Egyet ért he tünk azok -

kal, akik sze rint ez a faj fo ga lom nem bi o ló gi ai-szociáldarwinista, ha nem vi ta lis ta.33 

Ez a kon cep ció egy mé lyen ir ra ci o ná lis mű kö dés re ref lek tá ló le írás. Esze rint az em -

ber nem a kartéziánus cogitotestet öl té se a ra ci o ná li san kal ku lá ló egyén ben, ha nem 

a lé nye legmélyén gyö ke re ző élet ener gia fel szín re tö ré se. Szer zőnk gon dol ko dá sá -

ra va ló szí nű leg a fran ci ák, Maurice Barres és Char les Maurras ha tot tak köz vet le nül, 

de bi zo nyá ra jól is mer te Ni etzs che po zi ti vis ta – ma úgy is mond hat nánk: behavio -

rista – vitalizmusát is, ame lyet Zarathustra úgy ki ált vi lág gá, hogy „A test nagy ér -

te lem”,34 és ez a nagy ér te lem nem csak mond ja, ha nem cse lek szi is az ént. A Sza bó 

De zső-fé le vitalizmus de ter mi niz mus, nem szimp lán biologicizmus ugyan, de van 

benne bi o ló gia. Ez a vi ta lis ta de ter mi niz mus ré teg zet ten je lent ke zik: bi o ló gi ai, pszi -

cho ló gi ai, szo ci o ló gi ai, kul tu rá lis és mo rá lis ré te gek ra kód nak benne egymásra, de 

úgy, hogy azok át is hat ják egymást. A bi o ló gi ai szint a leg mé lyebb ugyan, de adott 

eset ben a töb bi ré teg ha tá sá ra a leg ma ga sabb ra is emel ked het. Az asszi mi lá ció so -

rán pél dá ul ez te tő zi be a fo lya ma tot a ve gyes há zas ság ban. 

Az egyik szo ká sos el len ve tés a ma gyar fa ji ság gal szem ben az, hogy a ma gyar ság 

tör té nel mi okok ból annyi ra ke vert, hogy nincs ér tel me a ma gyar ról be szél ni. Ezt  

a köz he lyes el len ér vet a szer ző egy má sik köz hellyel te szi ne vet sé ges sé, ami kor 

egy on to ló gi ai receptúrát ad meg fe jel ve az is ko lás de fi ní ció ki csa va rá sá val: „A ma -

gyar ság így ke let ke zett: a sem mi be be le ol vadt egy cso mó né met, egy ra kás sváb, 

egy ha lom cip szer, egy te té zet szász, egy gar ma da württembergi stb., s né mi egyéb 

tö re dék. Ma gyar nak ne ve zem azt a két lá bú, ala po san meg ko pasz tott ál la tot, mely 

nincs.”35 Az így le lep le zett ér ve lés ről ki de rül, hogy iga zá ból „meg masz la go lás” (a szer -

ző egyik ked venc for du la ta), azt hi va tott lep lez ni, hogy más fa ji ér de kek áll nak mö -

göt te. A ha gyo má nyos lo gi ká ban va la mit úgy de fi ni á lunk, hogy alá ren del jük a leg -

közelebbi nemfogalomnak, majd meg mond juk, hogy az ide tar to zó töb bi va la mi től 

mi kü lön böz te ti meg. Már az ele mi is ko lá ból is me rős le het az em ber an tik de fi ní -

ció ja, hogy az nem más, mint két lá bú tol lat lan ál lat. En nek meg fo gal ma zá sát a ha -

gyo mány Platónhoz kö ti, te át rá lis cá fo la tát pe dig ba rát já hoz, Diogenészhez, aki 

bero hant az aka dé mi á ra, mi kor Pla tón elő adást tar tott, ke zé ben egy meg ko pasz tott 
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csir ké vel, mond ván, hogy íme, az em ber. A to poszt 1943-ban elő ve szi Orwell is az 

Ál lat farm cí mű an ti bol se vis ta sza tí rá ban. Mi u tán az ál la tok át vet ték a ha tal mat az 

em ber től, Hó go lyó, a fő ide o ló gus disz nó az ál lat iz mus lé nye gét így egy sze rű sí ti le: 

„Négy láb jó, két láb rossz!”36 Vo nat ko zik ez ar ra, hogy min den em be ri go nosz ság 

for rá sa a kéz, a ma da rak pe dig le gye nek egé szen nyu god tak, mert a szárny tu laj -

don kép pen láb, mi vel moz gás szerv. 

 

Szekfű írá sá ban a ho ni né met ség disszi mi lá ci ós ve szé lye i re hív ja fel a fi gyel met. 

Sza bó De zső is lát ja a ve szé lye ket, de más képp ír ja le a fo lya ma tot, s más képp de -

fi ni ál ja a fo gal mat. Az asszi mi lá ció meg ha tá ro zó mér ték ben az aka rat tól füg get len, 

tu dat ta lan, ir ra ci o ná lis fo lya mat, bár az aka rat ál tal né mi leg be fo lyá sol ha tó. Eb ből 

kö vet ke ző en ju ta lom mal és/vagy szank ci ó val lé nye gé ben nem el ér he tő, erő szak kal 

sem mi képp; de nem is ér dem és nem jár ér te díj. Mi vel min dig az erő sebb asszi mi -

lál, meg kell erő sí te ni a ma gyar sá got, hogy asszi mi lá ci ós von zást gya ko rol has son  

a ná lunk élő ide ge nek ön tu dat lan életenergiáira. A disszi mi lá ció az asszi mi lá ció el -

len té te, és fel té te le zi an nak bi zo nyos fo kát. En nek is meg van az el vi le he tő sé ge,  

s volt is már ilyen a tör té ne lem ben. Azon ban az, „ha a ha zai né met ség nek nem asszi -

 mi lált nagy tö me ge, vagy an nak egy ré sze Né met or szág ve ze té se alá ad ja ma gát: 

nem disszi mi lá ció. Az mi nő sí tett ha za áru lás”.37 Adó dik a kér dés, hogy az asszi mi lál -

tak ilyen tö rek vé se nem ugyan úgy ha za áru lás-e. Ter mé sze te sen igen. A szö veg ben 

ti zen hét ol dal lal ké sőbb meg is fo gal maz za az „ön vé del mi tör vényt”, amely ben nem 

tesz kü lönb sé get nem asszi mi lál tak és asszi mi lál tak kö zött: „aki a ma gyar Nem zet 

el len hűt len sé get kö vet el: iz gat a ma gyar ál lam esz me, a nem zet egy sé ge, az ál lam 

nyel ve el len, ide gen po li ti kai ve ze tés alá ad ja ma gát: an nak va gyo na el kob zan dó, s az 

il le tő csa lád já val együtt ki uta sí tan dó az or szág ból”.38 Az így fel sza ba du ló föld va gyont 

pe dig meg kap hat ja a sze gény pa raszt ság, ez ál tal le he tő sé ge nyí lik a középosztá-

lyosodásra, a nem zet ge rin ce ma gyar rá vál hat, mi vel a pa raszt ság kö zött ke vés  

a nem ma gyar elem. Egy sze rű kép let ben ki fe jez ve te hát a disszi mi lá ció prob lé má -

já ra adott Sza bó De zső-i fo gal mi meg ol dást, a redefiníció ered mé nye ez: disszi mi -

lá ció nincs, ha za áru lás van. 

A disszi mi lá ci ó ból kö vet ke ző ha za áru lás ve szé lyét Sza bó De zső sze rint az okoz -

za, hogy a ma gyar ság szá má ra a né met ség és a zsi dó ság nagy tö me gei nek be ol vasz -

tá sa a XIX. szá zad kö ze pe óta a ma gyar ság nak túl nagy fe la dat volt, mi vel ma ga 

nem volt elég erős. Bibó Ist ván ér té ke lé sé ben ezt az ál lás pon tot Sza bó „szél ső sé ges 

in du la ti hang sze re lés sel”39 fo gal maz ta meg, de ma gát az ál lás pon tot a né pi moz ga -

lom sok kép vi se lő je, pél dá ul Féja Gé za, Kodolányi Já nos, Né met Lász ló és ma ga 

Bibó is ma gá é vá tet te. Le kell szö gez ni azon ban, hogy a har min cas évek ben Sza bó 
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36     ORWELL, Georg: Ál lat farm. Ford. SZÍJ GYÁR TÓ Lász ló, Bp., Eu ró pa, 1989, 32. 
 
37     SZA BÓ: i. m. (1990), 321. 
 
38     Uo., 338., ki eme lés az ere de ti ben. 
 
39     BIBÓ Ist ván: Le vél Borbándi Gyu lá hoz = uő: Vá lo ga tott ta nul má nyok. Har ma dik kö tet. Bp., Mag ve tő, 

1986, 306. 



a ha lá los ve szélyt a Har ma dik Bi ro da lom ban ma ni fesz tá ló dó né met fa ji gon do lat -

ban lát ja, és az ez zel szem be ni harc ban szö vet sé get ajánl a ma gyar zsi dó ság nak. Az 

asszi mi lált zsi dó ság szá má ra ez az aján lat nem iga zán volt el fo gad ha tó, a ci o nis ta 

irány zat vi szont nem ide gen ke dett tő le. 

Az asszi mi lá ció nem, vagy fő leg nem ra ci o ná lis fo lya mat. Ak kor mi és ho gyan 

asszi mi lál? Sza bó De zső mér le ge lé sé ben a sza bad el vű po li ti kai nem zet ra ci o ná lis 

konst ruk ci ó ja nem ké pes er re, csak a faj, vagy az et ni kai nem zet.40 Az et ni kai nem -

zet azon ban ma ga is ra ci o ná lis konst ruk ció, azok ra az ir ra ci o ná lis fo lya ma tok ra 

adott ref le xió, ame lyek az em be rei együtt élés so rán meg fi gyel he tő ek. Az em ber 

va la mennyi re még is csak ra ci o ná lis lény, ra ci o ná lis po li ti kát kell szem be ál lí ta nia  

a gyö ke rük ben még annyi ra ir ra ci o ná lis fo lya ma tok kal is. Ese tünk ben ez a po li ti ka 

nem le het más, mint ma gyar ság ér de ke it szol gá ló gaz da sá gi, tár sa dal mi és kul tu rá -

lis re for mok szisz te ma ti kus, mély re ha tó és azon na li vég re haj tá sa. A fa ji po li ti ká val 

meg erő sí tett nem zet le het csak ké pes más fa jok asszi mi lá lás ra. Ezt Szekfű is tud ja, 

de ak kor mi ért ál lít ja, hogy er ről már le kés tünk? Sza bó tud ja a vá laszt: „Mert ez az 

én té te lem.”41 Nem csak a né met ér dek áll szem ben a ma gyar ral, ha nem em ber az 

em ber rel is. Sze mé lyes meg tá mad ta tás, amely fel jo go sít ja a meg tá ma dot tat szub -

jek tí ve is ar ra, hogy az ar gu men tum ad hominem fegy ve rét a tá ma dó el len for dít sa. 

Ré gi di a lek ti ká ja ez a vi tá nak.
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40     Sza bó De zső nem zet szem lé le té re lásd Ko vács Dá vid írá sa it: KO VÁCS Dá vid: Sza bó De zső nem zet szem -
lé le te az 1910-es évek el ső fe lé ben = Va ló ság, 2014, 5. sz., 19–33; KO VÁCS Dá vid: Sza bó De zső ma gyar -
ság- és nemzetfogalma a két há bo rú kö zöt ti írá sa i nak tük ré ben = Orpheus Noster, 2013, 3. sz., 60–74. 

 
41     SZA BÓ: i. m. (1990), 372. Ki eme lés tő lem.



Ko vács Dá vid 

Az elsodort fa lu esz me tör té ne ti je len tő sé ge és he lye 
Sza bó De zső szel le mi élet út já ban 
 

 

Az elsodort fa lu esz me tör té ne ti je len tő sé gé vel kap cso la to san két fé le meg kö ze lí tés él 

az ér tel mi sé gi köz tu dat ban. Írá som ban ar ra vál lal ko zom, hogy re konst ru ál va, il let ve 

mér leg re té ve a két meg kö ze lí tést, ki bont sam sa ját fel fo gá so mat a re gény esz me tör -

té ne ti je len tő sé gé ről, va la mint Sza bó De zső élet út já ban be töl tött he lyé ről. Az egyik 

fel fo gás a re gény ben a nem ze ti el kö te le ző dés és a kö zös sé gi ön kép nagy ha tá sú, 

pró zá ban új sze rű szin té zi sét is me ri fel, amely ví zi ó já ban sza kí tást je len tett a ma -

gyar ság kép du a liz mus ko ri ural ko dó to po sza i val, és mint ilyen, Ady End re lí rá ban 

rögzült ma gyar ság ké pé vel ál lít ha tó pár hu zam ba, an nak foly ta tó ja. A má sik meg kö -

ze lí tés ide o ló gi ai alap ve tést lát a re gény ben, amely nek esz me tör té ne ti je len tő sé ge 

ab ban áll, hogy szel le mi ih le tő je volt a Horthy-kor szak ke resz tény-nem ze ti kur zu -

sá nak. 

Az előb bi meg kö ze lí tés a két há bo rú kö zöt ti idő szak ban eresz tett gyö ke ret a köz -

vé le ke dés ben. Ju hász Gyu la köz vet le nül a könyv meg je le né sét kö ve tő el uta sí tó kri -

ti ká já ban ugyan a „le ti port ma gyar ság fél té sé ben és a jö ven dő aka rá sá ban” fo gant, 

de tel je sen el hi bá zott kon cep ci ó jú al ko tás nak te kin tet te a re gényt. Ér té ke lé sé ben 

Az elsodort fa lut kül föl di min tá kat, el ső sor ban Maurice Barrés írá sa it után zó „na cio -

na lis ta re gény nek” ti tu lál ta, amely ben a mű ethoszát adó kö zös sé gi sors vál la lás és 

az ab ból kinővő ma gyar ság fél tés egy alap ja i ban té ves jö vő kép be tor kol lik: „Vissza 

a fa lu hoz, ezt a meg vál tó igét hir de ti ön két kö te ten ke resz tül” azon ban a „ha la dás, 

a fej lő dés, a kul tú ra út ja nem a fa lu ba ve zet”.1 

Szekfű Gyu la a kor szak nagy ha tá sú tör té né sze a re gény „na ci o na lis ta” tar tal mát 

Ju hász Gyu lá nál konk ré tab ban ha tá roz ta meg: a nem zet fo ga lom új ra de fi ni á lá sá ban. 

Az elsodort fa lu és ál ta lá ban az írói élet mű je len tő sé gét a fi a tal ge ne rá ci ók ra gya -

ko rolt ha tá sá ban lát ta, kü lö nö sen az if jú ság nem zet szem lé le té nek for má lá sá ban 

tar tot ta meg ha tá ro zó nak a Sza bó De zső-i ins pi rá ci ót.2 Ér tel me zé se sze rint Sza bó 

De zső kép vi sel te to vább Ady End re ma gyar ság szem lé le tét,3 ki fe jez ve azt a szá zad -

for du ló óta je len lé vő tö rek vést, amely a kö zös sé gi ér zés súly pont ját a tör té nel mi 

Ma gyar or szág ál lam pol gá ra i nak egé szét át fo gó nem zet fo ga lom tól az et ni kai-nyel vi 

kö zös ség be kí ván ta át he lyez ni.4 

Szerb An tal is Ady End re és Sza bó De zső ma gyar ság szem lé le te kö zöt ti azo nos -

sá got re giszt rál ta, azon ban a ma gyar ság szem lé le ten be lül nem a nem zet fo ga lom ban, 

125

1      JUHÁSZ Gyula: Szabó Dezsőhöz = Az elsodort író. Szerk. GRÓH Gáspár, Bp., Nap Kiadó, 2002, 110–111. 
 
2      SZEKFŰ Gyula: A mai ifjúság korosztályai = Magyar Szemle, 1928, 8. sz., 136–139. 
 
3      SZEKFŰ Gyula: Három nemzedék és ami utána következik. Bp., Királyi Magyar Egyetemi Nyomda, 1934, 

450. 
 
4      SZEKFŰ Gyula: A népi elv két arca = uő: Állam és nemzet. Bp., Magyar Szemle Társaság, 1942, 230.; 

SZEKFŰ Gyula: Rövid magyar történet 1606–1939. Bp., Osiris, 2002, 543–544. 



ha nem a ma gyar ság kép ben ta lál ta azt meg. Szerb úgy fo gal ma zott, hogy Az elsodort 

fa lu „ma gyar ság-mí to sza” a „nagy meg szál lott”, va gyis Ady mű vé sze té ből lett ki bá -

nyász va, ame lyet a re gény nép sze rű sí tett, tett szé le sebb kör ben is mert té. Mi ben 

áll, mi a tar tal ma en nek a ma gyar ság kép nek, mí tosz nak? „A mí toszt is mer jük, benne 

nőt tünk fel. A ma gyar társ ta lan, ma gá nyos ság ra ítélt nép a né pek ten ge ré ben, el át -

ko zott ke le ti ki rály fi, min dig má so kért har col, a zsák mány ból min dig ki sem mi zik  

a gyá va ügye sek. A ma gyar köl tő pe dig faj tá já nak tra gi ku mát tes te sí ti meg. Cso dá -

la tos te het sé ge... nem tud tisz ta szép ség ben ki bon ta koz ni eb ben a szür ke, üz le ti es 

vi lág ban, ahol az ügye sek az urak; nagy ál mai be mocs ko lód nak a ha szon éhes kor -

ban és mi li ő ben.”5 

Sza bó De zső re gé nyé ben két ség te le nül, mint azt Szerb An tal ki emel te, a ma gyar -

ság egé szét át fo gó nemzetkarakterológiai vo nás ként je le nik meg a kö nyök lés re,  

a kis sze rű élet lök dö ső dés re va ló al kal mat lan ság, a te het ség da cá ra kín zó lel ki bi -

zony ta lan ság, ön bi za lom hi ány: „A ma gyar kü lön ben tem pe ra men tu má val, el át ko zott 

ki rály fi-lel ké vel sem ért el a de mok ra ta ver se nyig. Nézd meg, kik ve zet nek a po li ti -

ká ban, iro da lom ban, ke res ke de lem ben, mű vé szet ben, kik a hi va tal fő nö kök, ki ké az 

ural ko dás és az él ve zet. Né met, szláv és zsi dó ma gya ro ké. Mert ezek a ver seny ké -

pes erős kö ze pes em be rek... A ma gyar a mé lyé re süllyesz tett kin csek kel duz zog va 

kul log fél re, mint egy or ron ütött ku tya... A ma gyar nak min dig kell va la ki, aki sze -

res se, biz tat gas sa, el is mer je, más képp el bi tan gol, el zül lik. Nincs ma gá nyo sabb szo -

mo rú ság a vi lá gon, mint egy ma gyar te het ség! Mi énk a vér öm lé se, a be zú zott hom -

lok, a ne héz mun ka bir kó zá sa, s hoz zánk bot lott kis ügye se ké a tej fel. A ma gyar  

a vi lág tör té ne lem leg na gyobb ba lek ja.”6 

Össze fog lal va el mond ha tó, hogy a fen ti ér tel me zé sek Az elsodort fa lu ban a nem -

ze ti el kö te le ző dés és sors vál la lás (ma gyar ság fél tés), a ma gyar sors tu dat és ön ér tel -

me zés (el át ko zott ke le ti ki rály fi) és az et ni kai ala pú nem zet fo ga lom (ma gyar faj) 

nagy ha tá sú iro dal mi meg nyi lat ko zá sát ismerék fel, és esz me tör té ne ti je len tő sé gét 

is eb ben lát ták. Lé nye gét te kint ve egyet ért ve ezen ér té ke lés sel egy fon tos ki egé szí -

tést ér de mes ten ni. Sza bó De zső a 1910-es évek ele jé től nem egy sze rű en a Nyu gat 

és a Hu sza dik Szá zad szer zői kö ré hez tar to zott, de a szo ci ál de mok ra ta és a pol gá ri 

ra di ká lis esz mék kel is el je gyez te ma gát és írá sa i ban azok har cos szó szó ló ja ként lé -

pett fel, amely a nem ze ti kér dés ben el fog lalt in ter na ci o na lis ta ál lás pont já ra is igaz. 

Ér de mes eb ből a szem pont ból egyik el ső, a Nyu gat ban meg je lent Er dé lyi föld ről 

című no vel lá já ra utal ni, amely el be szé lés sű rít ve tar tal maz ta a leg fon to sabb szo ci a -

lis ta és pol gá ri ra di ká lis to po szo kat, mint az osz tály szem pont el sőd le ges sé gé nek,  

a nem ze ti össze tar to zás in dif fe rens vol tá nak, va la mint a nem ze ti esz mé nek mint az 

elit manipulatív ide o ló gi á já nak té zi sét.7 
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5      SZERB Antal: Az Ady-mítosz és a Drang nach Westen = uő: Gondolatok a könyvtárban. Bp., Magvető, 
1971, 715. 

 
6      SZABÓ Dezső: Az elsodort falu I. Bp., Genius, 1926, 93–94. 
 
7      SZABÓ Dezső: Erdélyi földről = Nyugat, 1912, I. 106–108. 



Az elsodort fa lu en nek is me re té ben ha tár kő Sza bó De zső szel le mi élet út já ban.8 

Egy részt ra di ká lis for du la tot je löl az in ter na ci o na liz mus ból a na ci o na liz mus ba, más -

részt sza kí tást az egy ko ri po li ti kai-szel le mi tá bor ral, aho va tar to zott: a re gény meg -

le he tő sen ne ga tív ké pet raj zol a Nyu gat kö ré ről, Já szi ról és a pol gá ri ra di ká lis ok ról, 

va la mint a szo ci a lis ták ról. Ezen for du lat és sza kí tás mel lett is azon ban a re gény 

szá mos egyéb vo nat ko zás ban a szo ci ál de mok ra ták és kü lö nö sen a Já szi ve zet te 

pol gá ri ra di ká lis ok gon do lat vi lá gát tük röz te. Ezek kö zé tar to zik rend szer bí rá la ta, 

va gyis az „úri-fe u dá lis Ma gyar or szág” irán ti ádáz utá la ta, va la mint tár sa da lom ké pe, 

amely rom lott nak és a kö zös ség ve ze té sé re tel je sen al kal mat lan nak mu tat ja a tör -

té nel mi osz tá lyo kat és nem utol sósor ban ka pi ta liz mus el le nes sé ge, a „gyil kos Tő ke” 

gyű lö le te. Azt mond hat juk te hát, hogy Az elsodort fa lu ban meg fo gal ma zott esz mék 

egy ré sze az 1910-es évek el ső két har ma dá ban, a Nyu gat ban és a Hu sza dik Szá -

zad ban meg je lent írá sok gon do la ta it vissz han goz zák. 

Az elsodort fa lu esz me tör té ne ti je len tő sé gé re vo nat ko zó má sik fel fo gás, amely 

sze rint a re gény a ke resz tény-nem ze ti kur zus esz me rend sze ré nek ide o ló gi ai meg -

ala po zá sát ad ta, a párt ál la mi idő szak ban szü le tett. Nagy Pé ter fo gal maz ta meg az 

1950-es évek vé gén a té zist, mi sze rint azok a „né ze tek me lyek Az elsodort fa lu új -

sá gát ad ták, s ame lyek si ke rét biz to sí tot ták, ké sőbb a kor mány za ti böl cses ség alap -

té te le i vé let tek”.9 Nem cso dál koz ha tunk azon, hogy a párt ál la mi múlt ér tel me zés és 

ide o ló gia, amely Sza bó De zső ből fa sisz ta-prefasiszta gon dol ko dót kre ált, a Horthy-

rend szert pe dig fa sisz ta tí pu sú kor mány za ti rend szer ként de fi ni ált, a két je len sé get 

össze kap csol ta: Sza bó De zsőt meg tet te a ke resz tény nem ze ti kur zus profétájává. 

Mint oly sok ide o ló gi ai konst ruk ció, ez is túl él te a rend szer vál to zást. Jó pél da er re, 

hogy a kor szak ról írt, Pritz Pál és Ger gely Je nő tol lá ból szár ma zó egyéb ként na gyon 

ér té kes, A tri a no ni Ma gyar or szág cí met vi se lő tör té ne ti mun ká ban is az zal a gon -

do lat tal ta lál ko zunk, hogy a rend szer ide o ló gi á ját biz to sí tó ke resz tény-nem ze ti 

esz me alap ja it há rom mű ala poz ta meg: Szekfű Gyu la Há rom nem ze dé ke, Prohászka 

Ottokár Kul tú ra és ter ror ja, va la mint Az elsodort fa lu.10 

Ne héz be lát ni, hogy a re gény antikapitalizmusa, a nagy bir to kos és nagy tő kés 

cso por tok ká ros tár sa dal mi sze re pé ről, a kö zép osz tály és a ha gyo má nyos po li ti kai 

elit al kal mat lan sá gá ról, a „ma gyar ugar” vissza hú zó, kul tu rá lat lan jel le gé ről, a val -

lás-hit ha mis meg bé ké lést ho zó sze re pé ről szőtt re gény be li gon do la tok mennyi ben 

szol gál hat ták vol na a Beth len Ist ván irá nyí tá sá val ki épü lő rend szer ide o ló gi ai meg -

ala po zá sát. Az egye dü li kö zös pont a nem zet köz pon tú ori en tá ció le he tett vol na, de 

míg a kur zus a ha gyo má nyos tör té nel mi osz tá lyok ban, va gyis az arisz tok rá ci á ban 

és a tör té nel mi kö zép osz tály ban lát ta a nem ze ti kö zös ség ve ze té sé re hi va tott ré -

te get, ad dig Sza bó De zső ezt a né ze tet, mint azt ko ráb ban ki emel tük, a leg ke vés bé 

sem osz tot ta. 

127

Kovács Dávid: Az elsodort falu eszmetörténeti jelentősége és helye Szabó Dezső szellemi életútjában

8      Szabó Dezső szellemi életútjának értékes, mélyre látó újabb bemutatását adja Bognár Bulcsu tanulmá -
nyá ban: BOGNÁR Bulcsu: Szabó Dezső korszerűsége és korszerűtlenségei. Kísérlet az életmű tudásszocio -
lógiai elemzésére = Belvedere Meridionale, 3. sz., 5–26. 

 
9      NAGY Péter: Szabó Dezső indulása. Bp., Akadémiai, 1958, 126. 
 
10     GERGELY Jenő – PRITZ Pál: A trianoni Magyarország 1918–1945. Bp., Vince Kiadó, 1998, 39. 



A fen ti ek alap ján a re gény esz me tör té ne ti je len tő sé gét il le tő en a kö vet ke zők ben 

tu dom té zi se met össze fog lal ni: a mű po li ti kai vi lág ké pét te kint ve egy sa já tos gon -

do lat öt vö zet, esz me tör té ne ti ken ta ur, hi szen nem egy sze rű en na ci o na lis ta re gény, 

va gyis a nem ze ti-et ni kai sors vál la lás és egy új sze rű ma gyar ság kép nagy ha tá sú iro -

dal mi do ku men tu ma, de egy ben tár sa da lom ké pé ben, pon to sab ban tár sa da lom bí rá -

la tá ban a ko ra be li bal ol da li, pol gá ri ra di ká lis el gon do lá sok fog la la ta is. 

Min den fi lo ló gi ai, szö veg elem ző vizs gá ló dást meg elő ző en, már a Sza bó De zső-i 

élet mű és azon be lül Az elsodort fa lu fe le dés be me rült re cep ció tör té ne te is szol gál 

ada lé kok kal, ame lyek té zi se met lát sza nak iga zol ni. El gon dol kod ta tó, hogy Sza bó 

De zső nem csak olyan, ké sőbb a né pi ek hez so rolt ér tel mi sé gi ek in tel lek tu á lis fej lő dé -

sét for mál ta, mint Né meth Lász ló, Ko vács Im re vagy Er dei Fe renc,11 de az 1920-as 

évek ben ön ma gát for ra dal mi bal ol da li ként meg ha tá ro zó Fej tő Fe renc re12 vagy Igno -

tus Pál ra is ha tás sal volt. Utób bi ak nyil ván nem a re gény na ci o na lis ta tar tal má ra, 

ha nem ar ra a bal ol da li rendszerkritikára re zo nál tak, amely szin tén fon tos gon do -

lat ré te gét ad ta a re gény nek. Ignotus Pált pél dá ul a mű nagybirtok-ellenesége ra -

gad ta ma gá val.13 Veszprémy Lász ló Ber nát fon tos ta nul má nyá ban szá mos el is me rő 

ér té ke lést hoz fel a re gény bal ol da li fo gad ta tás tör té ne té ből: ezek az írá sok töb bek 

kö zött po zi tív fel hang gal eme lik ki a re gény „szív fa csa ró úr gyű lö le tét”, a ma gyar 

élet „őshibáit” át vi lá gí tó jel le gét, kom po zí ci ó ját, amely a „kis szé kely fa lu osz tály -

tu da tát” szem be ál lít ja a „re for má tus re ak ci ó val”, va la mint „ke gyet len őszin te sé gét”, 

amellyel le lep le zi a kö zép osz tályt, pa po kat, ta ní tó kat, úri kép vi se lő ket.14 

Írá som kö vet ke ző ré szé ben szö veg he lyek re épít ve sze ret ném iga zol ni té zi se met. 

En nek ér de ké ben elő ször a pol gá ri ra di ka liz mus tár sa da lom bí rá la tá nak leg fon to sabb 

gon do la ti ele me it re konst ru á lom el ső sor ban Já szi Osz kár írá sai alap ján, majd azt 

mu ta tom ki, hogy ezek a gon do la ti ele mek je len vol tak Sza bó De zső nek Az elsodort 

fa lu meg írá sát meg elő ző pub li cisz ti ká já ban, vé gül ezek meg lé tét do ku men tá lom  

a re gény ben. 
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11     A népi mozgalom eszmetörténeti helyére és azon belül Szabó Dezső szerepére vonatkozóan lásd 
FARKAS Attila: Kényszerek és lehetőségek: a magyar népi harmadik út = Jelenségek és diszciplínák. Szerk. 
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1. 
 

Já szi Osz kár és a pol gá ri ra di ka liz mus tár sa da lom bí rá la tá nak elem zé sét két gon do -

la ti konst ruk ció be mu ta tá sá val kell kez de nünk.15 Mind ket tő a fenn ál ló tár sa dal mi 

vi szo nyok kal szem be ni el len ér zés ből szü le tett. Az egyik a „két Ma gyar or szág”, 

vagyis a „ré gi” és az „új” vég le te kig vitt szem be ál lí tá sá nak gon do la ti konst ruk ci ó ja. 

Esze rint a re ak ci ós, fe u dá lis, ezer éves Ma gyar or szág és an nak fenn tar tói áll nak 

szem ben azok kal, akik az új szo ci a lis ta Ma gyar or szág meg te rem té sét kí ván ják.  

A „ré gi”, a je lent is ura ló Ma gyar or szá got Já szi és kö ve tői a le he tő leg sö té tebb szí -

nek kel áb rá zol ták, egy be mos va a „fe u dá lis Ma gyar or szág” cé gé re alatt a je lent és  

a tör té nel mi múl tat. Az ezer éves ál la mi ság és di cső ség du a liz mus ko ri ural ko dó gon -

do la ti to po sza így ala kul át Já szi és a pol gá ri ra di ká lis ok ke zén egy ezer éven át 

fenn ál ló, em ber nyo mo rí tó ha tal mi rend kép ze té vé. 

A két Ma gyar or szág szem be ál lí tá sá nak gon do la ti iker test vé re az „ázsi ai”, „fe u dá -

lis” Ma gyar or szág kont raszt ba ál lí tá sa a Nyu gat tal. Esze rint a nyu ga ti ci vi li zá ci ó ban 

a tár sa da lom prog resszív erői az ipa ri és ke res ke del mi fej lő dés se gít sé gé vel le gyűr -

ték a fe u da liz mus és a val lás vi lá gát, meg te remt ve a le he tő sé get ezen ci vi li zá ció 

szá má ra egy jö vő be ni „új har mó nia” el éré sé hez. Já szi és a pol gá ri ra di ká lis ok szá -

má ra az erő sen sti li zált Nyu gat-kép min ta ként és jö vő kép ként, va la mint a fenn ál ló 

vi szo nyok kal szem be ni el len ér zés ki fe je zé sé nek szim bó lu ma ként szol gált. 

Já szi hely zet ér té ke lé se ér tel mé ben a ré gi-fe u dá lis-ázsi ai Ma gyar or szág „az arisz -

tok rá cia, a nagy tő ke, a dzsent ri és a klé rus Hun ni á ja”, ahol a ha ta lom ban ré sze se dő 

cso por tok a „la ti fun di um, az uzso ra tő ke és a fe le ke ze ti nép bu tí tás ör dö gi hár mas -

sá gá ra” épít ve kon zer vál ják a tár sa da lom túl nyo mó több sé ge fö löt ti ural mu kat.16  

A pol gá ri ra di ká lis ok Ti sza Ist ván ban az ál ta luk alap ja i ban el uta sí tott, fe u dá lis nak, 

ázsi a i nak bé lyeg zett du a liz mus ko ri Ma gyar or szág meg sze mé lye sí tő jét, a ma gyar 

po li ti kai elit el ső szá mú rep re zen tán sát lát ták: Já szi már a XX. szá zad el ső év ti ze -

dé  nek de re ká tól Ti sza egyik leg ve he men sebb bí rá ló já vá vált, 1910-ből szár ma zik 

hír hedt ki je len té se, mi sze rint „ma Ma gyar or szá gon csak is a Ti sza Ist ván po li ti kai 

hul lá ján át ve zet elő re a de mok rá cia út ja”.17 Hogy lás suk, mi lyen nek áb rá zol ták  

a pol gá ri ra di ká lis ok a fe u dá lis nak cím ké zett tár sa dal mi ál la po to kat, ér de mes egy 

hosszabb részt idéz ni Já szi Ady és a ma gyar jö vő cí mű írá sá ból: „Itt Bu da pest:  

a gentry úr hat nám ság és a zsi dó ci niz mus un do rí tó ölel ke zé se; fel szí nes és sze dett-

vedett kul tú ra, bal ká ni má sa... Párisnak. Amott a fa lu, a töb bi Ma gyar or szág: gent rys -

kedő fé lál má ban, ha zug... val lá sos sá gá ban, a vi dé ki ka szi nók és az úri va dá sza tok 

dur va hedonikájában, a ban kok zsold ján és a vár me gye ház járszalagán, üvöl tő so -

129

Kovács Dávid: Az elsodort falu eszmetörténeti jelentősége és helye Szabó Dezső szellemi életútjában

15     A polgári radikálisok dualizmuskori társadalombírálatára és az ehhez kapcsolódó retorikára lásd G. 
FODOR Gábor: Gondoljuk újra a polgári radikálisokat. Budapest, L’Harmattan, 2004, 85–91. A polgári ra -
dikalizmus eszmerendszerére vonatkozóan lásd még FALUSI Márton: Jog és irodalom, haza és haladás 
a magyar eszmetörténetben. Bp., MMA, 2018, 137–183. 

 
16     Idézi GYURGYÁK János: Ezzé lett magyar hazátok. A magyar nemzeteszme és nacionalizmus története. 

Bp., Osiris, 2007, 167. 
 
17     JÁSZI Oszkár: A magyarországi reakció szervezkedése = Huszadik Század, 1910, 3. sz., 373. 



vi niz mu sá ban és asszi mi lál ni aka ró kul túr ta lan sá gá ban, ba sás ko dó jegy ző i vel és 

po los kás szál lo dá i val, a fő is pá nok és a sá pok ál tal irá nyí tott köz vé le mé nyé vel, ko -

moly, dol gos, de ne héz kes és el bu tí tott pa raszt sá gá val...”18 

A fen ti szö veg sű rít ve tar tal maz za azo kat a gon do la ti kli sé ket, ame lyek ből fel -

épült a pol gá ri ra di ká lis ok tár sa da lom ké pe: a „ma gyar ugar” kul tu rá lat lan sá ga-pro -

vin ci a liz mu sa, el bu tí tott s így a val lás ba me ne kü lő né pi tö me gek, az éle tet min den 

szin ten ala kí tó rendies dzsent ri men ta li tás, so vi nisz ta köz han gu lat, va la mint a ban -

kok, a tő ke ká ros élet irá nyí tó sze re pe. 

En nek a tár sa da lom kép nek fon tos vo nat ko zá sa volt a meg győ ző dés, mi sze rint  

a „ma gyar uga ron” a szel lem, a kul tú ra vi rá gai nem szök ken het nek szár ba. A né pi 

tö me gek mű ve lő dé sét le he tet len né te vő „fe le ke ze ti nép bu tí tás” tör vény sze rű en si -

ke res egy anya gi lag fej let len, el ma ra dott tár sa da lom ban, ahol a nyo mor szo rí tá sá ból 

a val lás nar ko ti ku ma je len ti az egye dü li ki u tat: „Fé lel me tes a val lás ha tal ma ma is. 

En nek ma gya rá za ta, hogy a val lás nagy nép tö me gek nar ko ti ku ma, mely re mind ad -

dig szük sé ge van, míg azt más sal he lyet te sí te ni nem tud juk... Az el nyo mott nép ra -

gasz ko dik ah hoz a val lás hoz, mely túl vi lá gi bol dog sá got ígér a föl di ke ser ve kért.”19 

Az adott tár sa dal mi vi szo nyok közt azon ban nem csak a nép mű ve lés le he tet len, 

de az iga zi magaskultúra is el kép zel he tet len. Ezt a vélt axi ó mát Já szi a Kul tu rá lis el -

ma ra dott sá gunk oka i ról cí mű mun ká já ban fej tet te ki a leg tel je seb ben. Az írás ta nú -

sá ga sze rint Já szi Kazinczy Fe ren cet tet te meg mind azok szel le mi ősé nek, akik ér -

zik a „nagy fáj dal mat [...] a nyu ga ti szel le mi moz gal mak tól va ló el ma ra dott sá gunk 

mi att”.20 Azok, akik men te sek a „bor nírt vagy üz let sze rű so vi niz mus tól”, kény te le nek 

be lát ni, hogy min den ma gyar szel le mi-kul tu rá lis pro duk tum „csak el ké sett és ha lo -

vány vissz hang ja [...] a nyu ga ti nagy tö rek vé sek nek”, hi szen „még ma gyar föld ről nem 

ke rült ki esz me áram lat, mely a vi lág czivilízációját mé lyeb ben érin tet te vol na”.21 

Meg ter mé ke nyí tő im pul zu so kat te hát a fe u dá lis, el ma ra dott Ma gyar or szág nem 

képes ad ni a mű vé szek nek, az al ko tók nak. Já szi egyetértőleg idé zi Kazinczy szkep -

szis sel telt, a nem le ges vá laszt ma gá ban hor do zó kér dé sét, mi sze rint Go et he meg -

al kot ta vol na-e mű ve it, ha nem Weimar, ha nem Sárospatak je len tet te vol na az al -

ko tás kö ze gét. Já szi mun ká ja egy he lyén Kazinczy ezen gon do la tát parafrazálva 

jelen ti ki, hogy egy Rodin-nagy sá gú mű vész a ma gyar kö zeg ből so ha sem nő he tett 

vol na ki: „Kép zel je nek el egy Rodint, a ki éle te ja vát Pes ten töl töt te el. Az én fan -

tá zi ám er re nem ké pes.”22 Az iga zi magaskultúra ma gyar föl dön va ló le he tet len sé -

gé ről szó ló esz me fut ta tás a kö vet ke ző konk lú zi ó ba tor kol lik: „Ma oda ha za min den 

csak ugyan el ső ran gú eu ró pai mun ka tár sa da lom-struk tú rai le he tet len ség.”23 
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2. 
 

A kö vet ke zők ben azt sze ret ném ki mu tat ni, hogy Sza bó De zső nek Az elsodort fa lut 

meg elő ző írá sa i ban mi ként vissz han goz nak vissza a ko ráb ban tag lalt pol gá ri ra di -

ká lis teorémák. Jól ér zé kel he tő, hogy ezek nek az írá sok nak a tár sa da lom ké pe Jászi -

ét min táz za. Sza bó De zső fel fo gá sá ban is a múlt tal egy be mo só dó je len vi lá ga a „ré gi 

Ma gyar or szág” állt an ta go nisz ti ku san szem ben a jö vő é vel, amely ben meg va ló sul az 

„új vi lág rend”. Szin tén ha son ló ság, hogy át fo gó, ár nya lást nél kü lö ző tár sa da lom bí -

rá la ta nem csak a je lent érin tet te, ha nem a ma gyar múlt egé szét. A je len ről és  

a múlt ról ki ala kí tott kép egy be mo só dá sát, a „fe u dá lis Ma gyar or szág” ezer éves em -

ber nyo mo rí tó vál to zat lan sá gá nak kép ze tét ki fe je ző en mu tat ják be az 1913-as, Pas -

cal éj sza ká ja cí mű élet raj zi ihletettségű no vel lá já nak kö vet ke ző so rai: „Lát ta az 

untig fel pa na szolt se be ket: az el rot hadt, kár tyás, al ko ho los hit vány ma gyar dzsentri 

os to ba ad mi niszt ra tív des po tiz mu sát, a benn szü löt tek mik rosz ko pi kus ér de ke i nek 

pisz kos egy be ka pasz ko dá sát, az ide gent gyű lö lő ba ro mi pat ri o tiz must, s az in tel li -

gen sek, a tartalmasok fa tá lis ma gyar be teg sé gét: a le mon dást, fél re vo nu lást, ki egye -

zést. Éle te gyö ke ré ig lát ta fa ját, ezt a csak bra vú rok ban le het sé ges ke le ti ener gi át, 

mely ezer évet sár ban, pi szok ban, hi he tet le nül íz lés te len le bu jok ban du la ko dott, 

ivott, kár tyá zott, ká rom ko dott és szó no kolt át, s né ha nagy sze rű gyer mek-hen ce -

gés sel dom bo rí tot ta be muskulusait a vi lág tör té ne lem be.”24 

A ma gyar va ló ság meg ra ga dá sát cél zó mo tí vu mok is me rő sek: a kul tú rá val át ita -

tott kö zös sé gi lét he lyett „ezer év sár ban és pi szok ban”, va la mint a rot hadt dzsent ri 

vi lág és att ri bú tu mai, mint kár tya és al ko hol, rendies vár me gyei bü rok ra tiz mus, 

ide gen gyű lö let. En nek a mé lyen el uta sí tott vi lág nak Sza bó De zső sze mé ben is Ti sza 

Ist ván a szim bó lu ma. A Nyu gat ban meg je lent 1913-as Újabb po li ti ka az élet mö gül 

cí mű írá sá ban „Ma gyar or szág bel ső küz del mé ről” be szélt, amely nek sze rep lői egy -

rész ről a szo ci a liz mus, mint az új Ma gyar or szág zá lo ga, más részt a Ti sza Ist ván sze -

mé lyé ben meg tes te sült ré gi Ma gyar or szág. Ezen utób bi hoz ta pad a „faj fo ga lom”, az 

„ál lam ki sa já tí tá sá hoz ra gasz ko dó [...] úgy ne ve zett tör té nel mi osz tály”, va la mint  

a „kon zer va tív fa mu lus kö zép osz tály”.25 Ezek ad ják tá ma szát, va la mint biz to sít ják 

fenn ma ra dá sát. A ve le szem ben ál ló má sik re a li tás a szo ci a liz mus, amely lét jo gát  

a fenn ál ló em be ri nyo mor ból és szen ve dés ből me rí ti. A jö vő irá nyát, a fej lő dés me -

ne tét ezen két esz me har ca ha tá roz za meg. 

Sza bó De zső esz me vi lá gá ban nem csak a je len és a jö vő Ma gyar or szá ga, de Ma -

gyar or szág és a Nyu gat is éle sen szem be ke rült. A Nyu gat a kul tú rá val vált egy lé -

nye gű vé, szem ben a szel le mé ben is el ma radt, kul tu rá lat lan „ázsi ai Ma gyar or szág gal”. 

Sza bó De zső egyik pub li cisz ti ká já ban ta nár tár sa it a Nyu gat szel le mi láng já nak hor -

do zá sá ra szó lí tot ta fel a ma gyar sö tét ség ben: „Men je tek szét Ma gyar or szá gon, és 

ta nít sa tok min den né pet. Men je tek Szakolcára, Sümegre, Székelyudvarhelyre, irra -
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di áljátok Nyu ga tot, ter jesszé tek a szé le sebb meg ér tést, na gyobb hu ma ni tást és ki -

sebb el fo gult sá got.”26 

Szem ben az zal a ki emelt, szin te kol lek tív közösségmegváltói sze rep pel, ame lyet 

Sza bó De zső tes tál a pa raszt ság ra a két há bo rú kö zött szü le tett írá sa i ban, eb ben az 

idő szak ban alig tör té nik ró luk em lí tés. Amennyi ben még is a pa raszt ság kér dé se 

felme rült, ilyen meg ál la pí tá sok kal ta lál ko zunk: „Fa lun vég zett ta nul má nya i ban fény -

kép sze rű pon tos ság gal is mer te meg az ezer nyo mo rú sá gá ban szük ség sze rű en fer -

tel mes né pet”,27 va gyis a ró luk for mált kép egy be vág a szo ci á lis vi szo nyai mi att 

meg nyo mo rí tott, „el bu tí tott pa raszt ság” Já szi-fé le le írá sá val. 

Vé gül ko ra be li meg nyi lat ko zá sa i ban meg ta lál juk az eu ró pai szin tű kul tú rá nak  

a „ma gyar uga ron” va ló le he tet len sé gé ről, a ma gyar tár sa dal mi kö zeg mű vé szet- és kul -

tú ra gyil kos ter mé sze té ről szőtt esz me fut ta tá so kat. Sza bó De zső 1911-es Ady-ta -

nul má nyá ban a ma gyar ság tra gi kus hely ze té ről ér te ke zett, amely sze rint a ma gyar 

éle tet ural ja a „ke le ti nap fá tu ma”, amely a tet tet csak mint in du la tot te szi lehe tő vé, 

meg foszt va így a ma gyart az al ko tás, az ér tel mes élet, a kul tú ra épí tés lehe tő sé gé -

től. Ugyan ak kor a „leg job bak ban”, mint Ady ban vi lá guk ki et len sé gét fel is mer ve ott 

mun kál az „irigy cso dál ko zó sze re tet a nyu ga ti nap, a nyu ga ti mű vé szet iránt”.28 

Ha son ló gon do la tok ra buk ka nunk az 1913 vé gén élet re hí vott iro dal mi fo lyó -

irat ban, a Má jus ban jegy zett prog ram adó írá sát ol vas va. Sza bó De zső az iro da lom 

és ál ta lá ban a mű vé szet le he tő sé gé ről val lott fel fo gá sát Dé nes és Mar git pár be szé -

dé nek gon do la ti di a lek ti ká ján ke resz tül bon tot ta ki. Dé nes a kul tú ra, a mű vé szet le -

he tet len sé gét vall ja a ma gyar tár sa dal mi kö zeg ben. Ezt tes te sí ti meg szá má ra Kis -

faludy Sán dor köl té sze te, aki tör vény sze rű en „bu ta kis rí mek ha tá ra in be lül verk -

liz te a ma ga kis na iv sze rel mi his tó ri á it”. Ugyan is Dé nes sze rint „amit al ko tunk, az 

em be rek ből gyúr juk, s leglíraibb te rem té sünk is csak an nak a ki hang zá sa, amit az 

élet be le or go ná zott a ve lünk együtt élők be. Kik be bo csá tot ta vol na gyö ke re it 

Kisfaludy, hogy ál mot, ro man ti kát, le he let szé pet szív jon sza va i ba? Kor lá tolt sá ga 

kör nye ze te meg ha tá ro zá sa volt.”29 

 

 

3. 
 

A ta nul mány zá ró ré szé ben azt kí sér lem meg át te kin te ni, hogy mennyi ben él to -

vább a ko ráb bi írá sok gon do lat vi lá ga Az elsodort fa lu ban. A re gény ad ta tár sa da -

lom rajz a ko ráb bi írá sok kri ti kus szel le mé ben fo gant. A szel le mi ho ri zont nél kü li 

famu lus kö zép osz tály ról, a kár tyás-szél há mos-kor rupt dzsent ri ről, a le al ja sí tó kö -

rül mé nyek kö zé szo rí tott pa raszt ság ról, a más nyo mo rán élős kö dő tő kés cso por tok -

ról, va la mint a nép ide gen arisz tok rá ci á ról szőtt gon do la tok, ame lyek a Nyu gat ban 
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és a Hu sza dik Szá zad ban meg je lent írá so kat is jel le mez ték, a re gény nek is gon do -

la ti össze te vői. 

A re gény ben a tör té nel mi kö zép osz tály, azon be lül is a fa lu si in tel li gen cia er köl -

csi rom lott sá gát, szel le mi szűk lá tó kö rű sé gét és eb ből fa ka dó an a min ta adó sze rep -

re va ló al kal mat lan sá gát az Ilo na na pi össze jö ve tel le írá sa ér zé kel te ti a leg na gyobb 

erő vel. Az össze jö ve tel kez de tén a kö zép osz tály tag ja i ból ver bu vá ló dott ven dég se -

reg po li ti kai esz me cse ré be bo csát ko zik. Ami szem be tű nő vé vá lik a tár sal gás so rán, 

az a benne részt ve vők re a li tás ér zé ké nek kó ros hi á nya, fel szí nes mű velt sé ge, kon gó 

lel ki üres sé ge. Ami még ezen in tel lek tu á lis-er köl csi hi á nyok kö zös sé gén túl egy sé -

ges cso port tá te szi a kü lön bö ző, egymást ta ga dó esz mei kor di va tok szó la ma it 

szajkó zó ala ko kat, az a tár sa dal mi prob lé mák va ló di vé gig gon do lá sá tól va ló kö zös 

féle lem, a konf lik tus ke rü lés. A mér ték nél kü li eszem-iszommá, majd az ösz tö nök 

hul lám zá sá nak tág te ret adó mu lat ság ba át for du ló név na pi ün nep ség fel tár ja a fa -

lu si in tel li gen ci át jel lem ző to váb bi kol lek tív tu laj don ság je gye ket. Ezek kö zé tar to zik 

a kül ső sé gek ben, pó zok ban, te át rá lis gesz tu sok ban meg nyi lat ko zó nem ze ti ér zés, 

amely ki me rül a ha za fi as tósz tok ban és ver sek el sza va lá sá ban, mi köz ben ez a ré -

teg kasztosan el kü lön ül a fa lu né pé től, va gyis sa ját nem ze té től. Szin tén kö zös ne -

ve ző re hoz za, ho mo gén embermasszává gyúr ja a kü lön ál ló in di vi du u mo kat az élet 

ve ge ta tív ru tin ja i ba va ló alá me rü lés re va ló haj lam. 

A re gény fon tos fi gu rá ja Zágoni Gá bor, a sza va zó ke rü let kép vi se lő je. Ő a tár sa ság 

fe je, az össze jö ve tel – már tiszt sé gé ből fa ka dó an is – kö rül ra jon gott alak ja. Sza bó 

De zső kon cep ci ó já nak meg fe le lő en Zágoni a pusz tu lás ra ítélt „ré gi Ma gyar or szág” 

egyik szim bó lum alak ja, az „el rot hadt dzsent ri” rep re zen tán sa a re gény ben. Élet út -

já nak is mer te té se iga zi tár há za a kár tyás-szél há mos-kor rupt dzsent ri ről szőtt ko -

ráb ban meg is mert szte re o tí pi ák nak: 

„Ez az ős szé kely csa lád ból va ló ra vasz és tar ka múl tú fér fi [...] va la ha ala pí tott 

egy nép ban kot s a be té te ket – kis em be rek fel ku por ga tott iz za dá sát – bi zal mas köl -

csön be sza vaz tat ta meg ma gá nak, hogy fe dez hes se po li ti kai pri ma don na sá ga ren ge -

teg költ sé ge it. A bank meg bu kott, a do log tör vény szék elé ke rült. Ek kor a ha tal mas 

ala kú, zen gő sza vú po li ti kus olyan be szé det vá gott ki be csü le te szűz ha vá ról, haza -

fiui mártirumságáról, hogy az ál do za tok, bu ta jó ság ba ol vad va, ott a tör vény szék 

előtt sír ni kezd tek s meg tap sol ták bravójukat. [...] Min den se géd for rás fogy tán, egy -

szer re át csa pott az el len zék ből a kor mány hoz, ki is fi zet ték adós sá gai ki ál tóbb ré -

szét [...]. Ké sőbb nagy kár tya vesz te sé gei vol tak, a nagy zen gő be csü let re cseg ni 

kez dett. Már sem mi egyéb nem volt hát ra, őrült nek te tet te ma gát, be zár kó zott egy 

szál lo dá ba és on nan pil la nat nyi el me za va ros le ve let irt a mi nisz ter el nök nek, mely -

ben, mint ha zá já ért pusz tu ló dzsent ri, ke se rű en bú csú zott el párt tól és élet től. Me -

gint se gí tet tek raj ta. [...] Po li ti ka, pezs gő, kár tya, drá ga fe hér nép szét rág ták a Zágoni 

meg ta ta ro zott jól lé tét. Most már egyet len man dá tu ma ló gott még a bolt já ban, hát 

ezen adott túl. Bá ró Fogarasi F. Adolf nak, a zsi dó mil li o mos gyá ros nak man dá tum -

ra volt szük sé ge, ta lál ko zott az ős szé kely ra bon bán nal s a két em ber csak ha mar 

meg egye zett. Zágoni le mond és át te re li a sza va zó bar mo kat az új pász tor hoz.”30 
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Zágoni az Ilo na na pi po li ti kai be szél ge tés ta nú sá ga sze rint iga zi „em ber zsong lőr”, 

aki ké pes meg ad ni a kö zép osz tály tag ja i nak azt, ami re szí vük mé lyén iga zán vágy -

nak: a sú lyos prob lé mák, a ki bé kít he tet len konf lik tu sok fel ol dá sá nak il lú zi ó ját, a min -

den né zet nek gesz tu so kat te vő sem mit mon dó re to ri kai bű vész mu tat ványt. Zágoni 

ver bá lis hi dat épít a va ló ság ban ne he zen össze il leszt he tő ál lás pon tok kö zött. Egy -

szer re kép vi se li a ha la dást és a kon zer va ti viz must, a tör té nel mi jo gok ér vé nyes sé -

gét és a tel jes egyen lő sé get, az em be ri és a nem ze ti ér de ket: „Na, urak, csak nyu -

god tan, hi szen vol ta ké pen egyet akar tok. Az idők szel le me bi zo nyá ra fo ko zot tabb 

de mok rá ci át kí ván s az em be ri jo gok fej lő dé sét meg aka dá lyoz ni nem le het. Ter mé -

sze tes azon ban, hogy meg szer zett tör té nel mi jo gok res pek tá lá sát egy ál lam sem 

nél kü löz he ti. Fő fe la dat, úgy len ni ma gyar, hogy az ál ta lá nos em be ri ség kö ve tel mé nye 

se szen ved jen. A de mok rá cia ha lad. A tár sa ság nagy ré sze fel is mer te a bol do gí tó, 

meg nyug ta tó sem mit, a min den ki ba rát ját, a sem mit sem koc káz ta tást és he lyes lő -

én bó lint gat tak.”31 

A haj nal ba nyú ló Ilo na na pi össze jö ve tel ké pei azt pél dáz zák, hogy a tár sa ság 

tag jai szá má ra nem csak Zágoni sem mit mon dó, sem mi re sem kö te le ző sza vai kí nál ják 

a re a li tá sok kal va ló szem be né zés és az ab ból kinővő er köl csi felelőségvállalás és 

dön tés elő li el rej tő zés le he tő sé gét, ha nem a tes ti ká bu lat ba, az ösz tön élet be va ló 

alá me rü lés is: „Vissza men tek a szo bá ba. A do hány füs tös, étel és bor sza gú szo bák -

ban vissza ta lál ták kez dő má mo ru kat. A nők a dí vá nyo kon és szé ke ken, tá vo labb az 

asztáltól, egy cso port ba ve rőd tek és néz ték a mu la tó fér fi a kat. A fér fi ak most már 

ki gom bolt has sal it tak. Jó zaf tos ado mák párológtak ki be lő lük, me lyek meg csik lan -

doz ták a nő ket. A fel me le ge dett le ve gő ben már pár zás volt [...]. A Pákey tisz te le tes 

úr olyan mér he tet le nül za bál ta a má sét, hogy ki for dult a gyom ra. Alig volt idő, hogy 

ki gu rít sák az ud var ra. Ret ten tő csuk lá sai, rán gá sa be hal lat szot tak a szo bák ba. A fér -

fi ak min den ök len de zé sé re na gyot ka cag tak. A kár tyá zás to vább folyt. A le ve gő 

sürű volt és te le vad il la tok kal. Bartalis igaz ga tó és Sipos Elek tisz te le tes úr közt 

kemény vi ta tá madt a kár tya so rán s majd egymásnak men tek. Ki bé kél tet ték őket, 

na gyot it tak utá na. Sipos tisz te le tes öccse, Vik tor só gor nő jé vel rég ki szö kött va la -

ho vá. Sá pad tan, ned ves szem mel és meg fáz va tér tek vissza. Sipos tisz te le tes ki ment 

az ud var ra, de el vá gó dott és nem tu dott fel kel ni. Fel kap ták, a sze ke re szé ná já ba 

dob ták alud ni. Ott hor tyo gott be le ke ve red ve a sa ját pisz ká ba. Benn el éne kel ték  

a Kos suth nó tát...”32 

A név na pi össze jö ve tel stá ci ói, ame lyek fel tár ják a fa lu si in tel li gen cia szel le mi 

és er köl csi ron csolt sá gát, egy ben ar ra is rá mu tat nak, hogy ez a ré teg aka rat la nul is 

fel ad ta kö zös ség irá nyí tó, min ta adó, nép ve ze tő sze re pét: „Mint a kár ho zat tor ná ca, 

vö rö sek vol tak a gyer tya fény től a ház ab la kai, hol a nép pász to rai ide ge nül, ve szett 

test tel-lé lek kel, bű nös nem vi gyá zás ban etet ték az ör dö göt. És a nép, a ma gá ra ha -

gyott óri á si vak gyer mek, bu ta el vá gó dás ban li he gett két nap sö tét ro bot ja kö zött.”33 
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Sza bó De zső az el be szé lés ke re tei kö zött tart íté le tet a kö zép osz tály fel le tt:  

a sze mé lyes éle tu tak zá tony ra fu tá sa egy tár sa dal mi osz tály bu ká sá ra mu tat rá. Do -

mo kos Áront, a jegy zőt, a ki szol gál ta tott fa lu si nép lel ki is me ret len meg sar co ló ját, 

gát lás ta lan kor rup ci ós ügy le tei bör tön be jut tat ták. A gyű löl kö dő, össze fér he tet len 

ta ní tó nő, Kuntzné ön gyil kos lesz. Az aka rat gyen ge, pénz zel bán ni nem tu dó Far czá dy 

Je nőt pe dig meg foszt ják lel ké szi hi va ta lá tól az egy há zi szer vek. 

Szem ben az zal a fel fo gás sal, amely Sza bó De zső re gé nye kap csán pa raszt ro -

man ti kát em le get, helyt ál lóbb az a meg kö ze lí tés, amely Az elsodort fa lu ko mor, na -

tu ra lis ta pa raszt áb rá zo lá sát hang sú lyoz za. Mint em lé kez he tünk rá, Sza bó De zső nek 

a re gény előt ti írá sa i ban, amennyi ben a pa raszt ság kér dé se egyál ta lán fel me rült, 

olyan meg ál la pí tá sok ta lál ha tók a pa raszt ság ra vo nat ko zó an, mint „ezer nyo mo rú -

sá gá ban szük ség sze rű en fer tel mes nép”. Az előb bi meg ál la pí tás szel le mé ben szü -

let tek a re gény pa raszt ké pei, ame lye ket ba jos len ne a pa raszt ro man ti ka kö ré be 

utal nunk: „Az em be rek, be hú zód va vac ka ik ba, mert hi ány zott a ro bot, nem tud tak 

mit csi nál ni ma guk kal. Et tek, it tak, ki nek mi je volt, pi páz tak, el vá gód tak és bu ta 

álom ban süllyed tek. Azu tán megint et tek, it tak, pi páz tak, alud tak. Köz ben egyik-

má sik ölel ke zett, imád ko zott, s vas ár nap a nős té nye és a vénje a temp lom ba is 

elkul lo gott. A kis fo lyó meg nőtt s fel za vart sár ga hul lá mai ten gert ját szot tak. A med -

ré hez kö zel ál ló há zak egy ré szét elsodorta, a töb bi ből ki ker get te a la ko so kat. [...] 

Ez így ment min den év ben, s ahogy az ősz to vább állt, és az ár le fo gyott, megint 

oda rak ták kis vi tyil ló ju kat, anél kül, hogy gon dos kod tak vol na vé de lem ről az ár el -

len. Nép vol tak, ma gya rok vol tak, s it tak, et tek az új őszig.”34 

A re gény leg fő képp a nyo mor, a ki szol gál ta tott ság és a tár sa dal mi el nyo más ké -

pe i vel áb rá zol ja a pa rasz ti ré teg éle tét. A vizs gá ló dás szem pont já ból kü lö nö sen ér -

de kes, hogy az író sze rint a nyo mo rá ban, ki szol gál ta tott sá gá ban ter mé sze tes ve ze tői 

ál tal ma gá ra ha gyott nép mi lyen kiutakat ta lál ma gá nak. Ezek szám ba vé te le so rán 

ugyan is fel tű nik az a ko ráb ban Já szi gon dol ko dá sá nak tag la lá sa so rán meg is mert 

té tel, mi sze rint a ki lá tás ta lan tár sa dal mi vi szo nyok szü lik az em ber ben az Is ten be 

ka pasz ko dás vá gyát, meg ala poz va így a né pi tö me gek val lá sos sá gát, mind ad dig 

amíg nem vál toz nak meg ma guk a szo ci á lis kö rül mé nyek. 

Sza bó De zső re gény be li ér té ke lé sé ben temp lom és kocs ma, vagy más alak ban, 

Is ten és pá lin ka, aláz ko dás és dac a „szo mo rú élet két to vább lép te tő erő for rá sa [...] 

két egy fé le doping a két ség be e sett fut ta tás ban”.35 A re gény ben a ká bu lat ba me ne -

kü lés egy lé nye gű út jai kö zött Páljános Ist ván egy sze rű pa raszt em ber és kö ve tői az 

„istenrészegek” út ját jár ják, azo két „kik ne héz ke nyé ren, fa gyos na pon, adón és rossz 

em be re ken ke resz tül csak az Is tent lát ták s tér de i re vá gyód tak az ős gyer mek ci ró -

ga tás-vá gyá val”.36 A va ló ság tól va ló me ne kü lé sük, ki vo nu lá suk az élet har ca i ból 

ért he tő, de a kö zös ség szem pont já ból med dő vá lasz. 
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Ami a ko ráb bi írá sok fé nyé ben meg le pő és vál to zást mu tat Sza bó De zső gon dol -

ko dá sá ban, az a tár sa dal mi ak ti viz mus for ra dal mi út já nak zsák ut ca ként va ló meg -

je le ní té se. Ezt Firtos Mó zes sze mé lyes sor sa pél dáz za a re gény ben. A szo ci a lis ta 

esz mék ha tá sa alá ke rült, egye nes jel le mű szé kely pa raszt em ber né pe ér de ke i ért 

ki áll va tör vény sze rű en konf ron tá ló dik az ál lam ha ta lom mal. Fa lu ját vé gül kény te len 

el hagy ni, majd Pes ten éle tét vesz ti egy mun kás meg moz du lás so rán. Mind a Páljános 

Ist ván, mind a Firtos Mó zes alak ja ál tal meg je le ní tett út, nép ve zé ri ma ga tar tás a kö -

zös ség szá má ra ter mé ket le nek bi zo nyult, hi szen az egyik „tü zes zu ha tag ba sodor-

va, el vesz ve a föld nek, hull Is ten fe lé, a má sik pe dig ott hagy ta vé rét, ölel ke ző nagy 

éle tét, med dőn, hi á ba, Bu da pest ut cá ja kö ve in”.37 

Az elsodort fa lu esz me szó la mai kö zött az a ko ráb bi fe je ze tek ben elem zett gon -

do lat is meg je le nik, mi sze rint a ma gyar tár sa dal mi vi szo nyok, a „ma gyar ugar” ins -

pi rá ció- és ih let gyil kos kö ze ge már csí rá já ban meg fojt ja a kul tú ra, a kul tú rá val 

átita tott élet szár ba szök ke né sét. Ezen gon do lat ki bon tá sa egy di a ló gus ke re té ben 

tör té nik meg, amely Böjthe Já nos és szo ci a lis ta esz mék iránt el kö te le zett ka to na -

tár sa kö zött zaj lik. Fon tos elő re bo csá ta ni, hogy Sza bó De zső kon cep ci ó ja sze rint 

Böjthe Já nos alak ja kép vi se li a jö vő ma gyar ját, ő a ma gyar meg úju lás paradigma -

ti kus hő se, s így az írói vi lág kép meg je le ní tő je, gon do la tai szó csö ve. A két sze rep lő 

vé le mé nye kö zöt ti egye zé sek és kü lönb sé gek jól meg vi lá gít ják Sza bó De zső gon -

dol ko dói po zí ci ó ját a re gény írá sa ide jén. 

Ami kö zös sé get te remt a pár be széd ben részt ve vők kö zött, az a ka pi ta liz mus el -

le nes ség, a „ka pi ta lis ta pi ó ca”, il let ve „az ujkor nagy zsi vá nyá nak [...] a tő ké nek”  

a gyű lö le te.38 Ami el vá laszt ja őket, az a nem ze tek sze re pé nek, jö vő jé nek meg íté lé se. 

A szo ci a lis ta had nagy a nem ze tek szük ség sze rű és üd vös el ha lá sá ról be szél: „A ha za 

meg halt [...] az em ber egy for ma és nem zet kö zi lesz.”39 Ez zel szem ben Böjthe Já nos 

a nem ze tek, s így köz tük a ma gyar ság meg őr zé se, mint egy ér ték meg ma ra dá sa 

mel lett ér velt. A vi tá nak ezen a pont ján har ma dik ka to na tár suk „egy ha tal ma san 

meg ter mett al föl di ma gyar” üvölt rá juk, fel szó lít va őket, hogy a szá má ra fá rasz tó 

és ér dek te len be szél ge tés he lyett in kább pros ti tu ál ta kat ke res se nek. A szo ci a lis ta 

had nagy ezt kom men tá ló gú nyos fel ki ál tá sá ra, mi sze rint „ez a te ma gya rod” ér ke zik 

Böjthe Já nos vá la sza a ma gyar élet, tár sa dal mi kö zeg le hú zó, sár ba rán tó mi vol tá ról: 

„Ez az én ma gya rom! Jó, hogy őt ho zod pél dá nak a sze mem elé, ö az én pél dám. 

Tu dom, hogy ez az em ber, aki hó na pok óta úgy él itt mel let tünk, mint egy ba rom, 

csak eszik, iszik és ha le het, ölel ke zik, ki egy gon do lat tal sem árul ta még el, hogy 

em ber, tu dod, hogy ez egy jó zan, tisz tán lá tó ész és nagy erő? De a ma gyar élet nem 

adott ked vet és tért ne ki, nem hív ta fel am bí ci ó ját, hogy erő it ki hasz nál ja s ő be le -

zül lött ve ge ta tív erői vad ete té sé be. Lá tod, ilyen az egész faj [...] szép eszé vel, jó -

sá gá val, em be ri es sé gé vel, tisz tán lá tá sá val, összes nagy ere jé vel bi zarr sá gok ba, 

vad du la ko dá sok ba zül lik.”40 
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Az elem zés nek ezen a pont ján fel me rül het a kér dés: Sza bó De zső re gé nyé ben 

tu laj don kép pen ki től, mi től, mi lyen po li ti kai vagy tár sa dal mi erő től vár ta, hogy át -

for mál ja a ma gyar éle tet, tár sa dal mi vi szo nyo kat, meg nyit va így az ér tel mes em -

be ri lét, az al ko tás, a kö zös sé gi kul tú ra épí tés le he tő sé gét, meg szün tet ve a va ló ság ból 

va ló ki lé pés il lu zó ri kus nak ítélt út ja it. Az elsodort fa lu kulcs re gény és en nek meg fe -

le lő en töb bek kö zött Ti sza Ist ván és Já szi Osz kár is fel tű nik a mű szö veg uni ver zu -

má ban, az előb bi „a nagy po li ti kus”, míg az utób bi Kun Er nő re gény alak já ban. 

A könyv ar ról ta nús ko dik, hogy Sza bó De zső nek a Ti sza Ist ván ról és az ál ta la 

meg tes te sí tett rend szer ről ki ala kí tott ké pe sem mit sem vál to zott a meg elő ző évek 

írá sa i hoz ké pest. A re gény ben „a nagy po li ti kust” úgy jel lem zi, mint aki „osz tály fa -

na tiz mu sá tól” hajt va min dent el kö ve tett és el kö vet, hogy fenn tart sa a „tör té nel mi 

osz tá lyok Ma gyar or szá gát”, de vi lá ga pusz tu lás ra ítélt, ő az „utol só osz lo pa egy vi lág -

rend nek, mely után már az örök vak Sámson ki nyúj tot ta ke zét”. Rend sze re, amely 

az el avult li be ra liz mus és a „tor kig la kott fe u da liz mus” ha bar csá ból lett össze tá kol -

va, nem tud el len áll ni az „új fel or dí tó igé nyek, s ka put dön ge tő em be rek” nyo má sá -

nak.41 

Sza bó De zső, aki 1914-ben még részt vál lalt az Or szá gos Pol gá ri Ra di ká lis Párt 

élet re hí vá sá ban, az 1918 au gusz tu sá ban le zárt re gé nyé ben már a Ti sza és rend -

sze re he lyé re pá lyá zó egy ko ri esz me tár sa it, köz tük Já szit sem tart ja al kal mas nak 

az or szág ve ze té sé re. Az elsodort fa lu ban több vo nat ko zás ban te szi bí rá lat és gúny 

tár gyá vá Já szi po li ti ká ját és sze mé lyét: kri ti zál ja na i vi tá sát a nem ze ti sé gi kér dés -

ben, dokt ri ner sé gét, ra jon gá sát a né met ha tal mi ér de ke ket szol gá ló Mitteleurópa-

terv iránt, va la mint az ál ta lá nos vá lasz tó jog el éré sét cél zó po li ti ká ját. Fenn tar tá sá nak 

fő for rá sa azon ban még sem ezek ben ke re sen dő, ha nem Já szi és kö ré nek ál lí tó la gos 

nép ide gen sé gé ben: 

„A nép, a nép, a nép! Ez a szó mind sű rűb ben jött az aj kak ról s min dig azt je len -

tet te; én igy aka rom, én igy lá tom. [...] A fa lu nem ma radt szí vük ben, a nép ide gen 

ma radt előt tük. Csak ön ma gu kat kap ták itt is, el hagy ha tat lan gé pe ze tü ket. És ezek, 

akik nek mint ki lo bo gó fák lyák nak kel lett vol na vi lá gí ta ni uk a vak gyer mek elé, va -

kon néz tek az is me ret len nép fe lé, mint ahogy el ta po sott fák lyák fe ke te füst je száll 

a fe ke te éj sza ká ba.”42 

Sza bó De zső te hát nem a po li ti kai-szel le mi sze kér tá bo rok tól és nem is a pa raszt -

ság tól vár ta a ma gyar ság re or ga ni zá ci ó ját. A re gény ben ugyan a fa lu a ma gyar meg -

úju lás he lye, azon ban a pa raszt ság kol lek tív nem zet meg vál tói sze re pe, amely pár 

év vel ké sőbb pub li cisz ti ká já nak ve zér gon do la tá vá nő, a mű ben még nincs je len. Az 

elsodort fa lu szel le me sze rint még a Böjthe Já nos hoz ha son la tos, a nép pel va ló 

alap ve tő kö zös ség re rá döb bent, sa ját osz tá lyuk men ta li tá sá val sza kí tó kö zép osz -

tály be li ek hor doz zák a ma gyar ság meg vál tá sá nak le he tő sé gét.43 Azok, akik ké pe sek 

egyé vál ni a nép pel, hogy an nak ve ze tő i vé le gye nek: „Én mi ó ta vissza jöt tem a nagy -
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vi lág ból, egye bet sem gyakorlok, mint hogy ki dob jak magamból min den gon do la tot, 

min den fe les le ges kul tú rát, hogy tel je sen nép le gyek, egy be tes te se dett hús da rab ja 

fa jom nak, hát ha így magammal ra gad hat nám az élet fö lé.”44 A Böjthe Já nos alak ja 

ál tal meg tes te sí tett, a va ló ság ter mé sze tét is me rő, az élet ver seny for té lya it bí ró, ha 

kell, a ma gyar sá gért min den „lel ki fi nom ko dást” el ha gyó prak ti kus szel le mek ké pe -

sek a ma gá ra ha gyott, meg nyo mo rí tott né pet fel emel ni. Olya nok, akik Böj té vel együtt 

vall ják: „Ha kell, le szek mo csok ta lan hős, vagy ra vasz csa ló, de fel tá masz tom a fa -

lu mat... A cél szen te sí ti az esz kö zö ket.”45 

 

 

4. 
 

A be ve ze tő részt kö ve tő fe je ze tek ben ar ra tet tem kí sér le tet, hogy egy részt be azo -

no sít sam a pol gá ri ra di ka liz mus meg ha tá ro zó ide o ló gi ai konst ruk ci ó it (1. fe je zet), 

majd ki mu tas sam ezek je len lé tét Sza bó De zső ko rai írá sa i ban (2. fe je zet), majd Az 

elsodort fa lu cí mű re gé nyé ben (3. fe je zet). Az esz me alak za tok, gon do la ti ele mek 

kon ti nu i tá sá nak ilye tén do ku men tá lá sa aka rat la nul is hoz zá szó lást je lent a re gény 

esz me tör té ne ti je len tő sé gé re vo nat ko zó dis kur zu sok hoz, ame lyek két meg ha tá ro -

zó tí pu sát a ta nul mány be ve ze tő rész ben re konst ru ál tam. 

Úgy gon do lom, hogy a pol gá ri ra di ká lis gon do la ti örök ség nek – re mé nye im sze -

rint iga zolt – hang sú lyos je len lé te a re gény esz me szö ve té ben tart ha tat lan ná te szi 

azt a fel fo gást, amely sze rint Az elsodort fa lu szel le mi ih le tő je, ide o ló gi ai alap ve té se 

volt a Horthy-kor szak ke resz tény-nem ze ti kur zu sá nak. Ugyan ak kor ez a fel is me rés 

nem kér dő je le zi meg azt a má sik fel fo gást, amely Az elsodort fa lu ban na ci o na lis ta 

re gényt lát, pusz tán rá mu tat ar ra, hogy a mű messze nemcsak az, ha nem egy sa -

játos esz me öt vö zet, amely az et ni kai ala pú na ci o na liz must ele gyí ti a pol gá ri ra di -

ká lis tár sa da lom kép pel és rendszerkritikával. Még is le egy sze rű sí tés len ne, ha azt 

ál lí ta nánk, hogy a re gény po li ti kai esz me vi lá ga egy sze rű össze ge az et ni kai ala pú 

na ci o na liz mus nak és a pol gá ri ra di ká lis rendszerkritikának. Az elem zés so rán 

ugyan is lát ha tó vá vált, hogy van nak olyan fon tos pol gá ri ra di ká lis gon do la ti ele mek, 

ame lyek Sza bó De zső ko rai írá sa i ban még sze re pel tek, de a re gény ben már nem. 

Böjthe Já nos szem ben az író ko ráb bi meg nyi lat ko zá sa i val már nem for ra dal mat 

akar, ha nem szer ves épít ke zést, a fa lu fel tá masz tá sát, il let ve nem a nyu ga ti min ta -

kö ve tés től, ha nem a nép pel va ló egy be ol va dás tól vár ja a tár sa dal mi meg úju lást.
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Bo ros Já nos 

A po li ti kai esszé nor ma tív dis kur zu sa 
Sza bó De zső né hány írá sa 
 

 

„Mind egy re ré vü let be esik, és ilyen kor ször nyű bib li kus hü lye -

sé ge ket galagyol. De bennünk ala pos gya nú gyö ke re zik, hogy 

az a ré vü let nem is olyan na gyon ré vü let, s a ra vasz szé kely 

csak azért ré vül, mert nem tud jó zan-oko sul be szél ni. [...] Mi -

ért tá madt fel az egész or szág, mi ért csa pott olyan nagy lár -

mát egy ilyen ták, egy ilyen tatar, egy ilyen gyöge, egy ilyen 

gocoj, egy szó val: egy ilyen hó lyag mi att? [...] öt sor ban annyi 

»szé kely sé get« zsí roz egy be, amennyit a legszékelyebb szé -

kely és csak egy éven át jellegez ki ma gá ból.” 

(Sza bó De zső)1 

 

„El len őrizd ér zel me i det! 

Fe gyel mezd el mé det!” 

(Joane Kathleen Rowling)2 

 

„Ne künk min dent éle sen lá tó, oko san mér le ge lő, hi de gen el -

szánt aka ra tú, nyu god tan ki tar tó el mék re van szük sé günk.” 

(Sza bó De zső)3 

 

 

Össze fog la ló 
 

Sza bó De zső a két vi lág há bo rú közt rend kí vü li ha tá sú író és po li ti kai gon dol ko dó 

volt, mű ve nap ja ink ban azon ban nem köz is mert. En nek kül ső po li ti kai és bel ső 

szer ke ze ti okai is van nak. Te kin tet tel ar ra, hogy szin te min den kit, min den ve ze tő 

po li ti kust, írót, köl tőt, irány za tot, tár sa dal mi ré te get, nép cso por tot tá ma dott és 

meg sér tett, ke ve sek nek volt ér de ke em lé két fenn tar ta ni. Ki emel ke dő ko ra be li ha tá -

sa mi att ugyan ak kor in do kol ha tó írá sa i nak elem zé se, esz méi, fo gal mai át te kin té se. 

Eb ben a ta nul mány ban az ere de ti, egyé ni hang vé te lű és stí lu sú, nyelv al ko tó író és 

gon dol ko dó esz me tör té ne ti je len tő sé gét, el mé le te i nek tar tal mi és for mai össze füg -

gé se it vizs gá lom. Mód sze rem nek a nor ma tív dis kur zus el ne ve zést ad tam, ame lyet, 
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ha nem is ezen a né ven, de az el múlt két és fél ezer év so rán a gon dol ko dás tör té -

net nagy jai az esz mék össze füg gé se i nek, hord ere jé nek, meg va ló sít ha tó sá gá nak fel -

tá rá sá ra al kal maz tak. Az elem zés so rán gyöngy sze me ket, nagy ívű, jö vő be mu ta tó 

el gon do lá so kat ugyan úgy ta lál tam, mint el mé le te ket, ame lyek nek pusz ta meg ér té -

se és be mu ta tá sa is ko moly ki hí vás. 

 

 

A nor ma tív dis kur zus 
 

Tör té nel mi írá sok, el be szé lé sek, de akár jo gi, al kot mány jo gi, gaz da sá gi ta nul má nyok 

nor ma tív dis kur zu sa azt je len ti, hogy ese mé nyek le írá sát, dön té se ket, cse lek vé se ket, 

jog al ko tá so kat, po li ti kai és gaz da sá gi mo tí vu mo kat az „igaz sá gos”, a „jó”, a „mo rá lis” 

fo gal mai se gít sé gé vel vizs gá lunk. Ezek a ki fe je zé sek nem el von tak vagy gya kor lati 

je len tő ség nél kü li ek, ahogy eset leg vé le ked het nénk, hi szen köz vet len va ló sá got 

nyer nek dön té sek, el ha tá ro zá sok és cse lek vé sek ré vén, ame lyek ha tás sal van nak 

min den egyes em ber éle té re. 

A nor ma tív elem zé se ket vég zők sze rint egy ese mény tör té ne ti vagy je len ko ri le -

írá sa nem ér vé nyes vagy igaz, to váb bá egy jog, egy tör vény, egy po li ti kai vagy 

gaz da sá gi dön tés nem élet ké pes, ha nin cse nek benne alap elv ként és mo tí vum ként 

az iga zsá gos ság alap fo gal mai és össze füg gé sei. Az iga zsá gos ság hi á nyos el be szé lé -

sek, tör vé nyek, dön té sek az érin tet tek kö ré nek egyes cso port ja it má sok kal szem -

ben hát rá nyos hely zet be hoz zák. Ezért nem szá mít hat nak mind azok tel jes kö rű és 

fel tét len együtt mű kö dé sé re, akik re vo nat koz nak. 

A sza bá lyok le het nek akár két em ber köz ti meg ál la po dá son ala pu lók, egy csa lád, 

egy ház sza bá lyai, egy ál lam tör vé nyei. Aki re egy cse lek vé si sza bály (mert min den 

tör vény vég ső so ron er re ve zet he tő vissza vagy eb be tor kol lik) al kal ma zá sa előny -

te len kö vet kez mé nyek kel jár egy má sik, a tör vény ál tal szin tén érin tett em ber hez 

vi szo nyít va, az a tör vényt nem ké pes bel ső meg győ ző dés ből, mint aka ra tá val egye -

zőt be tar ta ni vagy sze rin te cse le ked ni. A tör vény vég re haj tá sa meg tö rik, kor rum -

pá ló dik.4 Az igaz ság ta lan tör vény észsze rűt len, ezért be tar tá sa nem vár ha tó el ra cio -

ná lis lé nyek től. Ki az, aki sa ját ma gát előny te len hely zet be kí ván ja hoz ni má sok kal 

szem ben, akik re ugyan azok a sza bá lyok vo nat koz nak, csak más ként? Ez tel je sen az 

ész el len len ne, ahol az egyén szem pont já ból az ra ci o ná lis, ami ne ki jó, az az éle té -

nek fenn tar tá sát, bol do gu lá sát szol gál ja. 

Az iga zsá gos ság egyen lőt len el osz tá sa hosszabb tá von olyan cse lek vés re, olyan 

po li ti kai struk tú rá ra vagy jog rend szer re ve zet, ame lyet az érin tet tek nem hor doz -

nak, ily mó don kor rup ci ó ra és bu kás ra van ítél ve. Az igaz ság ta lan sza bály vagy tör -

vény szó sze rint meg tö ri azt, aki re a tör vény vo nat koz na, mert az iga zság ta lan ság 

ir ra ci o ná lis és mint ilyen meg tö ri, le tö ri az egyes em ber ér tel mét, ítélőerejét és 

eszét, a sze mély mag ját, kö zép pon ti al ko tó ját. Az em ber sa ját meg tö re té se el len 

véde ke zik, ha tud, ugyan úgy, ahogy sa ját ke rék be tö ré se el len is vé de ke zett (ha tu -
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dott) a kö zép kor ban. Ak kor össze tör te vol na a meg tö re té sé re ren delt ke re ket, de 

er re leg több ször nem volt le he tő sé ge. A mo dern kor ban vi szont köz vet le nül van 

lehe tő sé ge, hogy eset ről eset re, köz vet le nül össze tör je, kor rum pál ja a tör vényt. 

A kor rup ció ott ter jed egy tár sa da lom ban, ahol az em be rek nem ér zik ma gu ké -

nak, sa ját eszes mivoltuk meg hosszab bí tá sá nak vagy ré szé nek, és zsze rű nek, az az 

igaz sá gos nak a tör vényt vagy a rá juk vo nat ko zó dön tést. Itt ter mé sze te sen nem az 

egyé ni ér de kek ki zá ró la gos és zsze rű sé gé ről van szó, ha nem a ki egyen sú lyo zott, 

min den em ber re egya ránt köl csö nö sen ér vé nyes, mert min den em ber ben ugyan úgy 

meg lé vő és ezért min den ki ál tal el fo gad ha tó el vi és zsze rű ség ről. Ez a faj ta és zsze -

rű ség is ko lá zott és tá jé ko zott, mert mi köz ben tisz tá ban van az zal, hogy az ész az 

egyén hez tar to zik, csak az egyén ren del ke zik az ész mű kö dé sé hez szük sé ges ön tu -

dat tal, azt is tud ja, hogy az ész mint kom mu ni ka tív, nyelv hasz ná ló, kö zös sé gi, tár -

sa dal mi lé te ző, fel té te le zi a töb bi eszes lényt, a töb bi észt. Az ész sa ját ér de ke it csak 

a ve le azo nos tör vé nye ket hor do zó töb bi ésszel va ló ki egye zés ben ké pes bé kés, 

nem pusz tí tó mó don ke res ni. Az eszes lé nyek ha ta lom men tes, erő szak men tes ki -

egye zé sé nek ered mé nye az iga zsá gos ság, tár sa dal mi for má ja a va ló di de mok rá cia. 

A rossz tör vé nyek, tör vény ho zá sok, ál lam ala ku la tok nem bu kás ra van nak ítél ve, 

ahol a bu kás a tör vény, az ál lam ala ku lat össze tö ré se len ne egy tá vo li jö vő ben, ha -

nem a kor rup ció ele ve, el vi ala pon azon nal meg tö ri az ál la mot és a tör vényt, va gyis 

el bu kik már jó val aze lőtt, mi e lőtt bu ká sa tá gabb ta pasz ta la ti ér te lem ben meg nyil -

vá nul na. Aki igaz ság ta lan sza bályt, tör vényt hoz, az va ló já ban a tör vény ho zás pil la -

na tá ban már össze tö ri azt, ez ál tal nem is hoz va ló di, em ber nek va ló tör vényt, va gyis 

nem al kot tör vényt. Nem és zsze rű tör vény va ló já ban nem al kot ha tó, mert az ész nek 

van, az észszerűtlenségnek vi szont nincs szer ke ze te, ez utób bi ad hoc sza bályt ad 

(ezt je len ti az irracionalitás), amely nem kö vet he tő. A nem kö vet he tő sza bályt ha 

meg al kot ják, sem al kot ják meg ha té kony sá gá ban, va ló já ban. A kor rup ció szé les 

körű el ter je dé se egy tár sa da lom ban vagy or szág ban egy ér tel mű jel zé se az adott 

állam tör vény ho zá sa, be ren dez ke dé se, po li ti kai kom mu ni ká ci ó ja bu kott sá gá nak, 

va ló já ban nem lé té nek. A va ló di szer ke ze té ben nem, csak lát sza tá ban lé te ző em beri 

kap cso lat, csa lád, kö zös ség, ál lam előbb-utóbb ki fe je zet ten el bu kik, szét por lik, da -

rab ja i ra tö rik. 

A nor ma tív dis kur zus mód sze ré vel nagy va ló szí nű ség gel elő re meg le het mon -

da ni, hogy egy tör vény, egy jog sza bály, egy ál lam rend, egy vál la la ti, gaz da sá gi dön -

tés vagy egy po li ti kai ren del ke zés ered mé nyes, az az mű kö dő ké pes lesz-e, avagy 

be lát ha tó időn be lül kor rup ci ó ra ve zet és össze om lás ra ítélt. 

A „tisz tán” mű kö dő de mok ra ti kus tör vény ho zá sok, po li ti kai ren del ke zé sek nor -

ma tív vizs gá la tá val tel jes biz ton ság gal le het ne sta bil tör vé nye ket lét re hoz ni, amely 

leg in kább szol gál ja a jog ál la mi sá got. Ez zel szem ben, ha ha tal mi vi szo nyok, ér de kek 

be fo lyá sol ják a tör vé nyek, sza bá lyok meg ho za ta lát, biz to sak le he tünk azok ins ta bi -

li tá sá ban és ab ban, hogy a kö vet ke ző tör vény ho zó meg vál toz tat ja majd a tör vényt. 

A nor ma tív dis kur zus esz kö ze i vel vizs gál ha tók gaz da sá gi, po li ti kai vagy akár 

esz me tör té ne ti írá sok is, ame lyek ha tás sal le het nek a gya kor la ti élet re. 

A nor ma tív vizs gá lat utó lag iga zol ja és be mu tat ja sze mé lyek, ál la mok, bi ro dal -

mak, vál la la tok, pár tok, esz me rend sze rek bu ká sá nak oka it, po li ti kai, esz me tör té neti 

írá sok zsák ut cás jel le gét, ame lyek mö gött el ső sor ban az áll, hogy az el mé le tek kö -
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vet kez té ben meg ho zott dön té sek ál tal érin tett egye di em be rek nem érez ték azt 

ma gu ké nak, olyan nak, amely nek éle tük, sa ját élet prog ram juk, a má sik em bert is 

figye lem be ve vő és tisz te lő ön fenn tar tá suk hoz kö zük len ne. Elő re mu ta tó an pe dig 

je len leg ké szü lő po li ti kai, gaz da sá gi dön té se ket, tör vény al ko tást tud ér té kel ni, és 

hoz zá se gí te ni azok ér ték ala pú és ezért sta bi li tást el érő meg al ko tá sá hoz. 

 

 

A gon dol ko dás stí lu sa 
 

Sza bó De zső amel lett, hogy író volt, po li ti kai és esz me tör té ne ti gon dol ko dó nak is 

tar tot ta ma gát, aki biz tos íté let tel la ví roz esz mék közt, és min den bi zony ta lan ság 

nél kül meg ál la pít ja, mit kell gon dol ni és ten ni. Ki je len té se it, né ze te it nor ma tív vizs -

gá lat alá vet het jük, ha bár az elem ző nek az zal a ne héz ség gel kell szem be néz nie, 

hogy a szer ző szám ta lan al ka lom mal meg vál toz tat ta né ze te it. Friedrich August von 

Hayek sze rint a jog ál la mi ság, va gyis az iga zsá gos ság ká rá ra van a túl sá go san sok 

tör vény vál toz ta tás. Ha son ló igaz egy gon dol ko dó ra is, aki so kat vál toz tat ja a vé le -

mé nyét, és fo ko zot tan igaz, ha az il le tő po li ti kai gon dol ko dó ként lép fel. Eb ben az 

eset ben ne héz meg ál la pí ta ni, mi is volt a vé le mé nye, mit kép vi selt, és me lyik vé le -

mé nyét vizs gál juk, ha leg több vé le mé nyé nek el len ke ző jét is val lot ta más élet sza -

ka szá ban. Nem le het igaz sá got szol gál tat ni ne ki, mert ha egyik né ze té vel ezt meg -

tesszük, ak kor egy má sik kor sza ká nak fel fo gá sá val me gyünk szem be. 

Mai szem mel szá mos ál lí tá sa, ki fe je zé se meg hök ke nést vagy meg le pe tést okoz. 

Írá sai te lí tet tek nyel vi le le mé nyek kel, vá rat lan sá gok kal, egy sza vas vi lág áb rá zo lá -

sok kal vagy vi lág te rem té sek kel. Az élet mű egé sze ugyan ak kor te le van el lent mon -

dá sok kal. Ha nem ép pen ugyan ab ban, ak kor egy má sik írá sá ban nem rit kán ép pen 

ő ér vel a leg na gyobb hév vel sa ját fel fo gá sa el len. Egyes fi lo zó fu sok nál kor sza kok -

ról be szél nek, van pél dá ul Wittgenstein–1 és Wittgenstein–2. Sza bó De zső ese té ben 

en nél jó val több szá mot kel le ne al kal maz nunk. 

Fi lo zó fi át már két és fél ezer éve ír nak ol vas ha tó for má ban, és Descartes négy -

száz éves vagy Kant két száz öt ven éves szö ve ge it úgy ol vas suk, mint ha teg nap ír ták 

vol na, Montaigne-ről nem is be szél ve. Sza bó De zső egyes írá sai vi szont nap ja ink ban 

alig ért he tők min den to váb bi nél kül. Szö ve ge i ből hi ány zik az a szál, amely a gon -

dol ko dás óri á sa i val össze köt né. Po li ti kai írá sa i ban is – kor szak tól füg gő en – min dent 

ál lít, és min den nek az el len ke ző jét is. Írá sai alig ele mez he tők élet tör té ne te, po li ti kai 

hely ze tek, sze mé lyes sér tő dött sé gek és pil la nat nyi ro kon szen vek is me re te nél kül. 

Hegedüs Gé za meg jegy zi, „[e]gy idő ben a leg ol va sot tabb ma gyar írók egyi ke, azok 

is iz ga tott ér dek lő dés sel ol vas ták, aki ket szi dal ma zott: sen ki sem tu dott me ne kül ni 

stí lu sá nak va rá zsa elől. Ma nap ság csak nem el fel ej tet ték, s aki még is elő ve szi köny -

ve it, leg több ször azt ál la pít ja meg, hogy re gé nyei me rő ben el avul tak, el vi sel he tet len 

ol vas má nyok. Esz mé in túl lé pett az idő. Egyé ni sé ge gonoszul em ber te len nek bi zo -

nyult.”5 Ta ná ri jel le mé ről ol vas hat juk: „Balla Lász ló ungvári köl tő, író vissza em lé ke -
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zé sé ből [...]: »nem volt az em be ri jó ság min ta ké pe: sze ret te ki gú nyol ni a gyen ge 

diá ko kat, ha kel lett, ir ga lom nél kül bün te tett, és er re igen vál to za tos mó do kat 

eszelt ki. [...] Ez zel szem ben ren ge te get le he tett ta nul ni tő le. A di á ko kat le nyű göz te 

ha tal mas tu dá sá val, az zal, hogy szin te egy szí nész át élé sé vel tud ta élő vé va rá zsol ni 

a tan anya got és az zal, hogy a kis uj já ban volt az egész vi lág iro da lom.«”6 Szé les körű 

vi lá gi ro dal mi ol va sott ság, tel ve öt le tek kel, ám mit ér a nagy tu dás, ren de zett ség, 

össze sze dett ség, fel épí tett ség mo rál nél kül? 

Sza bó De zső írá sai te le van nak új szó kap cso la tok kal, gon do la ti épít mé nyek kel. 

Az an gol nyelv ben az ilyen író kat esz me szi vattyú nak vagy idea pum pá nak (pump of 

ideas) ne ve zik. De mi tör té nik, ha a föld mé lyé ből dol go zó szi vattyú fo gyaszt ha tó 

for rás víz he lyett za va ros fo lya dé kot hoz a fel szín re? Egyes esz mei írá sai nem 

mond ha tók el avul tak nak, mert el avult az, ami va la ha ak tu á lis volt. Ezek az írá sai 

már sa ját ko ruk ban sem men tek vol na át a racionalitás szű rő jén. Már pe dig el mé leti 

írá sok nem le het nek ir ra ci o ná li sak. Mint ha a szi vattyú nagy tel je sít mé nye mi att 

nem lett vol na idő a fel szín re ho zot tak ana lí zi sé re. Jó zsef At ti la ki je len té sét az 

ilyen tí pu sú gon dol ko dás egyes meg nyil vá nu lá sa i ra bát ran al kal maz hat juk, „a meg 

nem gon dolt gon do lat”.7 A nagy öt le tek vá lo ga tás nél kül vo nul tak át raj ta és me re -

ved tek meg le írá suk ál tal, né me lyik ta lán örök ér ték nek bi zo nyult, van azon ban 

olyan is, amely tör té nel mi ször nye teg ként ér té kel he tő. Né mely esz mé jén nem túl -

lé pett az idő, ha nem so ha nem volt idő sze rű. A ró la fel jegy zett ta ná ri go nosz ság, 

kri ti ku si kí mé let len ség, po li ti kai-mo rá lis ki et len ség, a lo gi ka nél kü li „gon dol ko dás” 

a ra ci o ná lis fe lül vizs gá lat hi á nyá nak kö vet kez mé nyé nek tart ha tó.8 A leg jobb szán -

dék is in du la ti vá, a be lő le fa ka dó cse lek vés go nosszá vál hat, ha nincs vé gig gon dol -

va, ha a cse lek vést ve zér lő fo gal ma kat nem ve tet ték tör té ne ti és rend sze res vizs -

gá lat alá. 

Ter mé sze te sen a köl tő nek, a re gény író nak nem fe la da ta a lo gi kai ko he ren cia,  

a gon do lat meg gon do lá sa, ele gen dő, ha ih le té re tá masz kod va for má ba ön ti mű vét. 

A gon dos ság nem fel tét le nül idő igé nyes, leg alább is nem az ob jek tív, mér he tő idő 

ját szik sze re pet. Le het gon dos al ko tás a pil la nat mű ve, mint Mozartnál, és le het 

hosszas ví vó dás ered mé nye, mint Beethoven ese té ben. A köl tő és szép író ne infe -

renciális, ha nem esz té ti kai ér te lem ben le gyen ko he rens, ha vi szont esszét ír, ak kor 

va la me lyest a gon dol ko dás meg ke rül he tet len tör vé nye i hez is al kal maz kod nia kell. 

A po li ti kai köl tő nek, a po li ti kai re gény író nak és a po li ti kai esszé író nak ko he rens -

nek és óva tos nak kell len nie. Esz méi, ha nem meg gon dol tak és csak az ih let, a dé mon 

su gal la tá ra hal mo zód nak, sú lyos kö vet kez mé nyek kel jár hat nak. Sza bó De zső sza -

ba don, vá lo ga tás nél kül, a lé lek mé lyé ből fel bur já noz tat va ír, sza va it fel szín re buk -

ka ná suk pil la na tá ban ki lö vel li. Mint a vul kán ból ki tö rő lá va, hir te len szi lár dul, nem 
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kris tá lyo so dik, lyu ka csos, tu fás. Nincs ki dol go zott gon do lat me net, vé gig vitt ér ve lés, 

csak egymással lyu ka csok kal el vá lasz tott, ren de zet len gon do lat hal maz. 

Az ilyen jel le gű írás mó dot, az ide ák ren de zet len fel do bá lá sát és el ej té sét po li ti kai 

köl té sze tük ben és esszéisztikájukban va ló já ban egye dül a meg al ko tott de mok rá ci -

ák köl tői en ged het nék meg ma guk nak. Azok ban ugyan is nem le sel ke dik a ve sze de -

lem, hogy köl tők sza va it az esz té ti kai vagy buz dí tó jel le gen túl po li ti kai ér te lem ben 

is ko mo lyan ven nék, ne tán meg va ló sí ta ni akar nák. Ez zel el len tét ben az olyan ki a la -

ku lat lan, za va ros nak mond ha tó, tör té ne ti leg nem meg ál la po dott, tek to ni kus és vul -

ka ni kus moz gá sú tár sa dal mi-po li ti kai vi lág ban, amely Kö zép-Eu ró pa, a tu fa köl té szet 

a leg na gyobb ve szé lye ket rej ti ma gá ban. 

Sza bó De zső ta nul má nya i ban azt az öm len gő, sza bad stí lust ve szi fel, ame lyet 

az Egye sült Ál la mok ban Ralph Waldo Emerson, Walt Whitman vagy John Dewey 

írá sa i ban fi gyel he tünk meg. Ezek az esszé is ták, köl tők, fi lo zó fu sok sza ba don asszo -

ci ál hat nak, írá sa ik nak nem lesz nek köz vet len po li ti kai kö vet kez mé nyei. Az ame ri kai 

de mok rá cia meg van al kot va, sem mi nem ké pes megin gat ni, még a pol gár há bo rú 

sem, így bár mit ír hat nak, ve szély te len lesz. Sza bó De zső Walt Whitmanról ír ja: „el 

va gyok fogulva éle tem min den ős haj lan dó sá gá val [...] Whitmanban a jö vő em be ré -

nek re ve lá ci ó ját lá tom”.9 Írá sa i ban a stí lus ha son ló, de nem lát szik, hogy meg ér te né 

e köl té szet hát te rét, a de mok rá cia Ame ri ká ban ki dol go zott és fel fe de zett uni ver za -

liz mu sát. Whitmanról szó ló írá sá ban be mu tat ja köl té sze té nek, el ső sor ban a Leaves 

of Grassnak a stí lu sát, ma gá val ra ga dó fel fe de ző és fel tá ró ere jét anél kül, hogy tör -

té ne ti, po li ti kai kon tex tu sát fel tár ná és fel is mer né, hogy az po li ti kai ér te lem ben 

vagy év szá za dok kal a kö zép-eu ró pai va ló ság előtt jár, vagy egy tel je sen más tör -

vé nyű és egymással so ha egye zés be nem ke rü lő uni ver zum hoz tar to zik.10 

Mi u tán Whitman stí lu sát és köl té sze té nek vélt tar tal mát be mu tat ja, vé gül el uta -

sít ja anél kül, hogy ele mez né, el ma gya ráz ná, mi a rossz benne. Az ol va sót in kább 

szem mo sás ra mo ti vál ja, és egé szen más ról kezd be szél ni: „Ol va só, mi e lőtt szen telt -

víz zel ki mos nád sze med ből e bor zasz tó be tűk em lé két s ki szel lőz tet néd a meg bot -

rán ko zás só haj tá sa i val lel ked ből e haj me resz tő sé ge ket, kér dezd meg magadtól: mi 

vagy?”11 Ha tal mas kér dés, ho lott, ahogy ma ga is be is me ri, stí lu sa na gyon is ro kon 

Whitmanéval, erős, mo rá lis mo ti vá ci ó jú al kot mány ban meg ala po zott, de mok ra ti kus 

tá masz nél kül. Sza bó De zső el mé le ti szem pont ból meg ala po zat lan re ak ci ó ja Walt 

Whitmanra ar ra em lé kez tet het, amit Fülep La jos Az elsodort fa lu cí mű re gény ről ké -

szí tett kri ti ká já ban ír: „ab ra ka dab ra szó má mor”.12 

Mi ért nem te szi fel a kér dést, hogy mi te szi le he tő vé ezt a stí lust? Mi lyen tár sa -

dal mi, po li ti kai és kul tu rá lis kör nye zet a fel té te le? A Whitman köl té sze tét alap ve -

tő en meg ha tá ro zó „de mok ra ti kus élet ér zést” a je lek sze rint nem ta pasz tal ta, lá zas 
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lük te tés nek lát ja.13 Ho lott van nak a de mok rá cia el mé le té hez hoz zá szó ló írá sai is, 

ame lyek alap ján ez az ér zel mi be ál lí tó dás „után érez he tő” le het ne. Nem ve szi fi gye -

lem be a de mok rá cia sa já tos ta ga dó vi szo nyát a nem de mok ra ti kus múlt hoz14, ame -

lyet ere de ti leg Emerson ja va solt a de mok rá cia új ál la ma pol gá ra i nak.15 Ké sőbb, az 

1930-as évek kö ze pén szin te pon to san azo kat a ki fe je zé se ket hasz nál ja a de mok -

rá ci á ra, mint Emerson és Whitman ké sőb bi kö ve tő je, John Dewey, akit az ame ri kai 

de mok rá cia fi lo zó fu sá nak tar ta nak, ne ve ze te sen, hogy ez a gra vi tá ció ere jé vel fog -

ja ma gát az em be ri ség re rá kény sze rí te ni: „A de mok rá cia az em ber tör té net, a tör té -

nel mi kö zös sé gek ter mé sze tes bel ső gra vi tá ci ó ja s amíg lesz em be ri együtt élés, lesz 

de mok rá cia.”16 To váb bá: „A de mok rá cia az em ber tör té net bel ső gra vi tá ci ó ja, az em ber 

em ber ré ma ra dá sá nak alap fel té te le, a tör té nel mi kö zös sé gek sza bad egyé ni fej lő dé sé -

nek, a nem zet kö zi bé ke meg ta lá lá sá nak egyet len egész sé get je len tő út ja.”17 Aki eze -

ket a so ro kat ol vas sa és is me ri a ve ze tő ame ri kai te o re ti ku sok írá sa it, fel fe de zi, 

hogy itt egy ve lük össze ha son lít ha tó nagy for má tu mú gon dol ko dó be szél. 

A de mok rá cia múlt fe lej té se a ne héz ke dés kö zép- vagy nyug vó pont já ba zu hant 

test nyu gal ma, ami kor az egyé ni em be rek fe lől ér tel me zett po li ti kai rend ön ma gá -

nak vég le ges sta bi li tást, az em be rek nek tel jes fe le lős sza bad sá got és tör vé nyes 

igaz sá gos sá got biz to sít. A de mok rá cia olyan írói, mint Emerson és Dewey sze rint  

a de mok rá cia előt ti kor sza kok tör té nel me az iga zság ta lan ság, az el bu kó hő sök, az 

em ber nek em ber ál tal oko zott szük ség te len szen ve dés, a sza bad ság tól va ló meg -

fosz tás tör té ne te. Ha meg dönt he tet len tör vé nyes erő vel biz to sít juk a tel jes de mok -

rá ci át, ak kor sze rin tük a tör té ne lem is me re te a tör té né szek re és a tör té ne lemked -

ve lők re hagy ha tó, de a na gyobb kö zön ség a tör té ne lem ta nul má nyo zá sa he lyett 

nyu god tan for dul hat kép ze lő e re jé vel egy vál to za to sabb, szí ne sebb, él mé nyek kel 

te li tár sa dal mi együtt élés ki ala kí tá sa fe lé. 

Sza bó De zsőt nem a szisz te ma ti kus gon do la ti fel épí tés, ha nem a gyors gon do la ti 

ak ci ók ér dek lik. Hi vat koz va Kállay Mik lós ki fe je zé sé re, hogy Sza bó De zső „a pamf let 

Michelangelója”, Nagy Pé ter azt ál lí tot ta, hogy bár mi lyen mű faj ban is írt, azt a pamf -

let esz kö ze i vel tet te, vagy a pamf let szo ká sos meg ol dá sa it al kal maz ta. A pamf let 

„[g]únyirat: de so sem csak a gú nyo ló dá sért, ha nem min dig va la mi ezen túl mu ta tó 

cé lért; ál ta lá ban a po li ti kai el len fél le já ra tá sa, ki gú nyo lá sa, han gu la ti-er köl csi meg -

sem mi sí té se ér de ké ben; s en nek szol gá la tá ban va ló ban sem mi től sem ri ad vissza, 

nincs az a vas kos bun kó vagy fi nom toledói pen ge a stí lus esz köz tá rá ban, ame lyet 

ne átallana kéz be ven ni, ha úgy gon dol ja, az zal biz to sab ban sem mi sít he ti meg az 

el len fe let mint em bert, mint gon dol ko dót, mint po li ti kust. A pamf let ke gyet len mű -

faj. Ez a lé nye ge, ez a lét ele me. A pamf let nem a la tol ga tás, az ér ve lés, a min den -
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szem pon tú ság iro dal mi meg nyi lat ko zá sa, ha nem az (akár el va kult) meg győ ző dé sé, 

a min den mást le hen ger lő egy szem pon tú sá gé, a vi ta ál ru há ját fel öl tő ige hir de té -

sé.”18 Em ber, gon dol ko dó, po li ti kus meg sem mi sí té se. Po li ti kust po li ti kus, gon dol ko -

dót gon dol ko dó, em bert em ber tud meg sem mi sí te ni. A po li ti kus meg sem mi sí té se  

a de mok rá ci á ban is be vett gya kor lat, a po li ti ka ter mé sze té hez tar to zik. A gon dol -

ko dó meg sem mi sí té sé re a gon dol ko dás tör té net re tá masz ko dó ér ve lés sel le het pró -

bál koz ni, de a jó gon dol ko dó érv vel vá la szol és ki ala kul hat nak az el len fe let tisz te -

let ben tar tó szak mai vi ták. Em bert vi szont sen ki nem sem mi sít het meg, ez nem 

embe ri fe la dat, és tilt ja a mo rál, a vi lág ban va ló jó le he tő sé ge. 

A meg sem mi sí tés re ki sze melt vé de ke zik; a meg sem mi sí tés szán dé ká val szem ben 

egyet len fel lé pés le het sé ges: a tá ma dó meg sem mi sí té se. A ke gyet len ség gel szem -

ben ke gyet len ség gel le het fel lép ni. Per sze oda tart ha tod ütés re má sik or cá dat is, de 

a har ma dik ka pott ütés után már az evan gé li um sem ad ta ná csot. Te kin tet tel ar ra, 

hogy Sza bó De zső min den ki el len har colt, vég ső so ron min den kit meg akart sem -

mi sí te ni, az egyet len el vi, ide á lis, éte ri „ma gya ron” kí vül, vár ha tó an és meg jó sol -

ható an min den konk rét ma gyar el le ne for dul és meg sem mi sí té sé re tör. Bár me lyik 

mi nő sé gé ben is tá mad nak: em ber ként, gon dol ko dó ként, po li ti kus ként, ter mé sze tes 

vá lasz a vé de ke zés. Az em be ri meg sem mi sí tést el kell ítél ni, utó lag azt le het vizs -

gál ni, mo rá lis ér te lem ben mi lyen em ber is volt Sza bó De zső. Er re el ső sor ban a ta -

nár sá ga ide jé ből fenn ma radt fel jegy zé sek le het nek tám pon tok. Po li ti kus ként az el -

len tá ma dás, a min den fron ton vé de ke zés a szo ká sos. De ha gon dol ko dó ként akar 

meg sem mi sí te ni, ak kor kü lö nö sen is hasz nos le het meg vizs gál ni, mi lyen volt Sza bó 

De zső gon dol ko dá sá nak mi nő sé ge. Per sze a pamf let ese té ben fe les le ges ez zel fog -

lal koz ni, a pamf let ben gon dol ko dó és nyi lat ko zó el len fi lo zó fi ai esz kö zö ket be vet -

ni olyan, mint ágyú val lő ni a ve réb re. 

Ha a pamf let Nagy Pé ter sza va it köl csö nöz ve „lé nye gé ben harc az igaz sá gért az 

iga zság ta lan ság esz kö zé vel [...] s ez ta lán a mű faj leg na gyobb csap dá ja, az a si kam -

lós pont, ame lyen min den a visszá já ra for dul hat, amely vé gül az író szán dé ka el len 

for dít hat ja sa ját esz kö ze it”19, ak kor min den jó zan gon dol ko dó nak el kel le ne ezt  

a mű fajt vet nie. Fél ke gyel mű ír csak pamf le tet, ön ma gát tá mad va, akár meg sem mi -

sít ve ve le. Ahogy nincs a tu da tos bű nön ke resz tül a meg vál tás hoz ve ze tő út, ahogy 

a kom mu nis ták észsze rűt len mó don fel té te lez ték, és szá mos mar xis ta ma is vall ja, 

úgy nincs az igaz ság hoz az iga zság ta lan sá gon ke resz tül út. Va gyis az így ér tett 

pamf let ön el lent mon dás mint gon do lat köz ve tí tő, és így sem mi fé le igaz sá got nem 

tud köz ve tí te ni. De Sza bó De zső írá sai nem re du kál ha tók ki zá ró la go san a pamf let 

mű fa já ra. Ezért nem tét nél kü li, hogy meg vizs gál juk, ko he rens volt-e gon do la ti 

rend sze re. Van-e ma ra dan dó ta ní tá sa a mai nap szá má ra? 

Mi ért kell ide fi lo zó fia, lo gi ka, te het nénk fel a kér dést. Azért, mert a fi lo zó fia a tu -

da to san tu da tos, rend sze res gon dol ko dás, gon dos és fi gyel mes tá masz ko dás a gon -

dol ko dás tör té net re, a fo gal mak hasz ná la tá nak és ér tel mez he tő sé gé nek vizs gá la ta. 
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A gon dol ko dás tech ni ká i ban ke vés bé kép zet tek ál ta lá ban meg ér zé se ik re, ösz tö ne -

ik re tá masz kod nak, ame lyek ahány em ber, annyi fé lék. Sza bó De zső fi gyel men kí vül 

hagy ta, hogy a fi lo zó fia a gon dol ko dás át fo gó tu do má nya, amely olyan tör vény sze -

rű sé ge ket ke res, ame lyek nép től, nyelv től, törtélemtől füg get le nek. Vi ta tott ter mé -

sze te sen, hogy van nak-e ilye nek, de nin cse nek rossz tár gya ló hely zet ben, akik léte -

zé sü ket fel té te le zik. A fi lo zó fia gö rög, la tin, az tán fran cia, olasz, né met, an gol szász 

nyel ve ken vi rág zott, és min den ci vi li zált nép nagy ra tar tot ta. 

Ez zel szem ben Sza bó De zső meg ve tő en nyi lat ko zik ró la, és hoz zá ál lá sa szám ta -

lan szor sú lyos kö vet kez mé nyek kel jár sa ját fel fo gá sá ra és ál lí tá sa i ra. Ezek ugyan is 

igen gyak ran sem szisz te ma ti kus-szink ron, sem di ak ro ni kus ér te lem ben nem ko he -

ren sek. Ez utób bi azt je len ti, hogy az idők fo lya mán egymásnak el lent mon dó né ze -

te ket val lott, az az ko ráb bi ön ma gá nak gyak ran el le ne mon dott. Me lyik év ti zed 

írása it ve gyük ko mo lyan, mint a szer ző ál lás pont já nak le nyo ma tát? Avagy csak idő -

be li vál to zá sa it ra gad hat juk meg? Gyak ran azon ban egyet len mű vön be lül, egyet -

len idő pont ban is el lent mon dá so kat ta lá lunk írá sa i ban. 

A fi lo zó fi át pél dá ul a né met kul tú ra jel lem ző jé nek tart ja és nyíl tan vagy benn-

foglaltan a ma gyar kul tú ra szá má ra je len tő ség nél kü li ként ér té ke li. Mint ha nem hal -

lott vol na a fi lo zó fia mint tör té ne ti leg és szisz te ma ti ku san ön tu da tos gon dol ko dás 

kul tú ra-, ci vi li zá ció- és tár sa da lom for má ló ha tá sá ról. 

Ko rá nak tu do mány- és egye tem szer ve ző jé ről gú nyo san jegy zi meg, „az ide gen 

ma ga kö ré gyűj ti a kör nyék na gyon me ta fi zi kai, na gyon szel lem tör té ne tes, na gyon 

sok kö te tes germánkáit (ilyen min de nütt sok van), össze szű ri ve lük a szel lem tu do -

mányt”, to váb bá „a né me tek nek van kul túr fö lé nyük a ze né ben és a fi lo zó fi á ban, de 

nincs az iro da lom ban”.20 Ki nyi lat koz ta tás ki nyi lat koz ta tás há tán. Klebelsberg Kuno 

fel ső ok ta tás-po li ti ká ját bí rál ja, hogy nem ve szi fi gye lem be a ma gyar ösz tö nö ket, és 

ki zá ró lag a nyu ga ti tu do mány fej lő dés mo dell je i hez kí ván ja az egye te mi mű kö dést 

iga zí ta ni. Az ösz tö nök se hol nem tu do mány szer ve zők, ha nem a tu do mány tár gyai. 

Az ösz tö nök ir ra ci o ná li sak, a tu do mány ra ci o ná lis. Sze rin te a bu da pes ti, pé csi és sze -

ge di egye tem fej lesz té sek a nyu ga ti min tá kat má sol ják ahe lyett, hogy a sa ját né pi 

erő re és ösz tö nök re tá masz kod ná nak: „Va jon a ma gyar or ga niz mus ter mé sze tes, ősi 

ta laj erő i től adott kul túr fö lé nye nem más-e, mint az ola szé, mint a fran ci áé és azé  

a de rék, s tény leg nem gyen ge kö nyö kű fa jé, mely a je les gró fot kva ter káz hat ja ma gáé -

nak?”21 Két ség te len, hogy kü lön bö zik a kü lön fé le nép cso por tok tem pe ra men tu ma, 

ze né je, kony há ja, ét ke zé si szo ká sa, né pi öl töz kö dé se, hogy nyel vük ről ne is be szél -

jünk. Az is nyil ván va ló, hogy ezek ku ta tá sá nak az egye te me ken kell he lyet biz to sí -

ta ni, mint ahogy mű ve lé sük nek a kul tu rá lis in téz mé nyek ben. 

A de mok ra ti kus ál la mok nak va la mi lyen mó don szer ves kap cso lat ban kell len nie 

az ott élő em be rek kel, hi szen a szer ző dés el mé let ér tel mé ben ők ala pí tot ták, be lő lük, 

az ő aka ra tuk ból és ere jük ből épül fel és azo kat véd ve ma rad hat fenn. De a fel ső -

ok ta tá si po li ti ká ban és egye tem ala pí tá sok ban a tu do mány ra ci o ná lis és vi lág szer te 

el fo ga dott nor má it és for má it kell fi gye lem be ven ni. Az 1920-as évek kul túr po li ti -
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ká já ról ír ja sza bó De zső, hogy az „nem szor gos ko dás a ma gyar lé lek ösz tön zé se, sa já -

tos erő i nek fej lesz té se, élet- és jö vő hó dí tá sa irá nyá ban. A ma gyar élet ösz tön csak egy 

szé le sen de mok ra ti kus kul túr po li ti ká ban ér vé nye sül het [...] A mai kul túr po li ti ka tu da -

to san erő sza kol ja át a ma gyar kul túr élet összes mó do za tát né met kul túr for mák ra (ki -

szűr ve be lő lük az eset le ges de mok rá ci át), s csak kis ha zánk ger mán ele me i nek je lent 

szer vez ke dést fej lő dést, hó dí tást.”22 Eze ket a so ro kat egy ipa ri és gaz da sá gi vo nat -

ko zás ban rend kí vül fej lő dő, rend kí vü li kul tú rá val ren del ke ző, ha tal mas né met kö -

zép-eu ró pai bi ro da lom ár nyé ká ban író szer ző so ra i ként ér tel mez het jük, akit an nak 

tér hó dí tá sá tól va ló fé le lem be fo lyá solt. Sza bó De zső azon ban ez zel szem be csak  

a ma gyar ösz tö nö ket és né pi kul tú rát he lye zi, amely nyil ván va ló an nem ele gen dő, 

hi szen a tu do mányt és po li ti kát ve zér lő racionalitással szem ben az nem ké pes ér -

ve ket szol gál tat ni. Ma ga sem ma gyar sza vak kal fe je zi ki mon dan dó ját, ami kor ál lít ja, 

a „ma gyar élet ösz tön csak egy szé le sen de mok ra ti kus kul túr po li ti ká ban ér vé nye sül -

het”23. A tu do mány nem men te sít he tő a múlt ból ka pott fo gal mak tól, a struk tu rált ság -

tól és a szer ve zett ség től, mert ak kor lé nye ge ve szik el, ezek nem „né met” lé nye gek, 

ha nem a gon dol ko dás sa ját sá gai. 

Elő for dul, hogy Sza bó De zső ma gát az észsze rű gon dol ko dást, az észt a „bal ol da li 

lelkialkat” sa ját sá ga i hoz kö ti. „A csak »raison«-ná szű kült, csak lo gi kai fo lya ma tok ká 

sze gé nyült em ber tí pus ez, mely az élet bo nyo lult, vé gé re ele mez he tet len or ga ni kus 

je len sé ge it is a ma te ma ti kai gon dol ko dás el vont tör vé nye i vel igyek szik el in téz ni.  

A leg ve sze del me sebb em ber tí pus, mert ép pen csak ra ci o ná lis, csak lo gi kai gé pe ze te 

foly tán ab szo lút, s az in di vi du a li tá sok sa já tos tör vé nye it, életföltételeit nem ve szi, 

nem tud ja szám ba ven ni. És is me re tes: hogy a ra ci o ná lis, a lo gi kai szen ve dé lyek 

sok kal kö nyör te le neb bek, egye te me seb bek, mint az ér zel mi szen ve dé lyek.”24 Ez alap -

ján fel té te lez het jük, hogy Sza bó De zső höz nem ju tott el az egye sek ál tal rossz nak, 

má sok ál tal re ményt kel tő nek tar tott hír, hogy ész nél kül sem mit meg nem ért he -

tünk, sem mit nem te he tünk, ál la mot, kö zös sé get, jó lé tet nem te remt he tünk. Sőt, ha 

nincs eszünk, ha nem hasz nál juk azt, a vi lág sem lé te zik szá munk ra, leg alább is, mint 

amit meg is mer he tünk és amely ben em ber ként él he tünk. A tudományegyetek nem 

tá masz kod hat nak más ra, mint az ész re, ez nem ger mán ta lál mány, ahogy Sza bó 

Dezső ál lít ja: „A nu me rus clausus ügyes ke ze lé sé vel [...] el le he tett ér ni, hogy az 

egye te mek a ma gyar élet min den he lyét egy ha mar e de rék faj ke be lé ből lás sák el. Sze -

ge den ezt a célt ide ig-órá ig el ál cáz za az Er dély ből oda ke rült ma gyar di á kok kul túr -

kocs má zá sa.”25 A kocs má zó el len sú lyo zás vagy ál cá zás a leg rit kább eset ben ve zet 

több tu do mány hoz és több ész hez. 

Ész nél kül szá munk ra a vi lág olyan, mint ami lyen egy kő da rab szá má ra, a ci pőnk 

szá má ra, a kro ko di lok szá má ra, vagy egy kocs má zó éj sza ka vé gén a di ák szá má ra. 

Vissza le het sír ni ma gun kat az evo lú ció ko ráb bi sza ka szá ba, de nem csak nem ér -
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de mes, ered mény te len is. Ész nél kül nem fog juk tud ni meg ál la pí ta ni, mi kor ér kez tünk 

vissza oda. 

A túl zott ra ci o na li zá lás, a pri vát szfé ra be for ga tá sa az ál la mi és paternalisztikus 

ra ci o na liz mus hús da rá ló já ba ter mé sze te sen vissza uta sí tan dó, hi szen az egyént mint 

a racionalitás, min den de mok rá cia és min den iga zsá gos ság ere de tét és hor do zó ját 

kér dő je le zi meg. En nek ve szé lye it köl tői lát nok ként ész lel te és jó sol ta meg Sza bó 

De zső: „Egy lo gi kai úton kon fek ci o nált min tá ra, min den ős adott sá gá ban meg nyir -

bált, szo ci á lis alannyá he rélt em ber, uni for mis sá med dő sí tett em be ri ség, meg foj tott 

hu ma niz mus, az em be ri ség ed di gi ter mé sé nek el pusz tu lá sa, a gép kul tú ra dik ta tú rá -

ja és gép em ber: ez az ered mé nye an nak a lelkialkatnak, mely nek vég ső kép le te: 

kom mu niz mus.”26 A kom mu nis ta ide o ló gia té ve dé se, hogy nem állt meg az ál lam -

for ma és a jog rend szer ra ci o na li zá lá sá nál, va gyis a de mok rá ci á nál, ha nem az egyént, 

a konk rét egyént is kül ső, bal ol da li ide o ló gi á val át ita tott po li ti ká val ra ci o na li zál ni 

akar ta. Az egyed ese té ben ter mé sze te sen el kell fo gad nunk az ösz tö nök önál ló ke -

ze lé sét, az egyé ni élet sza bad ala kí tá sát, kü lön ben egyen ru hás ka to nák, ha lott em -

ber ség, az ed di gi kul tú ra el pusz tí tá sa az ered mény, a gé pi kom mu niz mus tár sa dal ma. 

A bal ol da li gon dol ko dás jel lem zé sé nek ol va sá sa so rán fel me rül het ne a gya nú, 

hogy Sza bó De zső még az 1930-as évek kö ze pén sem is me ri a ma gán jel le gű és 

nyil vá nos racionalitás meg kü lön böz te té sét. Az előb bi az egye dek pri vát észsze rű 

élet ve ze té sé re, a má so dik az ál la mok, a jo gi rend sze rek meg szer ve zé sé re vo nat ko -

zik. Ez utób bi alap ja a gya kor la ti racionalitás. Ezt nyil ván nem le het „ér zel mi szen -

ve dé lyek re” ala poz ni. 

A bal ol dal lal szem ben ál ló ol dalt ugyan ese ten ként jobb ol dal nak ne ve zi, de ami -

kor a bal ol dal tól el kü lö nít ve ír ja le, nem hasz nál ja ezt a jel zőt. Bár ki fe je zet ten nem 

ma gya ráz za el, ön kén te le nül is he lye sen hasz nál ja a nem bal ol da li ra az „in teg rá lis” 

meg ne ve zést: a „má sik tör té nel mi aka rat mé lyén [...] az in teg rá lis em ber áll”.27 

Vagyis itt nem a bal ol da li val szem be ál lít va „jobb ol da li ról” be szél, ha nem va la mi 

más ról. Per sze, ha meg ta gad juk a jobb ol da li ki fe je zés hasz ná la tát, a bal ol da li el ne -

ve zés is ételmét vesz ti. A bal ol da li em ber ide o ló gi ák rab ja, azok szol gá ja, aki nem 

vet te ész re, hogy a fran cia for ra da lom esz mé i nek kö ve té sé vel két száz év vel ké -

sőbb anak ro nisz ti kus sá, teg nap előt ti vé vá lik. 

Az in teg rá lis em ber nem a fran cia vagy bol se vik for ra da lom le szár ma zott já nak 

tart ja gon dol ko dá sát, nem ide o ló gi á kat kö vet, egy sze rű en „em ber” sze ret ne len ni. 

El ső lé pés ben sze ret né meg ér te ni, mit is je len te ne ez a ki fe je zés, és mi lyen kö vet -

kez mé nyei van nak a fo ga lom nak ön ma gá ra va ló al kal ma zá sá val. A bal ol da li ak kal, 

bol se vi kok kal, balliberálisokkal el len tét ben eszé be sem jut, hogy más em be rek gon -

dol ko dá sát meg ha tá roz za, a po li ti ka vagy az új ság írás esz kö ze i nek fel hasz ná lá sá val 

be le szól jon éle tük be. Ez zel ugyan is a má sik em ber sza bad sá gát és ön meg ha tá ro zá -

sát kér dő je lez né meg, amely ből köz vet le nül ered het an nak ha son ló vi szont vá la sza. 

A „po li ti kai” árok már meg is ásód na. Egyál ta lán nem áll szem ben a bal ol da li em -

149

Boros János: A politikai esszé normatív diskurzusa

26     Uo., 371. 
 
27     Uo. 



ber rel, nem lát ja, hogy ön ma ga meg ér té sé hez szük sé ge len ne po li ti kai be fo lyá so -

lan dók vagy el len sé gek ki je lö lé sé re. Sa ját fo gal mi kész le té ben nem tud ja a bal ol da li-

jobb ol da li szem ben ál lást ér tel mez ni, amely a nem gon dol ko dók, a gon dol ko dás 

előtt po li ti zá lók, a gon do la tot meg nem gon do lók le egy sze rű sí tő gon dol ko dá sá nak 

le nyo ma ta. 

Nyi tott a vi lág ra, vagy akár nem tö rő dik a vi lág gal és ide o ló gi á i val, de min den -

kép pen sa ját éle té nek elő re gyár tott for mák fel vé te le nél kül kí ván ala kot ad ni. Ha 

el fo gad for má kat, azo kat elő ször meg vizs gál ja. Akár e tö rek vé sé nek ki fe je zett meg -

fo gal ma zá sa nél kül. Az em ber lét nek ugyan is kü lön fé le vál to za tai van nak, az ön ma ga 

éle tét ér tel mes sé te vő, azt meg al ko tó, tu da tos egyén től a spon tán, tá gabb össze -

füg gé sek kel, kul tu rá lis le he tő sé gek kel és sze mé lyi ség for má lás sal nem tö rő dő kig. 

In teg rá lis em ber az, aki nem akar ja más éle tét meg ha tá roz ni, de azt sem en ge di, 

hogy po li ti kai erők vagy új ság írók ha tá roz zák meg azt, és be le szól ja nak gon dol ko -

dá sa, élet prog ram ja, min den nap jai racionalitásába. 

In teg rá lis em ber ér tel me zé sé ben nyil ván va ló vá vá lik, hogy Sza bó De zső is mer te 

a ma gán jel le gű és nyil vá nos racionalitás meg kü lön böz te té sét. Tisz tá ban volt az zal, 

hogy az „in teg rá lis” em be rek, a de mok rá cia hí vei, a „tel jes gaz dag sá gú, meg nem 

sze gé nyí tett, meg nem nyir bált tel jes em ber”-ek ké pe sek egye dül el len áll ni az ideo -

ló gi ai nyo más nak. Nem az ál ta la kri ti zált egye te me ken kép ződ nek az ilyen em be -

rek? Sza bó De zső fel is me ri, hogy az em ber nem re du kál ha tó gé pi al kat résszé, 

egyen ru hás sá, szür ke iro da ku kac cá. Az egyén ere je az a racionalitás, amely fel szá -

mo ló dik, ha paternalisztikus bal ol da li, bol se vik, balliberális erők pró bál ják gon dol -

ko dá sát be fo lyá sol ni vagy erő sza ko san át ne vel ni. Az egyén ön ma ga sa ját és zsze -

rű sé ge, és ezt ki vé ve sa ját ke zé ből tár sa dal mi vá, po li ti ka i vá té ve meg szün tet jük az 

egyén racionalitását és ma gát az egyént an nak sza bad sá gá val, fe le lős sé gé vel és 

mo ra li tá sá val. Sza bó De zső az in teg rá lis em ber fo gal má nak fel ve té sé vel an nak kö -

vet kez mé nye it az imént be mu ta tott hoz vi szo nyít va nem gon dol ta vé gig, és sa ját 

ma ga te vé keny sé gé re sem von ta le az en nek meg fe le lő kö vet kez te tést. 

Sza bó De zső, bár időn ként fo gal maz hat na kö rül te kin tőb ben és ke vés bé fél re ért -

he tő en, nyil ván va ló, hogy nincs el le ne a racionalitásnak, sőt ese ten ként a fi lo zó fiá -

nak sem, pusz tán an nak po li ti kai esz köz zé le fo ko zá sát bí rál ja. A tel jes, nem bal ol -

da li és nem jobb ol da li em ber sze rin te az, „aki az ős ál la ti ösz tö nös ség gaz dag sá gát 

egye sí ti a sok év ez re des szel le mi fej lő dés ben ki fi no mult lo gi kai gon dol ko dás min -

den fegy ve ré vel. Em ber, aki hit és kri ti ka, gyer mek és bölcs, dús lom bú kép ze let és 

pon tos tu do má nyos meg is me rés.”28 Va gyis aki az egye te mes gon dol ko dás fej lő dés 

esz kö ze it is me ri és hasz nál ja, aki ben meg van a ha gyo má nyos hit és a fel vi lá go -

sodás kri ti ká ja, a kép ze lő e rő és a tu do mány. (Se hol sincs itt szó az uni ver za liz mus, 

a ger mán me ta fi zi ka el ve té sé ről.) „Ez az aka rat és ez gon dol ko dás in téz mé nye sen 

vi gyáz, hogy sem mi meg szer zett ér ték el ne vesszen az em be ri ség időt len idők től 

gyű lő ter mé sé ből. És vi gyáz, hogy az in teg rá lis, a min den ős adott sá gá ban tel jes 

em bert meg ne sze gé nyít sék, meg ne nyir bál ják [...] szel le mi adott sá ga i nak tel jes 
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gaz dag sá gá ban, hu ma niz mu sa min den cso dá la tos szí né ben.”29 Mint ha elő re lát ta 

vol na a kom mu niz mus ma gyar or szá gi pusz tí tá sát, amely eb ben az or szág ban is 

meg pró bál ta az egyé ni racionalitást, a csa lá di, kö zös sé gi ha gyo má nyo kat, a múl tat 

„vég képp el tö röl ni”.30 Sa já tos el len tét ben állt a (ma már tré fás nak tű nő ki fe je zés sel) 

szo ci a lis tá nak ne ve zett or szá gok múlt pusz tí tá sa, amely nek nyo mai még nap ja ink -

ban is lát ha tók a ré gi ro mos kas té lyok, gaz da sá gi épü le tek ál la gán az zal a múlt vé -

dés sel, amely kü lö nö sen a má so dik vi lág há bo rú után a nyu gat-eu ró pai sza bad, 

egyén re épí tett és fe lő lük ér tel me zett de mok rá ci ák ban jel lem ző volt. 

A ré gi ro mo kon lát szik, de szem nek nem lát ha tó a lel kek ben vég be vitt rom bo lás, 

múlt el tör lés, amely az épü le tek hez ha son ló an ta lán még hosszú ide ig, ha nem vég -

ér vé nye sen és vissza hoz ha tat la nul hat ni fog. A lé lek ben tör tént rom bo lás nem ér -

zé kel he tő köz vet le nül, csak a ké sőb bi tet tek ben, kom mu ni ká ci ó ban, ame lyek nem 

rit kán a ro mos lé lek ből jön nek. Min den em be ri tett a lé lek ből jön, és nem tud juk, 

mi lyen tet tek jö het tek vol na a negy venéves el tör lés és rom bo lás el ma ra dá sa ese -

tén. Hal vány sej té sünk ak kor le het, ha össze ha son lít juk Né met or szág nyu ga ti és ke -

le ti fe lét. Mi tör tént az el múlt har minc év ben ke le ten, ahol ti zen hét mil lió em be ren 

vé gez ték a „szo ci a liz mus kí sér le té nek” lé lek rom bo lá sát vagy lé lek el tör lé sét. A mo -

rá lis és his to ri kus komparatisztika még nem mű vel he tő a két Ko rea ese té ben, de ha 

majd észak fel sza ba dul, és az ott élők for má lis sza bad sá got kap nak, kap ja meg 

illuszt rá ci ó ként még éle seb ben az em be ri ség az erő sza kos múlt el tör lők te vé keny -

sé gé nek vegy tisz ta ha tá sát. 

A bal ol da li és a kon zer va tív ál lás pont he lyett te hát lé tez het az, amit Sza bó Dezső 

„in teg rá lis em ber nek” ne vez. Va ló já ban min den em ber ilyen le het ne, meg van rá  

a le he tő sé ge, a fi lo zó fu sok nagy ré sze ar ra szó lít fel, hogy sa ját eszün ket kö ves sük. 

Nem csak Immanuel Kant, de már Pla tón, a hu sza dik szá zad ban az egzisztencia lis -

ták vagy a narrativisták. Kant fel szó lít, hasz nál juk sa ját ér tel mün ket, az egziszten -

cia listák fel is me rik, hogy az zá vá lunk, ami vé sza bad sá gunk ban tesszük ma gun kat. 

Paul Ricœur pe dig azt hang sú lyoz za, hogy azok az el be szé lé sek va gyunk, ame lye -

ket ma gunk ról el mon dunk. 

Az „in teg rá lis em ber” tar tal mi ér te lem ben nem le het po li ti kai erő, mert nem csat -

la koz hat egyet len ide o ló gi á hoz sem. Jay, Hamilton, Madison, Jefferson, Was hing -

ton és kor tár sa ik, az ame ri kai al kot mány meg al ko tói is mer ték fel, hogy a tár sa da lom 

nem eről tet het tar tal má ban meg fo gal ma zott ide o ló gi á kat az egyé nek re, mert az zal 

sza bad sá gát és mo ra li tá sát ven né el. Már pe dig az igaz sá gos tár sa da lom az em be rek 

iga zsá gos ság ér zé sé re épít, amely azon ban csak a sza bad ság ban és fe le lős ség vál la -

lás ban bon ta koz hat ki és ma ni fesz tá lód hat. A for má lis, sza bad ság ra, iga zsá gos ság ra 

és fe le lős ség re ala po zott al kot mánnyal, a be lő le fa ka dó al kot má nyos ha za sze re tet -

tel, pat ri o tiz mus sal és el ké pesz tő gaz da sá gi-kul tu rá lis fej lő dé si le he tő ség gel meg -

al kot ták az egyet len le het sé ges mo dern és igaz sá gos ál lam min ta pél dá nyát. 
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Ta nul sá gos eb ből a szem pont ból, hogy so kan nap ja in kig sem is me rik fel, hogy 

nem ide o ló gi á ra (bal li be ra liz mus, kon zer va ti viz mus) van szük ség, ha nem for má lis 

iga zsá gos ság ra ala po zott al kot mány ra, amely min den tar tal mi kér dést és ide o ló gi át 

a pár tok ba űz. Az ide o ló gi á kat, a san da ha tal mi tö rek vé se ket (min den ki fe je zett és 

el sősor ban ha tal mi tö rek vés réz sú ton ha lad) az tán a de mok rá cia el len sé ge ként fel -

lé pő, de a de mok rá cia szá má ra még is szük ség sze rű és meg ke rül he tet len pár tok ba 

szám űzik, ame lyek a po li ti kai al kot mány ál tal elő re meg ha tá ro zott, sza bá lyok kal 

kö rül vett po li ti kai aré nák ban ütik, mar ják, rág ják egymást anél kül, hogy va la ha is 

ve szé lyez tet het nék az ál lam bel ső bé ké jét vagy sta bi li tá sát. 

A ha zánk ban so kak ál tal té ve sen em le ge tett „har ma dik út” te hát ké szen áll, meg -

va ló sí tot ták: a de mok rá cia ide o ló gia men tes al kot má nyá ban. Ezért a har ma dik út nem 

„ma gyar út”, ahogy Nagy Pé ter Sza bó De zsőt ér tel me zi, ha nem az iga zsá gos ság for -

má lis út ja. „Ez a »ma gyar út« ter mé sze te sen a har ma dik út: az, amely sem a for ra -

dal mi bal ol dal lal, sem a me re ven kon zer va tív jobb ol dal lal nem vál lal kö zös sé get. 

En nek kon zek vens ered mé nye volt, hogy a »ma gyar út« nem le he tett sem a for ra -

dal mi osz tály harc út ja, sem a tár sa dal mi hely zet min den áron va ló kon zer vá lá sáé:  

a »for ra da lom« igé nye, amely el uta sít ja az osz tály ala pú szem lé le tet és szer vez ke -

dést, ment he tet le nül a »fa ji for ra da lom hoz« kel lett, hogy ve zes sen.”31 Mint lát hat juk, 

egyál ta lán nem kel lett, hogy ah hoz ve zes sen. Az ed di gi ek alap ján vi lá gos a té ve -

dés, a bal ol da li ság és a kon zer va ti viz mus közt van egy ma ga sabb szin tű út, lé te zik 

egy hegy te tő re ve ze tő, ki lá tó val: az iga zsá gos ság és a mo rál ide o ló gia men tes út ja. 

A ma gyar út az le he tett vol na, ha meg al kot ják az ame ri ka i val azo nos jel le gű iga zsá -

gos ság ala pú al kot mányt a Kár pát-me den cé re az et ni kai vi szo nyok hang sú lyo zá sa 

nél kül, de tel jes tisz te let ben tar tá sá val. (Ha nem tar ta nák tisz te let ben, nem le het ne 

iga zsá gos ság ala pú az al kot mány.) 

Sza bó De zső po li ti kai gon dol ko dá sá nak nem kel lett vol na „fa ji for ra da lom hoz” 

ve zet nie, pusz tán az ál ta la fel mu ta tott nál jó val na gyobb fi lo zó fia tör té ne ti, po li ti ka -

tör té ne ti és al kot mány tör té ne ti tá jé ko zott ság lett vol na szük sé ges.32 Fel vet he tő  

a kér dés, a hu sza dik szá zad el ső fe lé ben mi ért ír va la ki nem ze ti, po li ti kai, kul tu rá lis 

sors kér dé sek ről szé le sebb hatásigénnyel anél kül, hogy ala pos esz me-, jog- és po li ti -

ka tör té ne ti ta nul má nyo kat foly ta tott vol na. Az sem vi lá gos, hogy ha va la ki hosszabb 

időt Fran cia or szág ban tölt ta nul má nyi cél ból, és po li ti ka el mé le ti tö rek vé sei van nak, 

mi ért nem sa já tít ja el és köz ve tí ti az ab ban az or szág ban a kö zép osz tály kö re i ben 

ta pasz tal ha tó, ál ta lá no san el ter jedt ma gas fi lo zó fi ai mű velt sé get. 

Sza bó De zső rá mu tat a fel vi lá go so dás ra ci o na liz mu sa tu da tos vagy tu dat ta lan, 

fél re ér té sé ből vagy fél re ér tel me zé sé ből ere dő po li ti kai és „ér tel mi sé gi” bal ol dal 

naiv és kri ti ka nél kü li, ide o lo gi zált tu dat lan sá gá ra, tör té ne ti vak sá gá ra. Min den re 
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al kal maz zák a kri ti kát, csak sa ját ma guk ra nem, így nem csak az idő mú lá sát nem 

ve szik ész re, de azt sem, hogy már az ere de ti kri ti ka sem tu dott min den re ki ter jed ni. 

A Marx ál tal ki dol go zott me cha ni kus tör té ne lem szem lé let oda ve ze tett, hogy nem 

lé te ző nek vél tek min dent, ami re a fo gas ke rék mo dell nem volt al kal maz ha tó, vagy 

amit a gé pe zet nem volt ké pes be da rál ni. Ami ből pe dig da rát csi nált, an nak meg -

szűnt elő ző lé te zé si mód ja. Nem lát ták meg, hogy az em be ri együtt élés nemcsak  

a ki zsák má nyo lás és az el le ne va ló küz de lem kép le tei sze rint ala kult, ha nem szám -

ta lan más, a ti zen ki len ce dik szá zad ban még fel tá rat lan, és az óta a ku ta tá sok so rán 

újabb és újabb meg le pe té se ket tar to ga tó té nye ző től függ. 

Sza bó De zső fel is me ré sét nem le het elég szer ér tel mez ni és is mé tel ni, hogy  

a „nagy tör té nel mi kö zös sé gek [...] a fi zi kai és pszi chi kai té nye zők mil lió és mil lió 

meg ha tá ro zá sá val ter mé sze tes kép ződ mé nyek. Az öröm és a szen ve dés, a vé de ke -

zés és az al ko tás rop pant szo li da ri tá sai ezek [...]. Az em ber re for dí tott vi lág cso dá -

la tos di a lek tu sai ezek a szo li da ri tás ok, és min de nik nek ki kell be szél nie ma gát, 

hogy az em be ri öröm mé és em be ri fáj da lom má del tá zó vi lág min den je len té se és 

min den szép sé ge meg mon dód jék.”33 Ma már tud juk, mil li árd szor mil li árd té nye ző ről 

van szó, ele gen dő a mai ideg tu do má nyok vagy fi zi kai koz mo ló gia ered mé nye i re 

utal nunk. Eze ket sem a fran cia for ra dal má rok, sem Marx nem lát hat ta elő re. A tár sa -

dal ma kat nem le het sem for ra da lom mal, sem a po li ti kai be széd mód egy ügyű ter ro ri -

zá lá sá val meg vál toz tat ni, ezek ugyan is csak né hány tíz vagy száz té nye zőt ké pe sek 

fi gye lem be ven ni. Ezért a bal ol dal és a balliberálisok ide o ló gu sai, akik nek ide o ló -

giá ja és „gon do lat kin cse” ere de té nél a ti zen he te dik szá zad me cha ni ká ját, a ti zen ki -

len ce dik szá zad bi o ló gi á ját és köz gaz da ság ta nát ke res het jük, a gaz da sá gi, po li ti kai, 

kul tu rá lis ki bon ta ko zás ke rék kö tő i vé vál tak. 

Richard Rorty a hu sza dik szá zad utol só har ma dá ban is mer te fel, hogy a fi lo zó fia 

leg fon to sabb fe la da ta az ér tel mes be széd és be szél ge tés mű ve lé se, az er re va ló ta -

ní tás és a má sik meg hall ga tá sa. Ez le het egyet len le he tő sé ge és fel té te le an nak, 

hogy a bil li ó nyi té nye ző meg ha tá ro zott sá gá ban és a meg ha tá ro zó dá sok fo lya ma tos 

vál to zá sá ban élő em be rek bé ké ben él je nek egymással. Rá jött, hogy is me re te ink, ér -

tel mes sé günk egyet len for rá sa a má sik em ber. Egy más for rá sai va gyunk, a köl csö -

nös ség for rá sai, és a tisz ta víz za va ros sá vá lik, ha az egyik for rás nem tisz ta vi zet 

ad. Az em ber-em ber köz ti kom mu ni ká ció ak kor igaz, ha a be szél ge tő őszin tén, 

fenn tar tá sok és vissza tar tá sok nél kül ki mond ja, amit gon dol. A kö vek től nem ta nul -

ha tunk, el bo tol ha tunk bennük (és el bu tul ha tunk tő lük), de ér tel me sen nem vá la -

szol nak ne künk, el len tét ben em ber tár sunk kal (fellow human). 

Sza bó De zső ösz tö nö sen eb be az irány ba mu tat, mint ha eb ben elő vé te lez te vol -

na a nagy ame ri kai fi lo zó fust. Ami kor ki je len ti, és új ra ér de mes idéz ni, „[a]z em ber re 

for dí tott vi lág cso dá la tos di a lek tu sai ezek a szo li da ri tás ok, és min de nik nek ki kell 

be szél nie ma gát, hogy az em be ri öröm mé és em be ri fáj da lom má del tá zó vi lág min -

den je len té se és min den szép sé ge meg mon dód jék”, ak kor össze fog lal ja Rorty és 

Habermas ura lom men tes kom mu ni ká ci ó já nak alap el vét. Szo li da ri tás, ahogy Rorty 
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nagy ha tá sú köny ve is cí mé ben hor doz za, Eset le ges ség, iró nia és szo li da ri tás34, az 

em ber egymáson va ló ural ko dá sá tól men tes, pár be széd ben ki tel je sü lő együttélé se, 

úgy ala kul ki, ha be szél get nek az em be rek, ha egymásnak ki be szél he tik ma gu kat, 

ha kí sér le tet tesz nek egy más meg ér té sé re. Ek kor nem csak mo rá lis ér te lem ben gaz -

da god nak, de vi lág is me re tük ben is, és így el len ál ló ké pes sé gük, túl élé si esé lyük, 

jobb tár sa dal mat ala kí tó ké pes sé gük is nö vek szik. 

Sza bó De zső az em be ri ség kö zös sé gét hang sú lyoz za, szin te rí mel Emerson „or -

ga ni kus ér tel mi sé gi” fo gal má ra35, mond ván, hogy „or ga ni kus egy ség ma ga az egész 

em be ri ség is az em be ri öröm, az em be ri szen ve dés és a ha lál azo nos sá gá ban. De 

en nek az egy ség nek tör té nel met for má ló ön tu da ta és di a da la nem úgy tes te se dik 

meg, ha a nagy tör té nel mi szolidaritásokat, a fa jo kat és nem ze te ket meg he rél jük 

indi vi du a li tá suk min den gaz dag sá gá tól, egyé ni al ko tó erő ik től. Ha nem el len ke ző leg: 

tör té nel mi leg biz to sít juk, hogy min de nik mi nél sza ba dab ban, mi nél gaz da gab ban 

fej lőd hes sék a ma ga időt len egyé ni sé gé ben, hogy az em be ri ség meg te rem je min den 

le he tő ér té két, és sem mi el ne vesszen.”36 Ki le het-e fe jez ni ér zék le te sebb mó don 

az em be ri sza bad ság és el fo gu lat lan ság racionalitására épü lő de mok rá cia és a tár -

sa dal mat ra ci o na li zál ni, ide o lo gi zál ni, rab szol gá sí ta ni aka ró bal ol da li gon dol ko dás -

mód kü lönb sé gét? 

Sza bó De zső, bár fo lya ma to san utal a ma gyar ösz tö nök re, se hol sem ta lál juk azok 

szisz te ma ti kus ki fej té sét. Enél kül pe dig ho gyan ért het nénk meg, hogy mi re gon dol? 

Az élet ösz tön ről be szél ve azon nal a fi lo zó fi á ból is mert gö rög (demos, polis) és la tin 

(cultura) fo gal mak hoz for dul. 

Sa já tos for du lat tal más hol, de ugyan ab ban az év ben (1927) azt ír ja, hogy a ma -

gyar élet aka rat a fej lő dés ből, az egye te mes kul tú rá ból táp lál ko zott, és ere jét ab ba 

fo lyat ta: „Szent Ist ván tól Kál má non, Nagy La jo son, Má tyá son, a nagy re for má to ro -

kon, Apáczai Cse rén, Széchenyin át min den nagy ma gyar elhivatottban azt mond ta 

a ma gyar élet aka rat, hogy a ma gyar sá got min dig új ból és új ból fel kell fegy ve rez ni 

az em be ri kul tú ra min den fegy ve ré vel, a ma gyar sá got min dig az em be ri ha la dás élén 

kell tar ta ni, hogy az egész em be ri ség len dü le té vel men jen a jö vő fe lé s az em be ri ész 

min den esz kö ze ott le gyen a fegy ver tá rá ban. [...] A bu ta ság vá mo lói, az em be ri tu dat -

lan ság zseb met szői, a lel ki sö tét ség kan csal ban di tái ezért ug rat tak és vo nyí tot tak 

el le ne.”37 Az élet aka rat az „em be ri kul tú ra” min den fegy ve ré vel fel akar ja sze rel ni 

a ma gyar sá got, a ma gyar ság nak az „em be ri” ha la dás élén kell len nie, „az egész em -

be ri ség” len dü le té vel ha lad jon, az „em be ri” ész min den esz kö zé vel ren del kez zen. 

Sú lyo san gú nyos sza vak kal il le ti azo kat, akik ez zel szem be men nek, ahogy ezt 

ugyan eb ben az év ben (1927) már ő is meg tet te. Az imént idéz tem azo kat az 1927-

ben írt ré sze ket, ahol vissza uta sít ja az egye te mes tu do mányt és az azt ta ní tó tu do -

mány egye te me ket a ma gyar élet ösz tön ne vé ben. Most ki de rül, hogy az élet aka rat 
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vi szont ép pen ezek re tá masz ko dik, eze ket hasz nál ja, en nek leg kor sze rűbb had vi se lő 

esz kö ze i vel sze rel ke zik fel. Ál ta lá no san fo gal maz va, az „em be ri” kul tú rá hoz, ha la -

dás hoz fo lya mo dik, az egész „em be ri ség” len dü le té hez kap csol ja a ma gyar élet aka -

ra tot. Ugyan eb ben a ta nul má nyá ban a bal ol da li ak sze mé re ve ti, amit né hány be -

kez dés sel ko ráb ban ma ga is tesz, ne ve ze te sen, hogy az egye te mes em be ri ről ír nak: 

„nincs fran cia, nincs olasz [...], nincs ma gyar, csak Em ber van, ha son ló E-vel.”38 

Egy év vel ké sőb bi (1928) ta nul má nyá ban újabb for du lat. Mi u tán el ver te a port 

a „me ta fi zi kás”, fi lo zo fá ló „ger má no kon”, akik nek gon dol ko dá si kul tú rá já ból a fo gal -

mak elem zé se és rend sze re zé se meg ta nul ha tó, sa ját ja vas la ta i nak kö vet kez mé nyét, 

az az az ösz tö nök re tá masz ko dást és a fi lo zó fia el ve té sét a „leg na gyobb ba jok” for -

rá sa ként ér tel me zi. „A leg na gyobb ba jok egyi ke [...] két ség te le nül: a fo gal mak nem 

is me ré se. Po li ti ká ban és iro da lom ban nap ról nap ra sza vak ló bál tat nak, hol mint 

zász ló, hol mint bun kó: li be ra liz mus, de mok rá cia, el len for ra da lom, ro man ti ciz mus, 

na tu ra liz mus; anél kül, hogy a ha do ná szó nak csak sej té se is vol na e sza vak he lyes 

ér té ké ről.”39 Fel is me ri, hogy a fo gal mak nem is me ré sé nek a le he tő leg sú lyo sabb kö -

vet kez mé nyei van nak: „nincs fáj dal ma sabb, mint mi kor az öl, aki éle tet akar ad ni”.40 

Az ál ta la em lí tett, nem is mert fo gal mak egyi ke sem a ma gyar élet ösz tön ből vagy 

élet aka rat ból, ha nem a gon dol ko dás tör té ne té ből va lók, mint az egye te mes kul tú ra 

ér té kei és kö zös sé gi vi sel ke dé sek mo tí vu mai. 

Ké sőbb, 1938-ban fel vá zol egy ra ci o ná lis ál lam el mé le tet, amely stí lu sá ban és tar -

tal má ban is sok kö zös vo nást mu tat Ralph Waldo Emerson ál lam fel fo gá sá val és John 

Dewey de mok ra ti kus ál lam el mé le tet ki dol go zó írá sa i val. Ahogy Var ga Ká roly 1934-

ben idé zi, „[m]ár fi a tal ko rá ban »olyan akar len ni, mint Na pó le on, a de mok rá cia első 

mér föl des ször nye te ge«”.41 Az ame ri ka i ak tör té ne ti és ge og rá fi ai ér te lem ben is 

könnyebb hely zet ben vol tak, Na pó le on ra nem volt szük sé gük, már ko ráb ban ki dol -

goz ták az egye te mes el vek alap ján lét re ho zott al kot mány ból ere dő ál lam és na ci o -

na liz mus fo gal mát. Ez ál tal ez a na ci o na liz mus nem et ni kai, nem fa ji ala pú volt, ha -

nem el vi leg az em be ri ség gon dol ko dás tör té ne té nek leg ér té ke sebb, leg kü lö nö sebb 

fo gal má ra, az iga zsá gos ság ra ala po zó dott. Ez a fo ga lom inkluzív és lát szó lag evo -

lú ció el le nes. Leg alább is az evo lú ció bi o ló gi ai ere de tű fo gal ma alap ján ezt le het ne 

vél ni. A va ló ság azon ban en nek el len ke ző jét bi zo nyí tot ta az el múlt két száz év ben. 

Eti kai meg ala po zott sá ga mi att az ame ri ka i ak min den ál la mi el kö te le ző dé se mo rá lis 

ka rak tert kap. Sza bó De zső tel je sen ha son ló lo gi ká val kí sér le tet tesz ar ra, hogy az 

ál la mot az egye te mes lo gi ká ra ala pít sa, és saj nál ko zik, hogy meg va ló sí tá sa az egyedi 

em be rek vo na ko dá sán el bu kik. „És kár, hogy a lo gi ka és az élet nem azo nos dol gok. 

És amíg az Ál lam csak szó, csak fo ga lom: a lo gi kai kép le tek ben igen kor rekt el he -

lyez ke dé se le het. De a va ló ság ban: az Ál lam: bi zo nyos szá mú em be rek, a nem zet 

bi zo nyos ele me i nek összes sé ge, akik a nem zet éle tét in té zik, a tör té nel mi épí tés 
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for má it meg szab ják, akik a kö zös ség tag ja i nak éle tét, sor sát, vég ze tét je len tik.”42 

Sza bó De zső tra gé di á ja, hogy szá mos ere de ti meg lá tást tar tal ma zó ál lam fel fo gá sát 

kép te len volt az ame ri ka i ak hoz ha son ló an tel je sen és át fo gó an az eti ká ra és az 

igaz sá gos ság ra ala poz ni. Ez ál tal el mé le te ott vá lik exk lu zív vá, ami kor el hagy ja a lo -

gi kát, amely ter mé sze té nél és ere de té nél fog va min dig inkluzív. A lo gi ka fö lött győz 

az élet tü le ke dé se, és Sza bó De zső nem az iga zsá gos ság ban, ha nem a „ma gyar ideo -

ló gi á ban” re mé li meg ta lál ni a ki ve ze tő utat, ha bár ezen írá sa után szü let nek a kö -

vet ke ző so rok: „Az élet ver seny rö vid időn be lül sok kal ke vés bé volt a tény le ges 

em be ri ér ték, az egész sé ges erők, a be csü le tes meg bíz ha tó sá gok ver se nye: mint  

a min den esz köz zel dol go zó fur fang, az ügye sen ál ar co zott csa lás a tör vény fo gya -

té kos sá gok ra vasz ki hasz ná lá sa i nak és be teg ösz tö nök nek vadhajszájú át hen ger lé se 

min de nen az ura lom, a va gyon fe lé.”43 

Exk lu zi vi tá sát az a gon do la ti rend szer ad ja, ame lyet „ma gyar ide o ló gi á nak” ne -

vez, en nek elem zé se se gít het ben nün ket gon dol ko dá sa és ál lam el mé le te meg ér té -

sé ben. 

 

 

Ma gyar ide o ló gia 
 

Az Új ma gyar ide o ló gia fe lé44 könyv nek a cí me is meg le pő, bár ki ad ta is a mű nek. 

Az ide o ló gi á kat ál ta lá ban po li ti kai moz gal mak hoz, prog ra mok hoz kap cso ló dó fi lo -

zó fi ai ide ák hoz, az az ta golt esz mék hez kap csol ják, azok gya kor la ti-po li ti kai meg va -

ló sí tá sá val kö tik össze. A „ma gyar ide o ló gia” ki fe je zés így csak idé ző jel be té ve len ne 

hasz nál ha tó. Az el ső fe je zet cí me El szá mo lás a múlt tal és je len nel. Ha tá ro zott ki je -

len tés, de va jon ki szá mol el, mi lyen jo gon, ki ad ta az író nak az el- vagy fel szá mo -

ló bi zo nyít ványt és meg bí za tást, kit kép vi sel, ki nek múlt ját és je le nét szá mol ja el 

és fel. 

Fel te he tő leg Sza bó De zső élet raj zá ban, egyé ni sé gé ben, mű velt sé gé ben kell ke -

res nünk ezt a fel ha tal ma zott sá gi, fel kent sé gi ér zést. A fiú az az anyá tól kap ja „az 

elhivatás misz ti kus hi tét”, aki ben „[a]z annunciáció for ró titkaként ter jedt el [...] a mély 

hit, hogy ő azért szen ve dett annyit gyer mek ko rá tól kezd ve, azért van ki vá laszt va 

er re a cso dá la tos út ra: mert ő a ma gyar Má ria, ő fog ja a vi lág ra szül ni a min den ma -

gyar szen ve dés meg vál tó ját, az új a győ zel mes Kos sut hot, a ma gyar Redemptort”.45 

Sza bó De zső ezt a meg vál tót ke re si ön ma gá ban, a hoz zá tar to zó fe la da tot, ahogy  

a pszi cho ló gia ta pasz ta la ta sze rint a szü le ik től so kat ka pó gyer me kek egész éle tük -

ben azt a prog ra mot fut tat ják le éle tük so rán, amit szü le ik be lé jük táp lál tak. Vé gig -

vizs gál ja szá mos test vé re (Ár pád, Je nő, Ilo na, Er zsi, mind idős ebek ná la) ké pes sé -

ge it, és sze ré nyen ki je len ti, „[a]ztán szü let tem én”46, és be mu tat ja, hogy a meg vál tó 
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csak ő le he tett és egész éle té ben ar ra tö re ke dett, hogy „bé ké ben ki ter mel hes sem 

mind azt, amit az anyám csók ja a ma gyar me zők nek kül dött”47. 

Az érett Sza bó De zső lát ja a redemptorság fo nák ját, át éli, hogy min den jó ban ott 

van el len té te, és min den rossz ban van va la mi jó. Így az tán min den le het sé ges el vet 

vall va la mi kor éle té ben, hogy az tán visszá ját fel is mer ve az el len ke ző jét vá lassza. 

„Sza bó De zső re min den és min den nek az el len ke ző je is igaz.”48 Az em be ri ér té kek 

pa ra do xak, a leg jobb ér zés ben és szán dék ban is ott lap pang an nak el len ke ző je.  

A meg vál tók el len ben tud ják, hogy mi től akar nak ben nün ket meg vál ta ni, és nem 

egy szer et től, más kor at tól, ami az elő ző nek akár el lent is mond. 

Ön élet írá si pszichogrammája sze rint „a szá na lom ön zé sünk leg mé lyebb, leg di na -

mi ku sabb for má ja, az alt ru iz mus énünk nek leg egye te me sebb im pe ri a liz mu sa, a meg -

vál tó aka rat élet ösz tö nünk nek min den ha lá lon át ütő ti tá ni erő szak ja”.49 Sza bó De zső 

ön ma ga kri ti ku sa ként va la mennyi bí rá ló nak meg ad ja a kul csot mű ve i hez. Le het -

séges, hogy annyi el lent mon dás van bennük, az ér té ket és fo nák ját is oly mé lyen 

átél te és kép vi sel te kü lön bö ző kor sza ka i ban, hogy egyes kor sza ka i nak ál lí tá sa it és 

mű ve it egy má sik kor szak ál lí tá sa i val és mű ve i vel kri ti zál hat juk. Ki vé ve a fi lo zó fi ai 

el vek köz ve tí té sé re kí sér le tet te vő írá sa it. 

A meg vál tó sze rep hez tü rel met len, hir te len ke dő, pusz tí tó és al ko tó düh tár sul, 

ahogy Ko vács Dá vid Móricz Zsig mon dot idéz ve ál lít ja, „[t]aláló, és egy ben a köz tük 

lé vő szem lé le ti kü lönb sé get is meg mu tat ja az a jel lem zés, amit Móricz Zsig mond 

adott Sza bó De zső ről egy 1913-as írá sá ban. Sza bó De zső re an nak a har minc év 

alat ti, »hir te len kul tú rá jú ge ne rá ci ó nak« a tag ja ként te kin tett, aki gon dol ko dá sá ban 

nem ze dé két is rep re zen tál ja, ami kor »meg it ta sod va a nyu ga ti kul tú rá tól, sőt nem is 

at tól, ha nem an nak a ha tá sa alatt ki gyúlt ma gyar ál mok tól [...] egy szer re agyon veri 

há rom száz év be li őse it és nem ző it: mért nem csi nál ták meg ne ki azt a kul tú rát, amit 

Pá rizs ból ha za gon dol va olyan jól el le het ne kép zel ni a ma gyar téreken«.”50 

A fel kent ség ér zé se egy részt „hir te len kul tú rá jú” sze mé lyek vagy nem ze dé kek 

sa ját ja, akik nem lát tak ele get, vagy ad dig ke ve set lát tak, és a nyu ga ti kul tú ra el bó -

dí tot ta őket. „Hir te len” a nyu ga ti kul tú ra és ci vi li zá ció meg ér tő i nek és ha zai fel kent 

köz ve tí tő i nek hit ték ma gu kat, még a har mincéves ko ron in nen, mi u tán Pá rizs ból, 

Fi ren zé ből ha za tér tek. Meg it ta sod nak at tól és nem jó za nod nak ki et től. Dü höd ten 

es nek ne ki a ma gyar or szá gi vi szo nyok nak. Az it tas ság már igen sok em ber ben vál -

tot ta ki a fel kent ség ér zé sét. 

Sza bó De zső ab ban az élet kor ban ug rik ne ki a ma gyar ál la po tok nak, amely ben 

nap ja ink egye te me in sze mi ná ri u mi dol go za to kat ír nak az if jak, és írat ják ve lük nem 

rit kán új ra ta ná ra ik. Az el szá mo lás szük sé ges, de ez ge ne rá ci ók fe la da ta len ne, 
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hiszen ge ne rá ci ók hal moz ták föl az el szá mo lan dót. Ha nem adunk hosszabb időt 

ma gunk nak, for ra da lom, anar chia és be lő lük kö vet ke ző még mé lyebb re süllye dés 

kö vet kez het. A szin té zis, a min dent együttlá tás, az ana lí zis hi á nya nem ve zet gya -

kor la ti meg ol dá sok ra, vi lág job bí tás ra. Sza bó De zső em lék ira ta i ban sze ré nyen meg -

jegy zi, „[e]gész bi zo nyos: vég ze te sen: az el ké pesz tő leg ab szo lú tabb szin te ti kus lel ki 

al kat va gyok”.51 A ma gu kat meg vál tó nak hí vő for ra dal má rok ál ta lá ban nagy ön bi -

za lom mal ren del ke ző gya kor la ti szin te ti zá to rok, a de mok ra ták in kább vissza fo gott 

ana li ti ku sok. A de mok ra ták szá má ra egy nek sem gör bül het meg a ha ja szá la. A for -

ra dal má rok sze rint az ab szo lút szel lem gya lo gol vé gig a tör té nel men. Nem csak 

hajszál nem gör bül het, de pusz tul hat bár mi, ami az út juk ban áll. Az ana li ti ku sok 

kísér le tet tesz nek ar ra, hogy tisz táz zák, mi ről be szél nek. A szin te ti kus ok még a fo -

ga lom vizs gá lat előtt nagy ví zi ók ban egye sí tik ir ra ci o ná lis (mert ana li zá lat lan) esz -

mé i ket. 

A kér dés, a fő kér dés, amely im már két száz éve fog lal koz tat ja az el mé ket, hogy 

mi lyen mó don, mi lyen po li ti kai for má ban él je nek együtt a Kár pát-me den ce né pei. 

A kér dést egyet len he lyi meg vál tó sem fog ja meg vá la szol ni és meg ol da ni, már csak 

azért sem, mert ren ge te gen nem ér tik, csak egy nyel vet be szél a me den ce sok nyel -

ve kö zül. Há rom-négy száz éve tel je sen vi lá go san meg fo gal ma zot tan áll előt tünk, 

ha csak nem két ezer-öt száz éve, hogy a jó ál lam és a jó együtt élés alap ja az iga zsá -

gos ság. Egy sze rű és össze tett fo ga lom. Egy sze rű meg ér te ni, rend kí vül össze tett tár -

sa dal mi-po li ti kai szin ten meg va ló sí ta ni. A vi lág nak ezen a tá ján mind má ig egyál ta lán 

nem si ke rült a jog al ko tás ban és a vég re haj tás ban át fo gó an ér vé nye sí te ni. Az ér de -

kek ér vé nye sí té sé nek fo gal mát ér tik a Kár pát-me den ce po li ti ku sai, az iga zsá gos ság 

cse lek vő vé té te lét nem, po li ti kai-jo gi meg va ló sí tá sa egé szen más tech ni ká kat igé -

nyel. Ezért az acsar ko dás, ezért a fi a tal nem ze dé kek tü rel met len sé ge, és e ket tő 

együt te sen aka dá lyoz za a ki bon ta ko zást, a tár sa dal mit, de előt te az egyé ne két. 

 

 

Mi volt itt? A mód szer tan 
 

A ki egye zés utá ni Ma gyar or szág ezer év ezer nyi se bé től szen ve dett. Az el üsz kö sö -

dött se be ket vagy test ré sze ket ki kell met sze ni, a vér ző ket be kell gyógy íta ni. Ez 

min den gyógy ító tu do mány alap ja, de hogy me lyik seb mi lyen jel le gű, egész más 

vizs gá la ti mód sze rek kel ál la pít ha tó meg, mint az or vos tu do mány ese té ben. A tör -

té ne lem, a tár sa da lom ese tén egyál ta lán a tör té ne lem és a tár sa da lom fo gal ma i nak 

le het sé ges ér tel me zé sei, a di ag nó zis és a gyógy ító mód is vi ta tár gya, nem le het, 

vagy nem sza bad na úgy kí sér le tez ni, mint a gyógy sze ré sze ti vagy élet ta ni ku ta tó 

la bo ra tó ri u mok ban. Ha a tár sa da lom mal kí sér le tez nek, ak kor az em be rek kel kí sér -

le tez nek. A szo ci a liz mus kí sér le te így mo rá lis és az em ber el len el kö ve tett bű nök 

rend jé ben ugyan az, mint dik ta tú rák or vo si kí sér le tei egyes élő em be re ken. Az em ber 

egye de in vagy tár sa dal ma in vég zett kí sér le tek rend re ször nyű ség re, szen ve dés re, 
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ter ror ra ve zet nek. Az ön ma gát mind vé gig ter ror ral fenn tar tó kom mu niz mus em -

ber kí sér le te ket haj tott vég re, egé szen bu ká sá ig za var ta la nul „a szo ci a liz mus kí sér -

le té ről” be szél tek. Ve ze tő it, vég re haj tó it, akik so ha egy pil la na tig nem mu tat tak 

meg ren dü lést bű ne ik mi att, nem kér tek bo csá na tot és nem is ve ze kel tek, mind má ig 

nem ál lí tot ták bí ró ság elé az em be ri es ség el len el kö ve tett bű ne i kért. A tör té net írás 

és a köz mo rál sem ítél te el őket. Sza bad lá bon ma rad hat tak, a po li ti kai élet ben is 

részt ve het tek, to vább ra is a leg ma ga sabb po zí ci ók el fog la lá sá val. A „szo ci a liz mus 

em ber kí sér le té nek” kí sér le te zői az egy ko ri kí sér le ti (ma ke let-eu ró pai) or szá gok ban 

ki emelt nyug dí ja kat, az új ma gán vál la la tok ban ve ze tő po zí ci ó kat él vez nek, töb ben 

köz tük mil li ár do sok. 

A nor ma tív dis kur zus kép vi se lői sze rint sta bil, te her bí ró együtt élést csak iga zsá -

gos ság ra le het ala poz ni, le gyen az gaz da sá gi, po li ti kai, kép vi se le ti, et ni kai, el osz tá si. 

Ez a di ag nó zis és a gyógy ítás el ve is. A tár sa dal mi iga zsá gos ság köz mo rál ban és 

tör vény ho zás ban va ló sta bi li zá lá sá nak egyik fel tét len fel té te le az em be ri es ség el -

le ni bű nök el íté lé se, a bű nö sök fe le lős ség re vo ná sa. 

A múlt tal kap cso lat ban fel kell ten nünk a kér dést, az iga zsá gos ság meg va ló su lá sa 

volt-e az 1849/1849-es sza bad ság harc el tip rá sa, a ki egye zés, Tri a non, a má so dik 

vi lág há bo rú vagy akár az 1989 előt ti vi lág. Ha nem, mint ahogy sen ki nem fog ja azt 

ál lí ta ni, hogy az volt, fel kel le ne tár ni, hogy me lyek vol tak az iga zság ta lan ság el vei, 

meg nyil vá nu lá sai, in téz mé nyei, ide o ló gi ái. Egy kö vet ke ző lé pés ben pe dig az a kér -

dés, le het sé ges-e és ho gyan az iga zsá gos ság ra ala po zott együtt élés fo gal ma it  

a Kár pát-me den ce szá má ra meg fo gal maz ni. Könnyen mond hat nánk, hogy a meg fo -

gal ma zás egy sze rű, de ez té ve dés len ne. Ugyan is nem az ál ta lá nos el vek meg ha tá -

ro zá sá ról van szó, ezek ré gó ta is mer tek és sok fe lé meg is va ló sul tak, ha nem sa já -

to san egy tör té ne ti ré gi ó ra va ló al kal ma zá sá ról, ahogy nap ja ink mediális nyel vén 

mond ják, app li ká ci ó já ról. 

Volt-e itt va la ha iga zsá gos ság? Mi lyen iga zsá gos ság le het sé ges itt? Nem nagy 

talál mányt is mer te tünk, ha ki je lent jük, egyes egye dü li gyógy mód a se bek re az igaz -

sá gos ság meg va ló sí tá sa, le he tő sé gé nek tar tal mi és for mai ku ta tá sa a ré gió szá má ra. 

Egy ilyen ku ta tás fel té te le az le het ne, hogy a mun ká ban va la mennyi Kár pát-me den -

cé ben élő nép részt ven ne, és a vizs gá lat va la mennyi lé pé sé ben min den nyel vi, et -

ni kai, kul tu rá lis ér zé keny sé get fi gye lem be ven né nek. Tar tal má ban pe dig azt, hogy 

min den meg ál la pí tá sá ban vissza utal na ar ra a fo lya mat sze rű ség re, ame lyet az igaz -

sá gos ság alap ve tő meg fo gal ma zá sa ként fo gad tak el Immanuel Kant és John Rawls 

el mé le tei nyo mán. A gond min dig az volt, hogy a Kár pát-me den cé ben a kor mányt 

és az ál la mot nem bir tok ló né pek akar tak be szél get ni az ál lam ve ze tő né pe i vel, akik 

azon ban a kor mány rúd bir to ká ban nem akar tak egyez ked ni. Óvo dás je le ne tek  

a nagy po li ti ká ban. Enyém a já ték au tó, nem adom. 

E kér dé sek tár gya lá sa messze ve zet ne, itt pusz tán azt vizs gál juk, hogy Sza bó 

De zső med dig ju tott e kér dé sek tár gya lá sá ban. 
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Mi le het ne? 
 

Sza bó De zső Új ma gyar ide o ló gia fe lé cí mű mű vé vel (1923) az el ső vi lág há bo rú utá ni 

ma gyar köz ál la po to kat vizs gál ja. Sú lyos kri ti ká val il le ti a ko ráb bi kor sza kot, an nak 

ál lam konst ruk ci ó ját, ame lyet „gon dol ko dás és lel ki fur da lás nél kü li gép ré szek ké 

idegez[ett] be egy fé lév szá za dos ab szo lú te köz pon to sí tó po li ti ka”52. Frap páns di ag -

nó zis fél mon dat ban. Pla tón már két és fél ezer éve fel is mer te az el vet, hogy egy 

állam nem le het tar tós, ame lyet ar ra ala poz nak, hogy ne gon dol kozz, ne le gyen lel ki -

is me ret-fur da lá sod, le gyél esz köz, hi szen épp az egyes em ber leg fon to sabb ké pes -

sé ge it sem le ge sí ti, az észt, a mo rált és a sza bad cse lek vést. Olyan adott sá gok, ame -

lyek nél kül jó ál lam nem ala pít ha tó, hi szen az ál la mot em be rek tart ják fönn, akik 

ak kor tá mo gat ják, ak kor vál nak hí ve i vé an nak, ha va ló di ké pes sé ge ik re, ügyes sé -

gük re, eszük re és fe le lős sza bad sá guk ra épí tik azt. Ha ők ma guk ar ra épí tik, mint 

ala pí tói. Egyéb ként az ál lam min dig ide gen ma rad szá muk ra, amely nek tör vé nye it 

nem ké pe sek kö vet ni. Amennyi ben az ál lam te rü le tén élő ket nem em ber ként te kint -

jük, az ál la mot nem em be ri mivoltuk, gon dol ko dá suk, szük ség le te ik és cse lek vé se ik 

meg hosszab bí tá sá nak és meg könnyí tő jé nek, nem az ő te remt mé nyük nek és füg gel -

mük nek, ak kor az ál lam tu da tos és har mo ni kus fenn tar tá sá ban nem is szá mít ha tunk 

rá juk. Sem a lát szó lag bé kés hét köz na pok ban, sem a vál ság hely ze tek ben. Azért csak 

lát szó lag bé kés egy ilyen ál lam há bo rú nél kü li ál la po ta, mert va ló di bé ke csak em -

be rek közt le het sé ges, akik meg egyez tek, akik a meg egye zést ma guk ra és em ber tár -

sa ik ra néz ve igaz sá gos ként és ezért kö te le ző ként is me rik el. Va gyis olyan em be rek 

közt, aki ket az ál lam al ko tó tel jes em be ri mi vol tá ban el is mer mint olyant, aki ép pen 

eb ben az el is mert mi vol tá ban ma ga ál lam al ko tó. 

Te gyük hoz zá, egy ilyen ál lam ban nem lé te zik a „ki sebb ség” le ki csiny lő, le fo ko -

zó és a faj el vá lasz tó fo gal ma sem. Már pe dig ez utób bi Sza bó De zső fo gal ma, ami -

kor a töb bi Kár pát-me den cé ben élő nép cso port ról be szél.53 Min den egyes em ber 

ön ma ga egye te mes tel jes sé ge, abszolútum. Ön ma ga vi lág egye te mé nek kö zép pont -

ja. A vi lág egye tem pe dig nem le het el szi ge telt ség ben, nem le het faj. Iga zsá gos ság 

csak vi lág egye te mek közt le het sé ges, nem a fi zi ka i ak, ha nem a mo rá li sak, a szub -

jek tí vek, a fe le lő sek közt. 

Az em ber nek van tu da ta, az em ber nek van én je, az em ber sze mély, ő ren del ke zik 

tu dás sal, mo rál lal, mű vé szet tel. Sem az em ber nél ki sebb egy sé gek (egyéb élő lé nyek, 

sej tek, kö vek), sem a na gyob bak (tár sa dal mak, boly gók, csil la gok, ga la xi sok) nem 

ren del kez nek ezek kel. Az egyes em ber hor doz za min dezt, ahogy Ady min den sze -

mély- és transz cen den tá lis fi lo zó fi át össze fog la ló an ír ja, „Va gyok, mint min den em -

ber: fen ség, / Észak-fok, ti tok, ide gen ség, / Li dér ces, messze fény, / Li dér ces, messze 

fény.”54 
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Az em ber „ti tok”, rej tély, ma gát al kot ja meg gon dol ko dá sá val, ha nem, hát 

 szörnnyé vá lik. Min den gon dol ko dás és min den eti ka az egyén re össz pon to sít, be -

lő le in dul ki és hoz zá tér vissza. Ki gon dol ko dik, ha nem az egyén? Ki mo rá lis, ha 

nem ő? Szókratész az egyes em ber vé le mé nyét, mo ra li tá sát pró bál ta fel tár ni és for -

mál ni, de már előt te Ho mé rosz is az Antigonéban az em bert je löl te meg, mint a leg -

fé lel me te sebb, leg in kább hát bor zon ga tó és ti tok za tos lény, sőt szörny, mi köz ben  

a ma gyar for dí tás eufémisztikusan „cso dá la tost” ír („Sok van, mi cso dá la tos, / De az 

em ber nél nincs sem mi cso dá la to sabb.”)55. Arisz to te lész me ta fi zi ká já nak ki in du ló 

pont ja az em ber. A te rem tés tör té net az em bert mint egyes em bert ne ve zi meg Is -

ten kép má sá nak és nem az em be re ket. Is ten nem tö me get te remt, ha nem egyet len 

em bert, majd tár sat szá má ra, akik nek meg ada tik a sza bad ság és a fe le lős ség vál la -

lá sá nak le he tő sé ge. Mo rá lis tra gé di á já ban Madách sem tö me ge ken ke resz tül, ha -

nem az egyes em ber be ál lí tó dá sán ke resz tül mu tat ja be a tör té ne lem vál to zá sa it.  

A két ezer éves ke resz tény te o ló gia és fi lo zó fia az egyén mo rál já ra épít, Boethius 

sze mély de fi ní ci ó já ban ne ve zi az em bert oszt ha tat lan és kom mu ni kál ha tat lan nak. 

Descartes min den tu dás nak a he lyét az em ber ben ha tá roz za meg, Immanuel Kant 

sze rint min den tu dás és eti ka fel té te le a szub jek tum. 

Az in di vi du um je len té se nem oszt ha tó, in-dividuum. Csak az egye di em ber gon -

dol ko dik, sza bad, mo rá lis, fe le lős. Nincs kol lek tív gon dol ko dás, kol lek tív mo ra li tás 

és fe le lős ség. Az én gon dol ko dom köz vet len tu da ta és az én va ló sá gá hoz va ló köz -

vet len hoz zá fé rés csak an nak ada tik meg, aki ki mond ja, én. Ő, és min den ki más, 

csak ah hoz az egyet len én hez fér het hoz zá pri vi le gi zál tan, be lül ről. Ez a be lül ről 

meg élt, meg ta pasz talt va ló ság az egyé ni em ber, a kö zös ség, az egész em be ri ség 

fenn tar tó ja. Nem egye dül, ha nem a töb bi ha son ló hely zet ben lé vő em ber rel. Ter mé -

sze te sen nincs egyén kö zös ség nél kül, a nyelv, a sok em ber for mál ja az egyes em -

bert, de a kö zép pon ti cso mó pont, az oszt ha tat lan az egyes em ber. En nél fog va az 

in di vi du um nem csak meg ke rül he tet len, ha nem min den nek a kö zép pont ja: ön ma ga 

vi lá gá nak és ez ál tal az egész em be ri vi lág fenn ál lá sá nak. Az in di vi du um így po li ti kai 

is, a po li ti kát, az együtt élés for má it ala kít ja, de a po li ti ka előtt ott van az in di vi duá -

lis tu dat (másfajta tu dat nincs is), az én gon dol ko dom, ame lyet so ha nem te he tünk 

zá ró jel be, hi szen min den po li ti ka fel té te le. 

Ahol nincs ki egyen sú lyo zott, az egyes em ber tu da tá ig el ju tó és azt fe le lős sé te -

vő iga zsá gos ságköz tu dat, ott a Hobbes-fé le min den ki har ca min den ki el len tom bol 

ak kor is, ha az ép pen nem fegy ve rek hasz ná la tá ban nyil vá nul meg. De úgy fog 

mani fesz tá lód ni, ha for dul a tör té ne ti hely zet. Mint ahogy for dult is, nem is egy szer 

e ré gió utol só két száz éves tör té ne té ben. És ak kor jön a min den ki bosszú ja min -
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denkin, amely még rosszabb, mint a harc. A harc nak ad ha tó racionalitás és vég, 

a bosszú nak nem. 

Ha nem iga zsá gos ság ra, fe le lős ség re és sza bad ság ra ala pí tunk ál la mot, ha nem 

egy gé pe ze tet ter ve zünk meg, ak kor nem em be rek re, ha nem gé pi al kat ré szek re, hús -

da ra bok ra épít jük, és a kény sze re sen össze tar tó erő szét hul lá sá val, Sza bó De zső 

sza va i val „má ról hol nap ra kü lön-kü lön vo nag ló, egy más el len ha do ná szó mo za ik -

da ra bok alak ta lan, ka o ti kus tö me ge”56 lesz. Ez Tri a non. Ez az, amit a nor ma tív dis -

kur zus mód sze ré vel akár 1867-ben, akár 1849-ben meg le he tett vol na jó sol ni. És 

fel te het jük a kér dést, ma med dig ju tot tunk a ma gyar or szá gi po li ti ká ban. És to vább, 

„akik az ál lam sor sát ad dig in téz ték, a meg idé ző tör té nel mi óra el ső üté sé re szét sza -

lad tak, mint ha mis kár tyá sok, ha a rend őr ség ko pog ta tá sát hall ják a klub aj ta ján”57. 

Nem ez tör tént 1989-ben, a kom mu niz mus bu ká sa kor, hogy va la mi rej té lyes erő 

vagy biz ta tás ha tá sá ra rö vi de sen vissza ol da log ja nak az örök ké ve lünk élő kár tyá -

sok, hogy most már ne kom mu nis ta ként, ha nem új ne vű pár tok ban foly tas sák  

a párt ban meg kez dett bar lan gi játsz má i kat? Az in di vi du á lis ha szon játsz má it, ame -

lyek so rán eszük ágá ban sincs ál la mot a normativitás alap ján al kot ni. 

Sza bó De zső a ma gyar or szá gi köz ál la po tok iga zság ta lan sá gát sa já to san „ma gyar 

re vo lú ci ó val” kí ván ja meg ol da ni, „a ma gyar for ra dal mat a ma gyar ság gal, a ma gyar -

ság ér de ké ben”.58 Két kér dés me rül fel, az egyik, hogy hol kí ván ja ezt a nagy vál to -

zást meg va ló sí ta ni, más részt pe dig, hogy ki vel. A ma gyar nép tör té nel mi nyo mo rát, 

ki lá tás ta lan hely ze tét, szám ta lan ve re sé gét ha tal mas tör té nel mi erők re ve ze ti 

 vissza, sa já tos mó don csak ép pen nem ma gá ra ar ra, amit ő „ma gyar ság nak” ne vez. 

Ha ezen a ma gyar nyel vet mint el ső nyel vet be szé lő ket ér ti, ak kor alap ve tő té nye -

zők ként kel le ne fi gye lem be ven nie, hogy 1. ez a nyelv el szi ge telt Eu ró pá ban, 2. a ki -

egye zés ide jé ben a Kár pát-me den ce la kos sá gá nak is csak alig több mint öt ven 

száza lé ká nak volt ma gyar az anya nyel ve. A hol és ki vel kér dé sé re te hát meg nyug -

ta tó an sem nyel vi, sem ge og rá fi ai vá laszt nem tu dunk ad ni. Ha ugyan is a ma gyar 

nyelv ben, en nek ere jé vel és fo gal ma i val kí ván for ra dal mat, ak kor a tör té nel mi 

Magyar or szág te rü le tén az ott élők több mint negy ven szá za lé ka ki zá ró dik eb ből, 

ők lesz nek a „ki sebb ség”, amely fo ga lom ról az imént mu tat tam be, hogy tart ha tat lan 

mind mo rá lis, mind po li ti kai ér te lem ben. E ki zá rás sal el vet jük egy ké sőb bi for ra da -

lom csí rá ját és biz to sít juk a „for ra da lom mal” lét re ho zott ál lam szét esé sét. 

Az sem vi lá gos, hogy mit ért for ra dal mon, és mi lyen jel le gű (gaz da sá gi, po li ti kai, 

et ni kai, kul tu rá lis) for ra da lom le beg a sze me előtt. A for ra da lom fo gal mát tör té ne ti leg 

a fran cia for ra da lom főbb vo ná sa in mu tat ja be, hang sú lyoz va, hogy ér tel me zé se  

a ma gyar vi szo nyok ra nem ül tet he tő át min den to váb bi nél kül.59 Alap té zi se sze rint 

az em be ri sé get az élős di ség moz gat ja: min den ki élős di akar len ni, ki ter melt ből a ki -

ter me lők kö zé jut ni. A fran cia for ra da lom nem volt más, mint a meg rög zött ki ter -
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me lé si struk tú rák fel rob ban tá sa, a kár tyák új rale osz tá sa, a kár tyá zók cso port ja i nak 

új ra al ko tá sa. „A fran cia For ra da lom nyo mán ki rob ba nó de mok ra ti kus szabadverseny 

meg te rem tet te a zsák mány-Ál lam mo dern fej lő dé si for má ját, a rész vény tár sa ság 

Ál la mot.”60 Sza bó De zső metahistorikus tör té net szem lé le té vel ké tel ke dik ab ban, 

hogy az em ber mé lyén rej lő élős kö dő ra ga do zó fo gal mi vagy po li ti kai for ra dal mak -

kal fel szá mol ha tó len ne. 

Ha imént em lí tett esz me fut ta tá sá ban po li ti kai for ra da lom ra utal, amely a leg va -

ló szí nűbb, ak kor vagy az egye te mes iga zsá gos ság esz mény min den szin ten va ló meg -

va ló sí tá sát, vagy va la mi fé le „ma gyar iga zsá gos sá got a ma gyar nak” esz mé nyét ér ti 

a fo ga lom alatt. Ez utób bi az em lí tett sok ré tű el szi ge telt ség és a tör vény sze rű en 

meg ha tá ro zó dó ki sebb ség fo ga lom tart ha tat lan sá ga mi att a leg na gyobb iga zság ta -

lan sá got ge ne rál ná azok kal szem ben, akik nem tar toz nak a ma gyar et ni kai, nyel vi 

vagy kul tu rá lis örök ség hez. És tör té nel mi táv la tok ban pe dig fő ként és el ső sor ban 

azok kal szem ben, akik a ma gyar et ni kai-nyel vi kö zös ség hez tar toz nak. Ha vi szont 

egye te mes el vek sze rint kí ván át ala kí ta ni, ak kor nem ma gyar, ha nem a töb bi nyelv -

vel, nép pel kö zös út lesz. Ha pe dig kö zös út az egyet len jár ha tó, ak kor a ta nu lás,  

a kép zés az alap ja. 

Ez zel pe dig ah hoz a kér dés hez ju tunk, amely a leg na gyobb ezer éves fe la da ta lett 

vol na az itt élő né pes ség nek: a ta nu lá sé hoz. Sza bó De zső a de mok ra ti kus fej lő dés 

alap ve tő össze te vő jé nek lát ja az „is ko lai ne ve lést”, az ok ta tást, és ez zel meg egye zik 

min den de mok rá cia te o re ti kus sal.61 Dewey a bol se vik for ra da lom mal szem ben azt 

ál lít ja, ha iga zsá gos ság ra ala po zott de mok rá ci át aka runk, ak kor nem for ra dal mat 

kell csi nál ni, ha nem jo gi lag meg ala poz ni az ál la mot, és a le he tő leg ma ga sabb szin tű 

szé les kö rű ta ní tást és ok ta tást kell biz to sí ta ni. Dewey kí sér le ti is ko lát is ala pí tott, 

Sza bó De zső nek vi szont ok ta tá si ja vas la ta ál ta lá nos ság ban ma rad, nem te szi fel  

a sa ját ko rá tól nap ja in kig és már jó val előt te is ége tő kér dést, mi ért nem ve szi ke -

zé be a ma gyar nép sa ját ok ta tá sát a fa lu a kis kö zös sé gek szint jén, mi ért nem épül 

fel ön erő ből a „ma gyar pa raszt” igé nyé ből ere dő en a nép ön kép zé se. A mu lasz tást, 

a hi bát má sok fe le lős sé gé be tol ni min dig az egy sze rűbb nek és ké zen fek vő nek tű nő 

út, en nek nemcsak a mar xiz mus a pél dá ja, ahol so ha nem a mar xis ta, ha nem min -

dig a má sik a ki zsák má nyo ló. 

Lát juk-e ma gyar ja in kat akár nap ja ink ban is sa ját el ha tá ro zás ból és el kö te le ző dés -

ből a le he tő leg ma ga sabb szin tű ide gennyelv-tu dás ra, fi lo zó fi ai, iro dal mi, mű vé szeti 

kép ző dés re tö re ked ni? Lát juk-e, hogy fi a tal ja ink, csa lád ja ik, szü le ik mo ti vá ció ját 

kö vet ve ad dig nem nyugszanak, amíg fel ső fo kú szin ten nem be szél nek-ol vas nak-

ír nak an go lul, né me tül, fran ci á ul, spa nyo lul és a töb bi nyel ven? Ol vas sák-e a klasszi -

ku so kat, ke re sik-e min den ere jük kel a tel jes em be ri éle tet, fel te szik-e a kér dést, 

hogy mit is je lent az em be ri tel jes ség és van-e ilyen, hogy mit je lent gon dol kod ni, 

együtt él ni? Mit je lent ma gya rul be szél ni, ho gyan vi szo nyul nyel vük és a nyelv által 

hor do zott ér ték rend szer a töb bi nyelv hez és azok ér ték rend sze re i hez? Hány ma -
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gyar or szá gi ma gyar tud na ezek re a kér dé sek re sza ba tos vá laszt ad ni ezer év eu ró pai 

lét után? Mert ha nem tu dunk vá la szo kat ad ni vagy el mon da ni, mi ként gon dol ko -

dunk eze ken a kér dé se ken, ak kor eu ró pai lé tünk még nem je len lét és nem itt lét 

(Dasein). Há nyan mon da nák, igen, er re tö rek szünk, nyel ve ket ta nu lunk, ma gyar és 

kül föl di iro dal mat ol va sunk, klasszi kus ze nét hall ga tunk, ta nul má nyoz zuk a gon dol -

ko dás tör té net nagy ja it és igyek szünk az iga zsá gos ság fo gal mát meg ér te ni, tö rek -

szünk a szom széd né pek meg is me ré sé re és meg ér té sé re? Ha ke ve sen len né nek, és 

en nek kö vet kez mé nye it ér te nénk, tel jes erő be do bás sal az ér dek lő dés, a bel ső mo -

ti vá ció fel kel té sé vel kel le ne tö rőd nünk. 

Áll jon itt Sza bó De zső pró za köl te mé nye, egy be kez dés az egyik ta nul má nyá ból, 

ahogy ő a ma gyart vagy a ma gyar sá got le ír ja! Bennfoglalt vá lasz a fel ve tett kér dé -

sek re, újabb metakérdés ge ne rá lá sá val: ilyen bel ső kö zeg ben és ak ko ri vagy mos -

ta ni vi lág tör té ne ti kény sze rek kö ze pet te va jon mi lyen to váb bi kér dé se ket kell meg -

fo gal maz nunk nap ja ink ban, és van nak-e meg va ló sít ha tó ja vas la ta ink, fő leg van-e 

szé les támogatottságú, te hát át fo gó po li ti kai erő és mo rá lis el ha tá ro zás, a ki tar tás 

ké pes sé ge egye sek ben az eset le ges szé le sebb kör ben el fo gad ha tó ja vas la tok meg -

va ló sí tá sá nak végigvitelére. „Hol van hát a ma gyar ság? Szét szór va a rög ne héz sze -

szé lyei közt sá ros, csúf, em ber te len fal vak ban, kis ab la kú, nagy részt egész ség te len 

há zak ban, az úr és a zi va tar fé lel mei közt: él a ma gyar pa raszt. Ő őriz te meg az ősi 

pszi chét: min den vé dő, min den ter mő és al ko tó erőn ket. Az édes ma gyar nyelv szá -

za do kon át az ő mély föld-lel ké nek me leg tit ka i ban rej tő zött. Ő fi zet te ezer esz ten -

dő vé res-ara nyos tör té nel mi dá ri dó ját. A vi lág há bo rú ször nye te ge az ő hú sá ból, az 

ő vé ré ből táp lál ko zott. A két for ra da lom alatt ő volt az egyet len szi lárd ta laj, az 

egyet len meg tar tó erő. Ő őr zött meg min dent, ő adott min dent, ő te rem min dent.  

Ő az egyet len tör té nel mi osz tály: a ma gyar ság. [...] Mi len ne a sor sa en nek a ma -

gyar ság nak egy eset le ges el len for ra dal mi ura lom alatt? Az ide gen ki zsák má nyo ló 

osz tá lyok, ide gen kö zép osz tály és ide gen bü rok rá cia ke zé ben csak vad-ira mú éh -

sé gek vak zsák má nya len ne. En nek a faj nak, mely Eu ró pa leg in tel li gen sebb, leg em -

be ribb, leg mé lyebb kin csű né pe: po kol vol na a mai nap ja, és nem vol na hol nap ja. 

[...] Az el len for ra da lom egye te mes ha lált je lent a ma gyar ság ra. Je len ti min den ér té -

ke, min den ere je el ta po sá sát. Je len ti a ma gyar ság terv sze rű ki űzé sét, ki gyil ko lá sát 

vé re, szen ve dé se, mun ká ja szent föld jé ről. Je len ti az ide gen ha rá cso lók vég le ges 

hó dí tá sát.”62 A há zak ma már egész sé ge seb bek, ab la ka ik na gyob bak. Kér dés, hogy 

a Kár pát-me den ce töb bi né pe, amely nek fel te he tő leg van nak ha son ló kor társ gon dol -

ko dó ik, akik ha son ló kat állítanak sa ját né pük ről, alá ír nák-e ezt a jel lem zést. Va jon 

a struk tú rá kat át ne vez ve, a szol ga bí ró nak és Döbröginek más ne vet (pol gár mes ter, 

párt igaz ga tó) ad va, az önál ló ság, az au to nó mia, a kö zös ség al ko tás, a gon dol ko dás 

mennyi fé nye ju tott be a mo der nebb há zak ban rej tőz kö dő el mék be? Fény, amely 

ma már nem csak a na gyobb ab la ko kon, de az elekt ro ni kus esz kö zök kép er nyő in ke -

resz tül is ér kez het(ne). 

Mit je lent önál ló an gon dol kod ni? Nem vár hat ja egyet len nép, egyet len kö zös ség 

sem, hogy er re más ve zes se rá. Mi ért is? Min den ki nek, min den egyes in di vi du um -
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nak, egyé nek cso port ja i nak ép pen elég gond ja van sa ját ma gá val: min den egyes 

em ber nek meg kell küz de nie sa ját éle te tér- és idő be li, pszi cho ló gi ai, gon do la ti és 

te het ség be li vé ges sé gé vel. Mi ért emel jen föl bár ki is va la ki mást, má sik kö zös sé get, 

má sik nép cso por tot vagy né pet sa ját csa lád tag ja in kí vül, akik a bi o ló gi ai, pszi cho ló -

gi ai, kö zös sé gi tör vé nyek ál tal rá bí zat tak? Ami kor te hát for ra da lom ról be szé lünk, 

ak kor an nak fo gal mát kel le ne tisz táz ni, és amíg nincs meg a gon dol ko dás, a kul tú ra, 

a meg is me rés és a jó ság ki mű velt szán dé ka, ad dig for ra da lom jó ra nem ve zet het. 

Min den nem spon tán, ide o ló gi ai ala pú tár sa dal mi vagy po li ti kai for ra da lom pusz tu -

lás ba vi vő em ber kí sér let. A kul tú rá ra, a meg is me rés re, az eti ká ra ala pu ló szé les 

körű tár sa dal mi szán dék nem for ra da lom ra, ha nem bé kés tár sa dal mi át ala ku lás ra 

ve zet(ne) a jog al ko tás esz kö ze i vel. 

Írás tu dat lan sá ga, nyel vi el szi ge telt sé ge, vi szony la gos mű velt ség hi á nya, ten ger 

nél kü li ge og rá fi ai be zárt sá ga mi att a Kár pát-me den cé ben élő ket vá rat la nul ér te az 

el múlt év szá za dok tech ni kai-ci vi li zá ci ós fej lő dé se, a föld raj zi és gaz da sá gi tér ki tá -

gu lá sa, az úgy ne ve zett ka pi ta liz mus ki bon ta ko zá sa. Ez utób bi ere de ti leg, bár nem 

ki zá ró lag az al ko tóerő meg nyil vá nu lá sa is, a fe le lős ség vál la lá sa sa ját és sa ját ja ink 

sor sa iránt. Az élet anya gi fel té tel rend sze ré nek tör té ne ti leg leg si ke re sebb biz to sí -

tá sa. Az itt élő em be rek nagy ré sze nem tu dott mit kez de ni az zal a fé lel me tes gaz da -

sá gi ha la dás sal, amely ben a nyu ga ti né pek szer ves fej lő dés so rán ré sze sült. Ami kor 

tör té nel mi esély kí nál ko zott, és ez nem egy szer for dult elő, ép pen az or ga ni kus 

nyel vi és kul tu rá lis össze kap csolt ság hi á nya mi att rend re el sza lasz tot ták a le he tő -

sé get, mint ha csak ér tet len né zői és nem cse lek vő meg ha tá ro zói let tek vol na sa ját 

sor suk ala ku lá sá nak. Az esélyt csak ak kor tud ták vol na meg ra gad ni, ha kö zü lük so -

kan jár ták vol na a vi lá got, nyel ve ket be szél tek vol na, el sa já tí tot ták vol na azo kat  

a mes ter ség be li, cse lek vé si, tech ni kai, kom mu ni ka tív és gaz da sá gi kész sé ge ket, 

ame lyek a gyors vál to zá sok hoz va ló al kal maz ko dás fel té te lei. „Ha a ma gyar ság ke -

be lé ben let tek vol na kel lő szer ve zett erők, a szük sé ges szel le mi ho ri zont tal fel ké -

szül ve: ez lett vol na a ma gyar ság for ra dal ma, ha tal mas evo lú ci ó ja, élet hez ju tá sa 

az ezer éven át el nyo mott és ki zsák má nyolt faj nak.”63 A ha és a vol na nem tör té -

nel mi fo gal mak, a van, a meg csi nál tuk a tör té ne lem ka te gó ri ái. A ha és az ak kor  

a gya kor lat, a mo rál, a jö vő le he tő sé ge. Ha és vol na, ha lett vol na: a szel le mi ho ri -

zont. Hon nan jön? Ön ma gá tól. Ki nek van, hol van? Az egyes em ber nek, az egyes 

em ber nél. Az egyén szel le mi ho ri zont ja sa ját mun ká já ból, sa ját tö rek vé sé ből jön. 

Sa ját ta nu lá sá ból, kép ző dé sé ből, igé nyé ből. Ha on nan nem, ak kor se hon nan. 

Fel ké szü lés? A ma gyar nép nek volt rá ép pen ezer éve. Aki nek ezer év nem ele -

gen dő, an nak mennyi kell? Is mer va la ki olyan né pet, amely nek ezer év esély után 

a tör té ne lem újabb le he tő sé get ad? Egy nép, ame lyet ezer évig el nyom tak és ki zsák -

má nyol tak? Az el nyo más és a ki zsák má nyo lás köz tu dot tan ti zen ki len ce dik szá za di 

fo gal mak. Ha nincs fo ga lom, nincs an nak meg fe le lő cse lek vés, leg fel jebb tör té né sek 

van nak. Va gyis nem ki zsák má nyo lás volt, pusz tán vi szo nyok, ami lye nek a vi lág 

min den ré szén fenn áll tak a tech ni kai fej lő dés, a gé pek meg je le né se előtt. Nyo mor 

és el ma ra dott ság? A má sok ál tal ve zet te tés és önál lót lan ság a má sok vagy a ma gunk 

165

Boros János: A politikai esszé normatív diskurzusa

63     SZA BÓ: i. m. (2002), 9. 



hi bá ja? Immanuel Kant az önál lót lan sá got ön ma ga ál tal ön ma gá nak oko zott hi bá -

nak, bűn nek, ön ma ga irán ti tar to zás nak (selbstverschuldet) ne ve zi. „A fel vi lá go so dás 

az em ber ki lá ba lá sa ma ga okoz ta kis ko rú sá gá ból. Kis ko rú ság az ar ra va ló kép te len -

ség, hogy va la ki má sok ve ze té se nél kül gon dol kod jék. Ma gunk okoz ta ez a kis ko rú -

ság, ha oka nem ér tel münk fo gya té kos sá gá ban, ha nem az ab be li el ha tá ro zás és bá -

tor ság hi á nyá ban van, hogy má sok ve ze té se nél kül él jünk ve le. Sapere aude! Merj  

a magad ér tel mé re tá masz kod ni!”64 Jel lem ző a Ma gyar or szá gon élő em be rek re ez 

a tí pu sú gon dol ko dás? A mé dia meg nyil vá nu lá sa i ból, a hét köz na pi kom mu ni ká ci ó -

ban az a be nyo má sunk tá mad, hogy az em be rek fel nőt tek, bát ran el mond ják vé le -

mé nyü ket, ame lyet önál ló an és sza ba don ala kí tot tak ki és fo lya ma to san fe lül vizs -

gál nak, má sok ve ze té se nél kül gon dol kod nak, sa ját ér tel mük re tá masz kod nak. 

A kö zös sé gi sors té vely gé se gon do lat ta lan ság ra és az eb ből kö vet ke ző kép zet -

len ség re, tá jé ko zat lan ság ra, fej let len ség re, „fe jet len ség re” és te he tet len ség re ve zet -

he tő vissza: „kel lő fel ké szült sé gű szer ve zett ség nek még a csí rá ja sem volt a ma -

gyar ság ke be lé ben”.65 A leg na gyobb hi ány, mert jövőtlenséget hor doz: a csí ra hi ány. 

Sza bó De zső egy idő ben a „szo ci ál de mok ra ta mun kás sá got” lát ta a jö vő hor do zó já -

nak, mi köz ben „vég ze tes sod ró dás sal volt benne az ese mé nyek ro ha ná sá ban”, de 

azért jel lem ző volt rá „cso dá la to san fe gyel me zett, in tel li gens, ta nul ni vá gyó [...] élet -

al ko tó hi te”. Aki fe gyel me zett, az nem sod ró dik és nem ro han; a ta nul ni vá gyó, az 

éle tet al kot ni aka ró pe dig bi zo nyít son. 

So ra it száz év vel ez előtt ír ta. Ennyi ide je volt az ál lí tó lag élet hi tű mun kás ság nak 

a ta nu lás ra. Hol van nak a nagy mű vek, a nagy tu dá sok, a nagy egye te mek, hol van 

a száz év alatt meg szer zett ki emel ke dő mű velt ség, amely nek se gít sé gé vel az „élet -

al ko tó hit” gya kor lat tá és tár sa dal mi va ló ság gá vá lik? Is mét a ha. „Ha ez a nagy sze rű 

elem lett vol na ab ban a hely zet ben, hogy meg va ló sít sa [...] az evo lú ci ót: csi nált vol -

na iga zi szo ci a liz must, csi nált vol na iga zi de mok rá ci át.”66 Tör té nel mi ér tel met len ség 

azért si rán koz ni, hogy ha hely zet lett vol na, mi min dent csi nált vol na. A lab da rú gás 

nyel vén: ha gól hely zet ben lett vol na, ta lán be lőt te vol na. A tör té ne lem azok nak áll, 

akik a hely ze tet meg te rem tik és ki hasz nál ják. A fel ké szült csa pat nak és a gól lö vő -

nek. A tör té ne lem so ha nem kí nált sem mit tál cán; vagy ha igen, ak kor leg alább annyit 

el is vett. Csak an nak kí nált, aki kí nál ta tott ma gá nak, aki meg sze rez te az előt te he -

ve rőt, aki nem en ged te, hogy el ve gyék a meg szer zett ja va kat. Aki ké pez te ma gát, 

aki esz kö ze it ál lan dó an fej lesz tet te és mun ká ra fog ha tó ál la pot ban tar tot ta, aki ál -

lan dó an éber volt, aki nem en ged te a mé csest ki huny ni, aki nem ás ta el ta len tu mát. 

Sza bó De zső si e tős írás mód já ban új ra meg új ra adó sa ma rad, hogy el mond ja, mit 

ért ki fe je zé se in, és azok mi ként ül tet he tők át a va ló ság ba. Mi is az „iga zi” de mok rá -
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cia, az iga zi szo ci a liz mus? Mi től lesz iga zi, mi lyen el vek alap ján? Ho gyan le het meg -

va ló sí ta ni? Vé gig la poz hat juk a sok ezer le írt ol dalt, se hol egy megvalósít ha tó sági 

re cept mel lék let a fel ka pott, majd el ej tett fo gal mak hoz. 

Mi e lőtt kér dé se ink me rül né nek fel az iga zi de mok rá cia és szo ci a liz mus fo gal mát 

il le tő en, Sza bó De zső meg nyug tat ja ol va só it: „És az iga zi szo ci a liz mus, az iga zi de -

mok rá cia az or szág la ko sai közt a leg ége tőb ben a ma gyar ság nak az ér de ke: egyet len 

le het sé ges élet út ja.”67 Te hát új ból és új ból ma gyar de mok rá cia, ma gyar szo ci a liz mus 

és a töb bi nép ki zá rá sa. A negy ven szá za lék nak ez nem iga zi ér de ke? A né me tek,  

a szlá vok, a ro má nok? Sza bó De zső váll ve re ge tés sel in té zi el tö rek vé se i ket: „Az or -

szág ger mán és szláv la ko sai de rék, mun kás-, ál ta lá ban jó ma gyar ér zé sű né pek. Bár 

ter mé sze ti adott ság, te het ség szem pont já ból két ség te le nül jó val a ma gyar faj alatt 

áll nak.”68 Wow (ejtsd: vau)! – mon da ná egy an gol szász, ha ér te ne ma gya rul. 

A nem ze ti ar ro gan cia ma gas is ko lá ja, ha bár Sza bó De zső hol a ma gyar ság ural -

mát akar ta meg te rem te ni a töb bi nép cso por tot váll ve re ge tés sel le saj nál va, hol pe -

dig, ahogy Ko vács Dá vid hi vat ko zik, úgy vé li, „nincs olyan iro da lom tör té ne ti mun -

ka, amely meg kí sé rel te vol na be mu tat ni azt a »je len té keny hoz zá já ru lást, me lyet  

a ma gyar szel lem nem ma gyar fa jú la kó tár sa i nak kö szön het«.”69 Te hát a váll ve re -

get he tő ség ki ér dem lé sé nél na gyobb a tel je sít mény. 

A gon do lat me net itt el is éri azt a szín vo na lat, ami kor nem sok hi ány zik, hogy  

a mai ol va só vég le ge sen fél re te gye a köny vet, de ve gyük fi gye lem be He ge dűs Gé za 

ál lí tá sát, „[n]emegyszer az az ol va só be nyo má sa, hogy ez az író el me be teg, de né -

ha ki de rül, hogy na gyon is jó zan és nagy fel ké szült sé gű nyel vész és iro da lom tör té -

nész”.70 Ez is, az is – szí ne és fo nák ja, ön ma gá nak is, ahogy élet raj zá ban az el vek ről 

meg ál la pít ja. 

Meg tud juk, hogy az ide gen „bi o ló gi ai” né pek ho ni megtelepedettjei azért, hogy 

meg sze res se nek ben nün ket, ma gya ro kat, szá mos ve ze tő po zí ci ót kap nak, nem is 

ke ve set, ép pen annyit, hogy a ma gya rok ki szo rul ja nak sa ját sor suk in té zé sé ből, 

akik nek pusz tán a ka to na ság és a hő si ha lál ma rad osz tály ré szük. Ezen vál toz ta tan -

dó Sza bó De zső a ma gyar ság szer ve ző dé sét ja va sol ja a töb bi itt élő nép cso port hoz 

ha son ló an. 

 

 

Nem ze ti ha la dás 
 

Sza bó De zső től fel te he tő leg nem vi tat ha tó el a ma gyar né pet fél tő ag go dal ma.  

A ma gyar or szá gi tör té ne ti, gaz da sá gi ál la po tok ra vo nat ko zó di ag nó zi sa azon ban 

egy ol da lú és min den va ló di hasz no sít ha tó ság nél kü li. Egy di men zi ós a be teg ség fel -

tá rá sa, nincs gyógy mód. Ott áll nak az ide gen erők, ame lyek min dent meg tesz nek  

167

Boros János: A politikai esszé normatív diskurzusa

67     Uo. 
 
68     Uo., 33–34. 
 
69     KO VÁCS: i. m. (2014), 26., 36. Idé zi: SZA BÓ De zső: Újabb iro dal munk és leg újabb iro da lom tör té ne tünk 

[1913] = uő: Egye nes úton I. Bp., Püski, 2003, 339. 
 
70     HE GE DŰS: i. m. 



a ma gyar nép el nyo má sá ra és ki szi po lyo zá sá ra, alul tar tá sá ra, és itt van nak a te het -

sé ges, tisz ta ma gya rok, akik re jobb jö vőt le het ne épí te ni. Nem te szi fel a kér dést, 

hogy hol szunnyad tak ma gyar ja ink az el múlt ezer év ben. Ha ily nagy te rü le tű or -

szá got bir to kol tak, hogy csú szott ki ke zük kö zül. Va ló ban csak a La Fontaine sajt-

pottyantó hol lói vol tak? Egyet len nagy sajt volt, amely ezer év után pottyant ki az 

ezer éves hol ló cső ré ből, avagy min den nem ze dék ki ej tett egyet? Bár me lyik is, ezer 

esz ten dő nem volt elég a ta nu lás hoz, a ró ka fel is me ré sé hez, a sajt szo ro sabb meg -

fo gá sá hoz, egy jobb, fi no mabb sajt el ké szí té sé hez vagy akár egy sajt el ké szí té sé -

hez a ró ká nak, a töb bit pe dig ma gunk nak? 

Sza bó De zső a nem ze tet is „ide gen” fo ga lom nak tart ja, és a ma gyar faj ban lát ja 

a jö vő zá lo gát. Nem kis sze rény ség gel meg ál la pít ja: „A mell ve re ge tés sel agyon em -

le ge tett nem zet szó he lyé re, mely re oly sú lyo san rá fi ze tett a ma gyar ság, a köz tu -

dat ban Az elsodort fa lu he lyet te sí tet te be a faj ki fe je zést. E re gény meg je le né se óta 

be szél min den ki faj ról, véd min den ki fajt.”71 Dar win va la mi vel ko ráb ban írt a fa jok 

ere de té ről, és ha nem is min den ki, de elég so kan kezd tek a fo ga lom ról be szél ni.  

A nem zet al kot ja az ál la mot, az egy ál lam ban élők egy nem zet. A faj ere de ti leg bio -

ló gi ai fo ga lom, és az em ber egyet len bi o ló gi ai faj. Sza bó De zső ér tel me zé sé ben  

a faj a bi o ló gi ai, az ere de ti leg ré gó ta ugyan azt a nyel vet be szé lő, et ni kai és et no ló -

gi ai egy ként ele mez he tő összes ség. A ma gyar faj szer vez te meg a ma gyar nem ze tet 

az összes töb bi itt élő faj jal. Sza bó De zső sze rint min den itt ho ni baj for rá sa, hogy 

ez a faj ki en ged te ke zé ből a nem zet ve ze té sét, és kü lön fé le ide o ló gi ák nak szol gál -

tat ta ki ma gát, le gyen az ka pi ta liz mus vagy nem ze ti kon zer va ti viz mus. A nem zet -

hez ha son ló an vissza uta sít ja a „ke resz tény faj” fo gal mát is mint élet kép te len konst -

ruk ci ót. 

Mi köz ben saj nál ko zik, hogy a ma gyar faj vesz tes, el nyom ják, ami kor ka rak te ri zál -

ni kell, ak kor egé szen pon to san ad ja a di ag nosz ti kát, hogy mi ért tör tén het(ett) meg, 

ami meg tör tént. Kér dé sek me rül nek fel: a ma gyar em be rek tény leg olyan sze ren -

csét le nek és ügye fo gyot tak, ahogy Sza bó De zső le ír ja? Tud ja-e, hogy a Kár pát-me -

den ce nép ének ta nult tag jai ér té ke lik a ma gya rok tel je sít mé nye it? Hogy a nyu ga ti 

or szá gok ban és az Egye sült Ál la mok ban mint rend kí vü li ér ték re, fi gye lem re és tisz -

te let re ér de mes vi lág ra te kin te nek Ma gyar or szág ra? 

Amit Ady ról po é ti kus mó don ír, mint ha egész el mé le tét a ma gyar ság ról egy mon -

dat ban össze fog lal ná. Ha ilyen len ne a ma gyar, ak kor mi ért pa nasz ko dunk, hogy 

vesz tes? Per sze nem az, na gyon sok nép ne he zebb hely zet ben van, és a gén ana lí -

zi sek ko rá ban tud juk, hogy leg alább is bi o ló gi ai „faj” vo nat ko zá sá ban nincs a tisz -

ta ma gyar, amely re Sza bó De zső szá mos al ka lom mal es kü szik: „Ma gyar, aki nél csak 

bra vú ros meg vil la nás le het az aka rat, hő si túl zás és azért is vi téz ke dés a tett, aki 

el duz zog a kö ze pes kö nyök lő de mok rá ci á tól, mint egy meg rí ka tott me se ki rály. [...] 

Ez a ma gyar, ez az er dé lyi ma gyar, ez a ma gyar ne mes, a werbőczis, ök lös, ka lo dás 

múlt nak ez a fi a tal zsar no ka, meg nő ve a láng ész ará nyá ban a byro ni lé gió ro man -

ti kus gi gá szá vá, be le szü le tik a meg ta ta ro zott Ma gyar or szág zagy va de mok rá ci á já -
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ba. És amint bi tang jó szág lett a ré gi kú ria, kol dus anak ro niz mus a ré gi ma gyar úr: 

ide jét múlt fény űzés lett a láng ész, a vi lág a kis kö ze pe sek to lon gó lök dö sé se lett.”72 

Szte re o tí pi ák gar ma da. Ha mind az igaz, amit a ma gyar or szá gi em be rek ről és „a ma -

gyar ról” ír, ak kor nem iga zán ért he tő, hogy mi ért akar er re az em ber faj tá ra de mok -

rá ci át épí te ni. A de mok rá cia el vi szin ten, akár a ke resz tény ség, az em ber ön ma gán 

ural kod ni tu dó ké pes sé gé ből, te hát aka ra tá ból in dul ki. Ha az aka rat csak meg vil la -

nás, a de mok rá cia is csak az lesz. A hő si túl zás és a vi téz ke dés va ló ban nem a de -

mok rá ci á ba va ló, ezek predemokratikus cse lek vés je gyek, ami kor még nem véd  

a tör vény, ame lyet mi al kot tunk, ami kor nem tő lünk függ min den. 

A de mok rá cia azért kö nyök lő, lök dö ső, mert nincs elő re ki je lölt ural ko dó osz tály, 

amely nek tag jai száz és ezer évekkel ez előt ti kö nyök lők le szár ma zot tai. A de mok -

rá ci á val együtt jár a tör vény előt ti egyen lő ség és az esé lyek egyen lő sé ge. Ha egyen -

lő az esély, ak kor min den ki egyen lő le he tő ség gel in dul hat a nyil vá nos ság po rond -

ján, hogy ér de me ket sze rez zen al ko tá sa i val: mű vé szet tel, tu do mánnyal, sport tal. 

Nem csak anak ro niz mus, de fel szá mo ló dott a ma gyar úr, ez zel szem ben a láng ész 

na gyon is kell a de mok rá ci á nak, si ke res sé ge ezen mú lik. Mi nél több gé ni uszt, al ko tó, 

aka rat tal, ki tar tás sal bí ró láng észt ide, akik az iga zsá gos ság, a tu dás és a köl té szet 

baj no ka i ként jobb vi lá gon dol goz nak, nem tü rel met le nül, for ra da lom mal, ha nem fo -

lya ma tos, ge ne rá ci ó kon át íve lő mun kál ko dás sal! 

„A ma gyar időt len né vált az új idő ben, ahol nem a bra vúr, nem hő si fel buz du lás, 

nem va ló sá got fe lej tő álom kell.”73 Va ló ban nem ezek kel le nek. Sza bó De zső a „ma -

gyart” a múlt tal azo no sít ja, egy olyan múlt tal, amely va ló szí nű leg so ha nem volt, de 

ha a ma gyar a múl té, ak kor nem le het a je le né, az az nem tar to zik az idő höz, időt le -

nül el múlt. Bár újab ban is mét vi tat ják, kel le nek-e hő sök a de mok rá ci á ba, va ló já ban 

nem kel le nek, leg alább is nem nagy szám ban. A leg ré geb bi de mok rá cia, Svájc köz -

mon dá sa sze rint bol do gok az or szá gok, ame lyek nek nincs szük sé gük hő sök re és 

olyan ál mo do zók ra, akik a va ló ság job bá té te lé re va ló tö rek vés he lyett a va ló sá got 

fe lej tő ál mok ba zu han nak. „Ő nem Ady, nem egyén, ő a ma gyar, az örök ma gyar, 

aki ha lá los dá ri dó kat tart, ha épí te ni kel le ne, duz zog, ha ver se nyez ni kel le ne, gő gös 

úr, ha meg kel le ne al kud ni s ál mo dik, mi kor ke nye ret kel le ne ke res ni.”74 Örök ma -

gyar? Múlt, je len, jö vő időn tú li bir to ko sa? Is ten? Mi lyen pró fé tai fel ke nés, mi lyen 

meg is te nü lés jo go sít ja fel írón kat az örök ma gyar meg ha tá ro zá sá ra, mi lyen ha ta -

lom mal fog lal ja el jö vőn ket? Ezek len nénk? Ha lá los dá ri dó épí tés he lyett? Duz zo gás 

ver sen gés he lyett? Gőgösködés di a ló gus he lyett? Ál mo dás mun kál ko dás he lyett? 

Az ilyen em ber és tár sa dal ma ha lál ra van ítél ve, de leg alább di der gés re, amint La 

Fontaine tücs ke. És di der gés tény leg volt és van, de nem fel tét le nül a dá ri dó, a duz -

zo gás, az ál mo dás mi att, ha nem az iga zsá gos ság tör vény be ön tött sé gé nek hi á nyos -

sá gai, lég bu bo ré kai és zár vá nyos sá gai mi att. Ahogy Ame ri ká ban mond ják, ha meg -

te remt jük a de mok rá cia jo gi alap ja it, ak kor az utá na gon dos ko dik ma gá ról és az 
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igaz sá gos ság meg va ló su lá sá ról. Ady End re a de mok rá ci á ból néz ve az azt meg elő ző 

kor szak hoz tar to zik. 

Sza bó De zső a tő le meg szo kott kö vet ke zet len ség gel Pá rizs Ady ra va ló ha tá sát 

di csé ri, „eb be a ma gyar ba [...] be hul lott Pá rizs, mint egy fo gan ta tó már ci u si éj sza ka, 

s a múlt nak, a vér nek, a dac nak fia új el ré vü lés sel me red a fel fe de zett élet re. Hát 

van köl té szet, mely meg mond ja az élet meg fog ha tat lan el su ha ná sa it, van kul tú ra, 

mely szép ség és kor lát lan élet, van meg szé le se dett em be ri jö vő, mely nem pisz kos 

ver seny tip rá sa!”75 Egy ma gyar Pá rizs ban. Nem fáj nak ne ki azok a tí pu sú ba jok, 

ame lyek ott ugyan úgy meg van nak, mint ho ná ban. A for ra da lom nem csak hő se it és 

pol gá ra it, de a vi dé ket is le fe jez te, az egyet len fej Pá rizs. Nem fáj ne ki a fran cia vi -

dék po li ti kai elkietlenedése, a fran cia pa raszt és kis em ber, a kül vá ro sok la kó i nak 

sor sa. Az el su ha ná so kat meg ra ga dó köl té szet, a szép ség, a kor lát lan élet né hány 

köl tőé és gaz da gé: a kül föl di nem lát ja az em be ri szen ve dést, amely nek vál lán, tö -

meg épít mé nye orom za tán né hány köl tő és nagygazdag sze mé lyes jó sor sát ének li 

meg. Ha Adyt ér de kel te vol na, meg ta lál hat ta vol na ott is a ma ga ba ja it, csak ép pen 

ez nem ér de kel te. A kül föl di e ket a dísz le tek ér dek lik, nem a dísz let to lo ga tók sor sa. 

Per sze a köl té szet más. Ady köl té sze tet ment Pá rizs ba ta nul ni, de Sza bó Dezső nem 

er ről be szél, ha nem ar ról, hogy Ady mennyi re azo no sul a ma gyar sors sal. Ha fa ji 

sors köl tő, ak kor Pá rizs ban az ot ta ni fa ji sors köl tők iránt kel lett vol na ér dek lőd nie, 

és tő lük ta nul nia. De nem ezt tet te, te hát ő el ső sor ban nem az volt, ami nek Sza bó 

De zső le ír ja: nem on to ló gi ai, ha nem po é ti kai ma gyar volt, aki a sa ját ver sét és a sa -

ját köl tői si ke rét ke res te. Nem a va ló di sors, ha nem a va ló di köl té szet ér de kel te. 

A nem zet és a faj sze rin te már az ál lam ala pí tás sal el kü lön ült. Szent Ist ván Ma -

gyar or szá got be kap csol ta az eu ró pai né pek és a ke resz tény kul tú ra kö ré be az zal az ál -

do zat tal, hogy a ma gyar nép ősi val lá sát fel ad ta, szo ká sa it át ala kí tot ta. Az új ál lam 

az élet min den te rü le tén sza kér tel met, ki tar tó mun kát igé nyelt, ame lyek kel Sza bó 

De zső sze rint a ma gyar nem ren del ke zett: „A bá nya, a cse re be re, a ház épí tés min -

den na pi egy han gú mun ká já hoz le le he tett-e szál lí ta ni a harc vi ha ros tet te i ben tob -

zó dó vagy a vég te len pi he né sek ben ál mo dó ma gyart? [...] Íme: az ál lam leg ele mibb 

szük sé gei ide gent sür get nek.”76 Ez a vá ros la kó mint ha so ha nem járt vol na ma gyar 

fa lu ban. Nyo ma sincs a vi ha ros tob zó dá so kat haj szo ló és a vég te len pi he nés ben el -

nyug vó né pi en ti tás nak. Di ag nó zi sa sze rint az egész ma gyar ál la mot és így a nem -

ze tet is kül föl di ek épí tet ték fel, a ki rály ve lük ke ve re dett csa lá di szin ten. A be jö vők 

ugyan el vé gez ték a mun kát, amely re a szer ző sze rint a ma gya rok kép te le nek vol -

tak, és adó ked vez mé nye ket, had vi se lés aló li men tes sé get kap tak, ám eb ből az kö -

vet ke zett, hogy a ma gya rok el vesz tet ték egye du ral mu kat sa ját éle tük fö lött, egész 

eu ró pai lé tünk ön kén tes hát rány ba he lyez ke dés sel kez dő dött, és úgy is ma radt: 

„eb ben az or szág ban előny volt ide gen nek, tra gé dia volt ma gyar nak len ni. És ezt a tra -

gé di á tól már az el ső na pok tól fog va államraisonnak le he tett ne vez ni.”77 A szer ző nem 
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bi zo nyít ja té zi sét, amely sze rint min den ki jól járt, ki vé ve a ma gya ro kat, de le szö -

ge zi, hogy kép te len volt sa ját ere jé ből ál la mot ala pí ta ni és fel épí te ni, ha bár más 

írásá ban en nek szö ges el len té tét ál lít ja, „hogy a ma gyar nem zet nek alap te het sé ge 

az ál lam al ko tás”78. Alap te het ség vagy sem, Szent Ist ván és kö re meg ala pí tot ta a ma -

gyar ál la mot, be ta goz ta az eu ró pai ál la mok kö zé. A ma gya rok nak fel te he tő leg fi zi kai 

lé te füg gött az ide ge nek kel va ló szö vet ség től és ke ve re dés től, a má sok se gít sé gé vel 

vég be vitt ál lam ala pí tás és kereszténységfelvétel nél kül le het, hogy már ar ra sem 

em lé kez né nek a Kár pát-me den cé ben, hogy lé te zett egy no mád és írás tu dat lan nép, 

akik ma gya rok nak hív ták ma gu kat. 

A tör té ne lem so rán sok kal több írás tu dat lan nép tűnt el, mint amennyi ál la mot 

ala pí tott és fenn ma radt. Az ál lam ala pí tás után a Ma gyar Ki rály ság ban még sok-sok 

év szá za dig nem volt írás tu dás, nem ír ták fel ese mé nye i ket, nem rög zí tet ték ta pasz -

ta la ta i kat, át ad va a kö vet ke zők nek, így az tán nem is volt tu da tos tör té ne lem és az 

ál lam élet sa ját igé nyek sze rin ti ala kí tá sa. Ez nem volt ter mé sze te sen más hogy  

a Brit-szi ge te ken és a Frank Bi ro da lom utód ál la ma i ban sem. Ezer éves tör té ne lem ben 

hi bát és fe le lőst ke res ni nem tű nik jár ha tó út nak, a fel tér ké pez he tet le nül sok kö rül -

mény, vá lasz tás és dön tés nem te szi le he tő vé a tör té ne ti ítél ke zést, leg fel jebb ideo -

ló gi ák gyár tá sát a múlt ról. 

Ah hoz hogy tud juk, mi tör tént, a ma gya rok nak ír ni uk kel lett vol na. Ha írás tu dók 

te rü le tet fog lal nak, fel ír ják és le ír ják: ez zel már rög zí tet ték a tényt, hogy a te rü let 

az övék, és így ad ják to vább azt a kö vet ke ző nem ze dé kek nek. A nem író né pek nem 

tud ják utó da ik ra hagy ni a föl det, csak a nyers és pil la nat nyi erő és idő le ges szö vet -

sé ge se ik lesz nek tá ma sza ik, ame lyek előbb-utóbb ki me rül nek, fel szá mo lód nak. Az 

írás tu dók nak te rü le tük, ha zá juk lesz, tör té nel mük egy ön ma gá ban tör té nel mi et len, 

mí to szok kal kö rül vett vi lág ban. Írás sal tar tós ál la mot, had se re get, po li ti kát, tu laj dont, 

örök lést le het biz to sí ta ni. Az írás tu dók tech ni kát ké pe sek fej lesz te ni, jobb fegy ve -

re ik lesz nek. Ha írás tu dat lan né pek fenn ma rad nak és tör té ne tük lesz, azt csak is az 

írás tu dó né pek nek, azok se gít sé gé nek kö szön he tik. Ki tud na ma már a jebuzitákról, 

ammonitákról vagy akár Nabukodonozorról, ha a Bib li á ban nem ol vas hat nánk ró luk? 

Meg is le het for dí ta ni Sza bó De zső té te lét: a Szent Ist ván ki rály ál tal be hí vott 

kül föl di ír no kok nak, tu dó sok nak, szer ze te sek nek kö szön he tő en ír ta ma ga az író ma -

gya rul szö ve gét, es kü dött a ma gyar szubsz tan ci á ra és ele mez het jük ma írá sa it 

magya rul. 

 

 

Mély pszi cho ló gi ai ma gyar ság tan 
 

Ne vez het nénk pszichoanalitikus hun ga riz mus nak is Sza bó De zső té te lét, amely sze -

rint a ma gyar mivolt az em ber mé lyé ben min den ra ci o ná lis gon dol ko dás előtt van. 

Éle tünk, cse le ke de te ink, vi lág lá tá sunk és aka ra tunk is va la hol a tu da tos, lo gi kus gon -

dol ko dás sal ren del ke ző énünk alatt van vagy ab ban gyö ke re zik. A tu da tos gon dol -

ko dás is a mély va ló ság ered mé nye. A tu dat előtt a tu dat ta lan van, a szén ato mok tól, 
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szer ves mo le ku lák tól kezd ve a sej te ken, szö ve te ken, szer ve ken ke resz tül az egész 

bi o ló gi ai szer ve zet. A tu dat pe dig vé gül „a vi lág összes ránk ha tó ha tá sa i ból foly -

ton le vő énünk nek, ösz tö nös, tu dat ta lan, min den pil la nat ban mil lió élet fo lya mat ban 

to va mú ló test-lel künk nek” az ered mé nye.79 Az „én” tu da tos ság nél kül nem ér tel mez -

he tő, fel te he tő leg „énünk” ki fe je zés he lyett „va lónk”-at vagy va la mi ha son lót akart 

a szer ző ír ni. Sza bó De zső szö ve gét né hány év vel az után ír ta, hogy Fre ud ki ad ta 

alap ve tő ta nul má nya it, a ha tás ta gad ha tat lan. A pa ra do xon, hogy egy né met nyelv -

te rü le ten szü le tett el mé let, amely ma gán hor doz za a né met nyelv és ki fe je zés tár 

összes je gyét, szol gál esz kö zül an nak ki mu ta tá sá ra, hogy a „ma gyar” mennyi re kü lön -

le ges és mé lyen el tér a ger mán tól, a szláv tól. 

A né met nyel ven meg fo gal ma zott gon dol ko dás- és elem zés mód fel hasz ná lá sá val 

ír ja, hogy ma gyar „tu da tunk és tu da tos aka ra tunk so ha sem elég ar ra, hogy egy olyan 

tet tet vagy al ko tást hoz zon lét re, me lyet csak egész ösz tö nös test-lel künk te remt -

het”.80 Tett nek, al ko tás nak csak azt te kint het jük, ami tu da tos, ami nek szer ke ze tét 

vé gig gon dol tuk és tu da to san meg is akar tuk te rem te ni. A tu dat ta lan, ösz tö nös ak ti -

vi tás leg fel jebb tör té nés, de nem va la mi, amit vá lasz tunk, ami nek szer ke ze tét tu da -

to san meg al kot juk, majd vég bevisszük. Va ló ban sok kal több min den tör té nik ve lünk, 

mint ami tu da tos, de fe le lős sé günk csak ez utób bi iránt van. Eze ket te kint het jük az 

em ber cse le ke de té nek, az összes töb bi ak ti vi tá sunk ban a töb bi élő lénnyel va gyunk 

ro kon ság ban. 

Meg kü lön böz te ti a tu da tos aka ra tot az or ga ni kus tól, de ez csak az ösz tö nös ség 

egy má sik ne ve. A mély lel ket, az ösz tönt tart ja sa já tos mó don egyik vagy má sik 

nép hez tar to zó nak. Ez az el mé let azon ban nem vált a tu do mány ré szé vé, an nak el -

le né re, hogy a né pek közt va ló di kul tu rá lis és civilizatorikus el té ré sek van nak. 

Nyil ván va ló, hogy a szer ve ze tet nemcsak az el sőd le ges fi zi kai-ké mi ai, bi o ké mi ai, 

ha nem a kör nye ze ti ha tá sok is ala kít ják. Né pek, ame lyek év-tíz ez re dek óta Af ri ká -

ban él nek, szer ve ze tük kel, nyel vük kel, szo ká sa ik kal a ter mé sze ti kör nye zet hez egé -

szen más ként al kal maz kod tak, mint a sark kö rök kör nyé kén la kó hi deg égö vi né pek. 

Más a ke dé lyük, más ként vá la szol nak vá rat lan han gok ra, fel buk ka nó vad ál la tok ra. 

A han gok, a vad ál la tok, a fé nyek, a nö vény zet, min den kü lön bö zik, és eh hez az em -

be ri szer ve zet, kö zös ség, kul tú ra, nyelv al kal maz ko dik. 

A ma gyar nép je len le gi tu dá sunk sze rint a töb bi eu ró pai nép hez vi szo nyít va né -

hány ezer, il let ve né hány száz év vel ké sőbb ér ke zett az eu rá zsi ai kon ti nens nyu -

ga ti fél szi ge té re, ame lyet ma Eu ró pá nak ne vez nek, és csak egy ne he zen véd he tő, 

gyé ren la kott, az egy ko ri Ró mai Bi ro da lom ke le ti pe rem vi dé kén el he lyez ke dő te rü -

le tet tu dott el fog lal ni. Fal ba üt köz tek, ami kor nyu ga tabb ra ka lan doz gat tak, va ló já ban 

ra bol tak, fosz to gat tak, pusz tí tot tak, ám né hány ve re ség után be lát ták esély te len sé -

gü ket és azt, hogy az Al pok völ gye i nek stra té gi ai elő nye it is me rő, az ön ma gu kat 

elszán tan vé dő, már ak kor pán célt vi se lő és tech ni ka i lag gon do san ki dol go zott 

fegy ver zet tel ren del ke ző ger mán né pek kel jobb bé ké ben él ni. Szent Ist ván ki rály 

le von ta a kö vet kez te tést. 
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Hogy a sztyepp ék ről ér kez ve, a ró mai-ke resz tény kul tú rát nem is mer ve más volt 

a ke dé lyük ma gyar ja ink nak, ezt ta gad ni ugyan úgy ér tel met len len ne, mint ahogy 

ér tel met len eb ből to vábbvi vő kö vet kez te tést le von ni: „Le het egy né met vagy egy 

szláv min den gon do la ti meg győ ző dé sé vel, tu da ta egész be csü le tes aka ra tá val ma -

gyar: de lá tá sa for má já ban, gon do la ta és ér zé se mi ként jé ben, egész tu dat ta lan, ösz -

tö nös én jé ben, mely éle tét és összes tet te it ter mi, meg ma rad a né met vagy az il le tő 

szláv faj kép le té nek.”81 Ha le akar tak te le ped ni, ál la mot akar tak, meg akar tak ma -

rad ni, ak kor ke délyt kel lett vál ta ni, meg kel lett ta nul ni ír ni, és el fo gad ni azo kat  

a sza bá lyo kat, ame lyek a kon ti nen sen ki ala ku ló ban vol tak. A ma gya rok jöt tek a kon -

ti nens re, nem a kon ti nens ment a ma gya rok hoz. Az eu ró pai fél szi get el múlt há rom 

év ez re de a vi lág tör té ne lem cso dá ja, iri gyelt, ke gyel mi, ki tün te tett pont ja. Min den itt 

jött lét re, ami nagy gon dol ko dás, fi lo zó fia, mű vé szet, tu do mány. En nek mi ma gya rok 

ré sze sei va gyunk, be fo gad tak ben nün ket, és meg ma rad tunk. Re mél he tünk en nél 

töb bet? 

Ha va la ki gon do la ti meg győ ző dé sé vel, aka ra tá val ma gyar (bár mit is je lent sen ez), 

hogy le het lá tá sa for má já ban, gon do la ta és ér zé se mi ként jé ben egy más faj kép le -

té nek hor do zó ja? A lá tás for má ja tér és idő: ezek hor doz ná nak fa ji sa ját sá go kat? Ha 

pe dig gon do la ti meg győ ző dé se ma gyar, ak kor gon do la tá nak mi ként je hogy le het 

va la mi más? A meg győ ző dés és a mi ként közt mi a kü lönb ség? A gon do lat tar tal má -

ról és for má já ról len ne szó? Szer zőnk sze rint a gon do lat tar tal ma len ne ma gyar és 

a for má ja más. Mit je lent itt a for ma? A gon do lat for má ját a lo gi ka Arisz to te lész 

által fel fe de zett tör vé nyei ala kít ják, és sok egyéb for mai, ta pasz ta lat előt ti té nye ző, 

mint pél dá ul a ka te gó ri ák, az ítélőerő, a kép ze lő e rő. A ta pasz ta la ti vi lá got for má ló 

ka te gó ri ák nem köt he tők egy kul tu rá lis faj hoz, hi szen a mennyi ség, a mi nő ség, a re -

lá ció és a modalitás struk tu rá lis cso port jai min den meg is me rő gon dol ko dás sa ját jai. 

A kép ze lő e rő pe dig az ér zé ki, a lá tott so ka ság sza bad, fogalom előtti szer ke zet tel 

va ló el lá tá sa. Mind eze ket az össze te vő ket nem ural juk, de min den ta pasz ta la tunk 

fel té te le. Se hol nincs he lye ezek ben a ta pasz ta lat előt ti struk tú rák ban sem a ma -

gyar nak, sem a szláv nak, sem a ger mán nak. Le het sé ge sek ter mé sze te sen tem pe ra -

men tum be li, ér ze lem jel le gű kü lönb sé gek, ám ezek az em ber ben egé szen más hol 

he lyez ked nek el, mint ahol és ahogy szer zőnk vé li. Rá adá sul ezek tu dat tal, ésszel, 

gon dol ko dás sal ural ha tók és inkluzívakká te he tők, szem ben a szer ző ál tal kö ve telt 

exk lu zi vi tás sal. 

A szer ző té te le, hogy a ma gyar sa ját or szá gá ban el nyo mott. „Olyan arány ban 

fog lal ja-e el a vér sze rin ti ma gyar ság a köz élet pont ja it, olyan arány ban jut irá nyí -

tás hoz, tör té ne lem csi ná lás hoz, gaz da sá gi, szo ci á lis, kul tu rá lis be fo lyás hoz, rang hoz, 

név hez, saj tó hoz, min den fé le ér vé nye sü lés hez, ami lyen arány ban azt lét szá ma és 

el vég zett mun ká ja ter mé szet sze rű en meg kí ván ja?”82 te szi fel a kér dést, és meg fo gal -

maz za a fel szó lí tást, „ez arány be tar tá sá nál ma gyar nak csak a vér sze rin ti ma gyar 

vé tes sék”83. Ez a fel szó lí tás a ma ga ko rá ban ér tel me zen dő, mai kö rül mé nyek re le -
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for dít ha tat lan. Egy részt a „kis” Ma gyar or szá gon min den ki ma gya rul be szél, a szár -

ma zást pusz tán ma gán jel leg gel tart ják szá mon az ér dek lő dők, a leg több em ber szá -

má ra el ve szí tet te je len tő sé gét. Más részt a köz éle thez, a tör té ne lem csi ná lás hoz és 

az összes töb bi be fo lyás hoz va ló hoz zá fé rés ben ma ki zá ró lag a te het ség és a kap -

cso lat rend szer szab ha tárt, vagy ad le he tő sé get. Vért pe dig nem sza bad töb bé ven ni 

po li ti kai okok ból. Esz té ti kai in dok ból nap ja ink ban di vat tá vált a sa ját bi o ló gi ai szár -

ma zás nak a gén struk tú rák elem zé sé vel tör té nő meg vizs gál ta tá sa. A leg több vizs -

gál ta tó meg le pe tés sel ta pasz tal ja, hány fé le nép ből te vő dik össze. 

A „ma gyar ság” fel eme lé sé nek sür ge té se után sa já tos mó don ar ra jut a szer ző, 

hogy a de mok rá cia le het egye dü li ki út ja a zsák ut cás ma gyar fej lő dés nek. „Mi vel há -

rít hat juk el [...] az aka dá lyo kat?”84 – kér de zi. Két ség te len a po li ti kai for ma meg al -

kotá sa alap ve tő, de meg le pő mó don nem az zal kez di, hogy ta nu lás sal, ta nu lás sal, 

ta nu lás sal és az ez zel együtt já ró kul tu rá ló dás sal. Po li ti kai for mát, fő leg de mok rá -

ci át ne héz fo gal mi lag és ci vi li zá ci ós el vek nek meg fe le lő en nem kép zett ala nyok ra 

és ala nyok ból épí te ni. 

Az aka dá lyok el há rí tá sa „olyan tár sa dal mi (nem in di vi du á lis) de mok rá ci á val”85 

le het sé ges, „mely az ál la mot ki zá ró lag egyen lő jo gú dol go zók al ko tó és vé dő gé pe ze -

té vé te szi, s mely a kon zer va tív ér dek szö vet sé gek el há rí tá sá val le tö ri az in di vi duá -

lis sza bad ver seny im mo rá lis erő it is. Így az zal a po li ti ká val, amely a ma gyar sá got 

min den ere je ki fej té sé hez jut tat ja, egy szer smind leg több ér té ket fo gunk ter mel ni 

az em be ri ség nek is.”86 A szer ző po li ti kai fej te ge té se i nek vé gén a de mok rá ci át tart ja 

a leg meg fe le lőbb jár ha tó út nak. Nem fej ti ki azon ban, hogy mi lyen de mok rá ci á ra 

gon dol. Tár sa dal mi de mok rá ci á ra? A de mok rá cia a tár sa dal mi együtt élés egy for -

má ja, így a jel zős szer ke zet szó sza po rí tás és nem bír in for má ci ós tar ta lom mal. 

Ellen ben ami kor nem in di vi du á lis de mok rá ci át hir det, ak kor a száz év vel ké sőb bi 

ol va só szá má ra fel me rül a szo ci a lis ta (az az tár sa dal mi) de mok rá cia ré me, amely 

negy ven évig ural ta kí sér te ti es nél erő tel je sebb mér ték ben a ré gi ót, és in kább a jel -

ző nél kü li de mok rá ci át vá laszt ja. Az pe dig mi má son tud ala pul ni, mint az iga zsá -

gos sá gon, más szó val a mo rá lon. 

A jel ző nél kül eti ká ra ala po zott és az al kot mány ban, a tör vény ho zás ban ga ran -

tált iga zsá gos ság ala pú de mok rá ci án kí vül az el múlt száz év ben va la mennyi jel zős 

szer ke zet tel el lá tott (né pi, szo ci a lis ta, nem ze ti) de mok rá cia el bu kott, nem rit kán mér -

he tet len szen ve dé se ket okoz va em be rek nek, em ber cso por tok nak. A jel ző ugyan is 

exk lu zív vá tesz egy de mok rá ci át és lo gi kai, va gyis cse lek vés el mé le ti ér te lem ben 

bel ső leg szá mol ja fel azt, míg a mo rál és a de mok rá cia uni ver zá li san inkluzivista, 

nem tűr sem mi fé le al ku do zást, ki re kesz tést. Az egye te mes iga zsá gos ság ne vé ben  

a jel ző nél kü li de mok rá cia ter mé sze té ből adó dó an le tö ri, tör vé nyek kel meg tilt ja az 

im mo rá lis, va gyis ir ra ci o ná lis in di vi du a lis ták va la mennyi kö zös ség re ká ros ak ti vi -

tá sát is. 
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A ma gyar de mok rá cia 
 

Sza bó De zső sze rint a „tör té ne lem csi ná lás, az ál lam élet épí té se a mo dern de mok -

rá ci á ban a kö zép osz tály ke zé be ke rült”87. Ezt egész sé ges, jó, re ményt kel tő fej le -

mény nek tart ja, ki egyen sú lyo zó nak, hi szen a kö zép osz tály ba tar to zás min den ki 

szá má ra nyit va áll, ami mi ni ma li zál ja az osz tály harc vagy a pol gár há bo rú ve szé -

lyét. Ek kor „a nem zet egész egye te me egy szer smind in té ző ál lam is [...] az egész kö -

zös ség részt vesz az ál lam élet: a sa ját éle te irá nyí tá sá ban”.88 Ez min den de mok rá -

cia alap el ve. A kér dés, mi lyen tar tal mat kap a de mok rá cia, mi a vég ső prin cí pi um. 

Sza bó De zső sza vai egy év szá zad múl tán a má nak is szól nak: „az új fej lő dés,  

a mo dern sza bad ver seny a de mok rá cia min den be teg sé gét hoz zánk hoz ta s min -

den elő nyét a ha tá ro kon kí vül hagy ta. A ré gi re zsim nek pe dig min den be teg sé ge 

meg ma radt, a ré gi elő nyök meg szű né sé vel.”89 Mi kell ah hoz, hogy egy or szág ban 

élő em be rek a ma guk szá má ra a leg job bat hoz zák ki a de mok rá cia le he tő sé ge i ből? 

Hogy tény leg vi rág zó, jó ked vű, fel sza ba dult or szá guk le gyen? Olyan jel zők ezek, 

ame lyek nem je len nek meg Sza bó De zső írá sá ban. A de mok rá cia alap ve tő fel té te le 

a mű ve lő dés, a kul tú ra, az ér dek lő dés, a sa ját és köz vet len kör nye zet éle te irán ti 

tel jes fe le lős ség vál la lás. A de mok rá cia az ál lam mi ni ma li zá ló dá sa: ak kor jó a de -

mok rá cia, ha a le he tő leg több em ber a ma ga ura, és az ál la mot úgy ér tel me zi, mint 

amit ő tart fönn, mint ami egyes élet fenn tar tó fe la da ta it át ve szi, de nem olyan, 

amely ural ko dik fö löt te, vagy ép pen ség gel ki tart ja. 

A ma gyar kö zép osz tály ra jel lem ző az a ma ga tar tás, amit Kant a fel vi lá go so dás 

előt ti ál la pot ként jel lem zett, a „tel jes szel le mi el ma ra dott ság, ösz tö nös ir tó zás a kul -

tú rá tól, a ha la dás tól, az em be ri szel lem me rész, meg újí tó ára ma i tól. [...] szol gai meg -

hu nyász ko dás min den tény le ges, hi va ta los ha ta lom előtt, a szel le mi ér ték meg ve -

té se, su nyi gyű lö le te.” Ez len ne a ma gyar vir tus, a ma gyar mély lé lek, me lyet más 

he lyen meg éne kel? Nem ezek a ka rak ter je gyek kény sze rí tet ték Szent Ist ván ki rályt, 

hogy kül föl di erő ket hoz zon be az ál lam meg szer ve zé sé hez és fenn tar tá sá hoz? 

Nem ar ról van szó, hogy a ma gyar nyo mor ön hi bá ból az, ami, és egyes egye dül ön -

ma gát húz hat ja ki a nép a mo csár ból? Itt nem ér vé nye sek a gra vi tá ció tör vé nyei, 

Münchausen bá rót kö vet ve, sa ját kon tyát kell meg fog nia és a süp pe dés ből ki emel -

ni ma gát. Sen ki más nem eme li ki és föl. De ak kor az tény leg a sa ját de mok rá ci á ja 

lesz, nem a szen der gő ma gyar mély lé le ké, amely in kább har col és pi hen, mint szer -

ve zet ten dol go zik és al kot, ha nem azé, ame lyik ta nul, ci vi li zá ló dik, fe le lős sé get vál -

lal, nem csak a ma ga, ha nem a kö zös ség hasz nát is ke re si. 

Ezen a mó don le het sa já tos, az it te ni em be rek ar cá ra sza bott, azt az ar cot mu -

ta tó de mok rá ci át ki ala kí ta ni, és nem fe lül ről. Fe lül ről ki ala kí tott de mok rá cia nincs, 

mint ahogy szé les kö rű mű velt ség gel nem ren del ke ző or szá gok sem ké pe sek a de -

mok rá ci á ra. Egyet ért he tünk Sza bó De zső vel, hogy a kez de mé nye zés ösz tö nös bá -
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tor sá ga, a fe le lős ség vál la lá sa és a szel le mi ér té ken ala pu ló fe gye lem nél kül nincs 

ter mé keny kö zös ség.90 Ez zel össze füg gés ben ál lít ja, „a ma gyar jö vő egyet len út ja: 

ha mi vet jük ne ki ma gun kat egy min den em be ri jo got biz to sí tó de mok rá cia épí té -

sé nek, ha mi ál lunk az em be ri ha la dás, a jo gos em be ri elé gü let len ség élé re, ha mi 

le szünk min den dol go zó em ber leg szé le sebb jö vőt je len tő pers pek tí vá ja”.91 A „mi” 

he lyé re te gyük a „min den egyes em ber” fo gal mát, és meg kap juk, ami re a de mok rá -

ci á nak szük sé ge van, az egyes em ber egész ön ma ga irán ti fe le lős ség vál la lá sá ra. 

Mert aki ma ga, tet te iránt tel jes fe le lős sé get vál lal, az fe le lős sé get vál lal csa lád ja, 

hoz zá tar to zói, a tár sa da lom egé sze iránt is. Az egyé ni em ber sza bad sá gá ra és fe le -

lős sé gé re épí tett al kot mány és tár sa dal mi be ren dez ke dés ki húz za min den tár sa dal -

mi ci niz mus, szkep ti ciz mus és kor rup ció mé reg fo gát. 

Mint sok kri ti ku sa meg ál la pí tot ta, a szer ző nem ri ad vissza az ön el lent mon dás -

tól sem. Egy szer a ma gyar mély lé lek re, az er re épí ten dő tár sa da lom ra, a sa já tos 

ma gyar ideg rend szer re hi vat ko zik, más hol pe dig az em be ri ség egye te mes tör té nel -

mé re. „A vi lág tör té ne lem sze le el len kereszténykurzulni nem le het. Nem le het nagy 

nem ze tek nek sem, ki csi nyek nek még ke vés bé.”92 Ez an nak a de mok rá cia ala po zó 

uni ver za liz mus nak a meg fo gal ma zá sa, ame lyet a leg na gyobb fi lo zó fu sok nál ol vas -

ha tunk. Mi ért nem hi vat ko zik rá juk, mi ért nem idé zi őket ki fe je zet ten? 

Té te le sen is el le ne mond ön ma gá nak, ami kor Szent Ist ván ál lam ala pí tó komp ro -

misszu mát bí rál ta: „Már most kérd jük: ki a jó ma gyar, ki a jó ha za fi: az, aki egy kis 

nem zet min den ere jét min den esz köz zel még tor zí tás sal, még ha zug ság gal, még 

erő szak kal és tit kos bű nök kel is egy nagy vi lág tör té nel mi áram lat el len sze ge zi,  

s min dent egy ha zárd és ab szurd koc ká ra té ve: min den perc ben a ha lá los meg sem -

mi sü lést te szi le he tő vé nem ze te szá má ra? Vagy az, aki azt mond ja, hogy ezt a nagy 

vi lág tör té nel mi áram la tot is be le kell kap csol ni a ma gyar élet al ko tó-, vé dő- és fej -

lesz tő erői kö zé, hogy a ma gyar ság ezen a fron ton is ki le gyen épít ve, hogy en nek 

a világeszmének győ zel me is jö vőt és éle tet je lent sen a ma gyar ság nak? Van-e em -

ber, aki er re a kér dés re fe det len arc cal más fé le fe le le tet tud ad ni?”93 Va gyis an nak 

a Szent Ist ván nak van iga za Sza bó De zső sze rint, amely Szent Ist ván nak ugyan azon 

Sza bó De zső sze rint ugyan ab ban a kér dés ben és össze füg gés ben nincs iga za. 

El lent mon dá sok so ro za ta vé gig az írá so kon. A ma gyar pa raszt las sú sá gát, fa ta liz -

mu sát, a vi lág elő li vissza hú zó dá sát tag lal ja, mi köz ben „vé dő és szer ző ösz tö ne ős 

egész ség ben meg van még”. Ezek után jön azon ban a leg na gyobb prob lé ma, hogy 

va ló já ban nem is volt ké pes ál la mot ala pí ta ni, nem ő ala pí tot ta az ál la mot. „És hogy 

ez az ösz tön még nem fej lő dött egy sa já tos ál la mi éle tet és kul tú rát ter mő fa ji ön -

tu dat tá: an nak az oka it ne ná la ke res sük.”94 Va jon egy év ez red nyi idő után ki nél? 

Sza bó De zső paternalisztikus de mok rá ciakon cep ci ót kép vi sel, amely va ló já ban 

el lent mon dás. Vissza kell tér nünk an nak hang sú lyo zá sá ra, hogy a de mok rá ci á ra mi -
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helyt jel zőt ag ga tunk, meg szün tet jük. Sem a né pi, sem a li be rá lis, sem a szo ci a lis ta 

de mok rá cia nem de mok rá cia, mert elő re jel lem zi azt az ál lam for mát, ame lyet egye -

dül utó lag le het ka rak te ri zál ni. A de mok rá ci át a nép nek ma gá nak kell ki forr nia 

önma gá ból, nem le het fe lül ről dik tál ni. A fe lül ről dik tált de mok rá cia a fe lül lé vő 

atya sá gá nak je gye it hor doz za, infantilizál, a pol gár min dig az ál lamatya gon dos ko -

dá sá ra szá mít. A szo ci a lis ta de mok rá ci á ban a szo ci a lis ta párt vagy ál lam el lá tá sá ra, 

a li be rá lis de mok rá ci á ban pe dig a li be rá lis párt ra. Ez utób bi, mi vel nem von ja ál la mi 

bir tok ba a ter me lőerő ket, kép te len is tel je sí te ni a de mok rá cia és a ve le já ró jó lét 

ígé re te it. A va ló di de mok rá ci á ban az ál lam a pol gár fel nőtt fia, ve le egyen ran gú, de 

nem fö löt te ál ló part ne re. 

„1919 au gusz tu sá ban [...] nagy de mok ra ti kus új já épí tés min den le he tő sé ge meg -

volt.”95 De ak kor mi ért nem lett de mok rá cia? Sza bó De zső fel so rol ja, hogy mi min dent 

ta nult a ma gyar pa raszt az el ső vi lág há bo rús ka to nás ko dás so rán. Más né pe ket, 

szo ká so kat, kész sé ge ket, tech ni kai tu dást, gaz dál ko dá si mó do kat is mer he tett meg, 

ki tá gult ho ri zont ja, meg jött az ol va sá si ked ve. Eb ben az idő ben tör té ne ti leg és el -

vi leg egy új szü le tés, egy va ló di mo dern hon fog la lás le he tő sé ge te rem tő dött meg. 

Tör té ne ti leg, mert egy pil la nat ra el ta ka rod tak a szín pad ról a ko ráb bi urak és bi tor -

lók. El vi leg, mert lég üres tér ben a leg könnyebb az új ra ala pí tás. A mo dern ma gyar 

de mok rá ci át a ma gyar em be rek re kel lett vol na ala pí ta ni, be lő lük ere dez tet ni, és be -

ve zet ni az ál ta lá nos és tit kos vá lasz tó jo got. Sza bó De zső nél ugyan ak kor nem je le -

nik meg sem a de mok rá cia fo ga lom- és jog el mé le ti meg ala po zá sa, sem egy olyan for -

ga tó köny vet nem ja va sol, amely alap ján ezt meg le he tett vol na csi nál ni. Már pe dig 

ha nem tud juk, mit, mi ért és ho gyan aka runk csi nál ni, ak kor csak po é ti kus nyelv be 

bur ko ló dzó vá gya ko zás vagy si rán ko zás ma rad, amely nek meg lesz nek a kö vet kez -

mé nyei. A ré gi rend urai vissza ol da log tak és vissza ál lí tot ták azo kat a struk tú rá kat, 

ame lyek nem se gí tet ték a ma gyar pa raszt ság ban ma ni fesz tá ló dó nép po li ti kai 

eman ci pá ci ó ját. Ahogy 1989 után is tör tént. 

Fel le het ten ni ter mé sze te sen a kér dést, és ezt Sza bó De zső nem te szi fel, hogy 

mi ért nem vív ta ki ma gá nak a ma gyar nép a tény le ges par la men ti és jo gi lag meg -

ala po zott ön ren del ke zést. Jel lem zé se alap ján tény leg nem al kal mas sa ját sza bad -

sá ga ki ví vá sá ra: gya nak vó, meg hú zó dó, fél az is me ret len től, ala csony a mű velt sé ge. 

A tör té ne lem so rán csak azok nak a né pek nek volt sza bad sá ga és de mok rá ci á ja, 

ame lyek ma guk vív ták ki ma guk nak. Nincs ma gá tól ér vé nye sü lő sza bad ság, iga zsá -

gos ság és de mok rá cia, ki kell vív ni. Sen ki nem fog ja a ma gyar nép he lyett sa ját de -

mok rá ci á ját meg al kot ni. Pró bál koz tak ve le kül ső erők, az lett a „né pi” de mok rá cia 

kí sér le te. Ha egy nép de mok rá ci át akar, sa ját ere jé vel fel kell lép nie a szín pad ra, és 

ott is kell ma rad nia. 

Sza bó De zső gö rény kur zus nak ne ve zi a kom mün után ki ala ku ló po li ti kai rend -

szert, mi vel el ma radt az át fo gó föld osz tás, a de mok rá cia meg te rem té se és az ok ta -

tás, a kul tu rá ló dás szé les kö rű fej lesz té se és tá mo ga tá sa. Erős sza vak ar ra a ki éle zett 

hely zet re, ami kor meg te rem tő dik Ma gyar or szá gon nem elő ször és nem má sod szor 
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a jó po li ti kai tár sa da lom meg al ko tá sá nak le he tő sé ge. Nem igaz a té tel, hogy csak  

a sváj ci ak nak és az ame ri ka i ak nak ada tott meg a nul la pont ról va ló ki in du lás ke -

gyel me. 

 

 

Sza bó De zső fi lo zó fi á ja 
 

Sza bó De zső írá sa i ban nincs nyo ma a fi lo zó fia rend sze res mű ve lé sé nek, de a gon -

dol ko dás tör té net össze füg gé sei tu da to sí tá sá nak sem. Fo gal mai nem tisz tá zot tak, 

gon do lat rend sze re nincs, hi szen egy rend szer csak el lent mon dás tól men te sen tud 

fenn áll ni. Fi lo zó fust rit kán idéz, ak kor is ilyen for má ban: „Ilyen mód szer rel azt, hogy 

a pa raszt a tyúk ja hang já ról ki ta lál ja, hogy meg tojt, a berg so ni in tu i tív fi lo zó fia ha -

tá sá nak le het be tud ni.”96 Ez vaj mi ke vés egy olyan böl csész től, aki nek meg ada tott, 

hogy Pá rizs ban ta nul jon. 

Szem befor dul a mo dern fi lo zó fia alap el vé vel, amely va ló já ban a fi lo zó fia és az 

evan gé li u mok leg ré geb bi prin cí pi u ma: az indvidualizmussal. Az in di vi du a liz must le -

het az ön zés, az ön ma gá ra össz pon to sí tás ide o ló gi á já nak te kin te ni és küz de ni el le ne. 

De ez az ér tel me zés vég ze tes fél re ér tés, mint ál ta lá ban min den, ami a fi lo zó fi á ból, 

a gon dos gon dol ko dás bi ro dal má ból ki ke rül ve a nagy po li ti kai szín pa dok ha szon-, 

po zí ció- és kar ri er le ső sze rep lő i nek szö veg köny vé be ke rül. 

Sza bó De zső sze rint „a leg na gyobb fé le lem: nem fog nak-e az újabb ge ne rá ci ók, 

té ves ál ta lá no sí tás sal, egy ab szo lút in di vi du á lis mo rál szük sé gé re kö vet kez tet ni  

a mai na pok ból?”97 Az el ső vi lág há bo rút egye ne sen az in di vi du a liz mus ál ta lá nos sá 

vá lá sá ból, an nak anar chi kus sá gá ból ere dez te ti. Sze rin te „az utol só száz öt ven év 

nagy be teg sé gé re elég e két fo gal mat meg je löl ni: ro man ti ciz mus és szabadverseny-

de mok rá cia”.98 Ez zel ál lít ja szem be a „ke resz tény-mo nar chi kus-ren di” vi lá got, ame -

lyet klasszi kus ként is em le get nek, amely nek Sza bó De zső sze rint a szo ci á lis vagy 

lo gi kai lel ki al kat fe lel meg. En nek egy sé ges, ori en tá ló vi lág ké pét, a kö zös racionali -

tás össze fo gó és össze fog la ló ere jét eme li ki, amely meg aka dá lyoz za az egyé ni 

csapon gás, anar chia túl súly ba ke rü lé sét. Más írá sa i ban ma gyar vo nat ko zás ban épp 

a ke resz tény ren di vi lág fenn tar tó it vá dol ja a ma gyar pa raszt ság el nyo má sá val és 

kul tu rá lat lan ság ban tar tá sá val. 

A ha gyo má nyos vi lág kép pel szem be ál lít ja a ro man ti kus in di vi du a liz must, az egyé -

ni ség elő re tö ré sét, amely sze rin te a kö zös sé gek ben ká oszt ered mé nyez. Az egyén 

éle te a kö zös ség egé szé ben és nem el kü lön ült ként ér tel mez he tő. A pro tes tan tiz mus, 

Descartes és Rousseau az in di vi du a liz mus ki ala ku lá sá nak fő elő moz dí tói. Ha bár 

elis me ri, hogy Rousseau né ze te i ből az az egyén és a kö zös ségala pú po li ti ka le ve -

zet he tő.99 A mű vé szi ro man ti ciz mus egyé ni meg nyil vá nu lá sa i ból, az egyén tár sa da -
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lom mal szem ben ál ló ön meg va ló sí tá si, ön te rem tő szán dé ká ból kö vet kez tet az in di -

vi du a liz mus tár sa dal mi tart ha tat lan sá gá ra, ho lott van egy má sik in di vi du a liz mus,  

a lo gi kai és per szo ná lis, amely ép pen ab ból in dul ki, hogy min den egyes em ber 

ugyan azo kat a tör vé nye ket hor doz za ma gá ban, így va ló já ban az in di vi du um ra és 

az in di vi du um fe le lős sé gé re, sza bad sá gá ra és mo ra li tá sá ra ala po zott tár sa da lom 

ar ra épül, ami min den em ber ben kö zös. Ez egy ben az em be ri tár sa da lom lét re ho zá -

sá nak és sta bi li tá sá nak fel té te le. Ha nin cse nek kö zös adott sá ga ink, kö zös, min den 

em ber ben hor do zott tör vény, ak kor le he tet len ség a sza bá lyo zott együtt lét, a tár sa -

da lom. „Egyé ni val lás, egyé ni mo rál, egyé ni esz té ti ka: kész a szabadverseny-de mok -

rá cia.”100 Mind ezek a ro man ti kus mű vé szet je gyei, de nem a tár sa da lom szer ve zés 

el vei. Ha a mű vé szi kép ze lő e rő re és en nek sza bad sá gá ra épí tik a tár sa dal mat, ak kor 

va ló ban fel sza ba dul nak az ösz tö nök, a csa pon gás lesz az úr, anar chia ural kod hat el: 

„A va la mennyi re nagy ne he zen policírozott vi lág új ból egy ren ge teg lett, mely nek 

tör vény bo zót já ban a nagy zsi vá nyok les nek.”101 Di ag nó zi sa sze rint a po li ti ka egyé -

niesülése nem azért prob lé ma, mert az egyén ből le ve ze tett egye te mes mo rál ra 

épül, ha nem mert tény sze rű en az egyén ösz tö ne i re, za bo lát lan vá gya i ra. 

A sza bad ver se nyes de mok rá cia mind a po li ti ká ban, mind a gaz da ság ban az egy -

mással szö vet ke ző tör te tők te re pe lett. En nek kö vet kez té ben az ál lam ép pen el len -

ke ző jé vé vá lik, mint ami ere de ti hi va tá sa lett vol na, a köz jó, a köz biz ton ság szol -

gá la ta. A de mok rá cia ki for dul ma gá ból, meg rom lik, és azok ke zé be ke rül, akik át lát va 

a já ték sza bá lyo kat, a po li ti ka és a gaz da ság erő it sa ját ja vuk ra for dít ják. „Az ál lam 

erős egyé nek esz kö ze, mint egy ér vé nye sü lé sük in téz mé nyes biz to sí tá sa lesz. Tör -

vény ne kik csi nál utat és biz ton sá got, mert a par la men ti ver senyt ma guk kal ra gad ták 

s az ural ko dó ha ta lom lé pést sem te het ná luk nél kül. Saj tó ne kik csi nál nép han gu -

la tot, fi lo zó fia és iro da lom ne kik gyárt imperiálizmust.”102 A kí mé let len ver seny, ha 

tör vé nyek nem sza bá lyoz zák, vagy ha a tör vé nyek ki játsz ha tók, új ra egy más el len -

sé gé vé te szi az em be re ket a bel po li ti ká ban és az or szá go kat a kül po li ti ká ban, egé -

szen a vi lág há bo rú kig. 

Sza bó De zső olyan mel lett ér vel, ame lyet ma szo ci á lis de mok rá ci á nak ne vez het -

nénk, vagy akár újraelosztó jó lé ti ál lam nak. Eh hez sze rin te az em be re ket meg kell 

győz ni bi zo nyos alap el vek he lyes sé gé ben, eze ket kö zös ér ték nek és dog má nak kell 

nyil vá ní ta ni. Csak ak kor lesz egy kö zös ség po li ti ka i lag sta bil, ha em lé ke ze té ben 

min den ki nek egy sze rű en elő hív ha tó alap ve tő ál lí tá sok van nak sa ját tár sa dal má ról. 

Má sod szor a tár sa da lom nak ta golt nak kell len nie, amely a mun ka meg osz tást biz to -

sít ja. To váb bá az is ko lák nak egy sé ges ne ve lé si el vek alap ján kell az ér té ke ket köz -

ve tí te ni, egyéb ként tár sa dal mi za var és össze vissza ság az ered mény. Mind ez Pla tón 

ál lam el mé le té nek egy sze rű sí tett is mét lé se. 

A ré gi ér té kek sze lek tív meg tar tá sa mel lett ér vel, ami jó a szo ci á lis de mok rá ciá -

nak, azt kell fel hasz nál ni. Ez el le ne mond a mo dern de mok rá cia ala pí tói vé le mé nyé -
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nek, akik sze rint csak a jó ér té ke ket kell át ven ni és át ala kí ta ni a de mok rá cia ke re tei 

közt. Immanuel Kant ki mu tat ta, hogy a rossz ir ra ci o ná lis, az ör dög gel nem le het tár -

sa dal mi szö vet sé get köt ni, mert an nak ered mé nye a tel jes zűr za var. Mi köz ben 

hang sú lyoz za, hogy ha jól fo gal maz zuk az el ve ket, ak kor még az ör dö gök szá má ra 

is le het jó ál la mot al kot ni. Két ség te len, az ör dö gök ma guk nem tud nak jó ál la mot 

ala kí ta ni itt, de csak itt van szük ség paternalizmusra. Egy va la ki ál lam al ko tó ra, aki 

nem ör dög és is me ri a lo gi ka és a jó prin cí pi u ma it. 

A rossz lo gi kát lan és a lo gi kát lan rossz a tár sa da lom, a jog al ko tás, az együtt élés 

és az iga zsá gos ság szá má ra. Ezek a leg tisz tább racionalitás ma ni fesz tá ci ói. Ahogy 

Rawls mond ja, az iga zsá gos ság nem tűr komp ro misszu mot, vagy Derrida, aki sze rint 

az iga zsá gos ság nem dekonstruálható. Sza bó De zső amo rá lis, ir ra ci o ná lis szo ci a liz -

mu sa el vi szö vet ség kö tés a bol se vik ter ror ral, amely kép vi se lői a bű nön ke resz tül 

akar tak a leg na gyobb jó hoz el jut ni, és amely nek ered mé nyei is mer tek. Té te lük ir ra -

ci o ná lis volt, és ami lo gi kát lan, el le ne megy a ter mé szet nek és a vi lág nak. Mint hogy 

éle te so rán Sza bó De zső min dent és min den nek az el len té tét is ál lí tot ta, ter mé sze -

te sen a rosszal va ló szö vet ség ha lá los vé gét is lát ta: „Ha a bá rány [...] ideológikus 

kö zös ség be [lép] a far kas sal, az ered mény min dig ugyan az: a far kas fel fal, a bá rány 

felfalatik.”103 Éle te utá ni év ti ze d ek e té telt il luszt rál ták. 

Az el múlt szá zad a gya kor lat ban is be bi zo nyí tot ta a racionalitás ki kü szö bö lé se 

és a far kas- vagy ör dög szö vet ség ered mé nye it. Sza bó De zső aláb bi ál lí tá sai azon -

ban nem azért uta sí tan dók vissza, mert a tör té ne lem meg cá fol ta, ha nem azért, mert 

ezt elő re le he tett tud ni. Pla tón, Arisz to te lész és Kant lát ták a po li ti kai irracionalitás 

és amo ra li tás kö vet kez mé nye it: „Sem mit sem sza bad a pri o ri szám űz ni a mér le ge -

lés ből. Ha az ör dög szük sé ges egy erős szo ci á lis egy ség lét re ho zá sá ra és meg ter -

mé ke nyí té sé re: hát le gyen ör dög, ha ta gad ni kell az ör dö göt, hát ta gad juk. A szo ciá -

lis igaz ság – egy ter mé keny mo men tum.”104 Tud nia kel lett vol na, hogy a szo ci á lis 

iga zsá gos ság nem le het ter mé keny, ha az ör dög re, az észnélküliségre ala poz. Ir ra -

ci o ná lis ala pok nem tar ta nak fenn sem mit, mert nincs szer ke ze tük, és nem ve zet nek 

ra ci o ná lis vi szo nyok hoz. A de mok rá cia egyet len paternalizmust en ged meg: a tör -

vény al ko tás gya kor la ti racionalitását. 

Sza bó De zső leg na gyobb té ve dé sét egyet len mon dat ban fe je zi ki 1915-ben, két 

év vel az orosz or szá gi for ra da lom előtt, amely ép pen az ő ál ta la kö ve telt el vek 

alap ján dön tött rom ba egy fél vi lá got: „Hi szem, hogy a vi lág há bo rú csak be ve ze tő 

Eu ró pa ál la ma i ban ta lán ádá zabb és ko mo lyabb bel ső har cok hoz. Bár e har cok nak 

ered mé nye egy új, erős, ter mé keny em ber egy ség len ne és len ne egy nagy ha lott ja: 

a leg fer tel me sebb tör té nel mi hul la, a szabadverseny-de mok rá cia.”105 A hu sza dik szá -

zad ban sok hul la volt az egész vi lág ban, szin te min den esz me el bu kott és na gyon 

so kan meg hal tak, a sza bad ver seny és a de mok rá cia ki vé te lé vel. 
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104   SZA BÓ: i. m. [é. n.], 176. 
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Eb ben az írás ban Sza bó De zső gon do lat rend sze rét kí sé rel tem meg ele mez ni. Te -

rem tő ere jű nyel vet, ví zi ó kat, ál mo kat, konf ron tá ló meg jegy zé se ket, erős és köz vet -

len sér té se ket, vissza uta sí tás ra in ger lő meg szó lí tá so kat, nagy ívű ál lam el mé let-kez -

de ményt, és még so rol hat nám, mi min dent ta lál tam. Ol va só ját mo rá lis, esz té ti kai és 

in tel lek tu á lis ér te lem ben is ko mo lyan igény be ve szi. Kü lön le ges, kép ze lő e rőt moz -

ga tó meg lá tá sok, nyel vi for mu lák és el fo gad ha tat lan sti lá ris je gyek, mo rá lis emel -

ke dett ség és az el ve te mült ség hez köz elál ló meg nyi lat ko zá sok ke ve red nek írá sa i ban, 

mint az ocsú a bú zá val. Vé gül nem lett az az át fo gó ma gyar ság meg vál tó, ami vé vál -

ni sze re tett vol na. Ha az esz té ti kai, az in tel lek tu á lis és a mo rá lis ocsút szét vá lasz -

tot ta vol na a bú zá tól, ha több időt ha gyott vol na gyöngy sze mei ki dol go zá sá ra, és 

ba rá ti kri ti kák kal ki húz ta vol na a bán tót, az erő sza kost, a rú tat, az ir ra ci o ná list, ak -

kor nap ja ink ban ta lán a hu sza dik szá zad leg na gyobb jai közt em le get het nénk. Var ga 

Ká roly össze fog lal ja si ker te len sé gé nek okát: „Meg győ ző dé sét kö röm sza kad tig vé di 

és gyak ran ár tat lant is bánt. Túl zá sa i val megin gat ja a benne bí zók hi tét, ül dö zé si 

má ni á já ban olyan mér ték kel hasz nál ja a csúfondároskodást, az un do rí tót olyan fék -

te le nül haj hássza, hogy a meg vál tói esz mét le ala cso nyí tot ta, ne vet sé ges sé tet te. 

Ere jét, har ci ked vét ap ró sze mé lyes ke dés re pa za rol ta el, szél ma lom har cot foly ta -

tott: meg vál tó nak in dult és Don Quijote lett be lő le.”106 1934-ben, öt ven öt éves ko -

rá ban, mai szem mel még nem volt idős, ám ek kor vég leg le szá mol éle té vel. Ál lan dó 

har cai, tü rel met len sé ge, meg nem ér té se és vi szo no san meg nem ér tett sé ge ön ma -

gá val csa ló dott le szá mo lás ra kész te ti, ho lott ezu tán még ti zen egy évig él és ontja 

az írá so kat: „Mit tet tél az éle ted del? Mi re hasz nál tad a ne ked adott erő ket? [...] Bű -

nös va gyok, té ved tem, éle tem üres volt, mint a fa lu bo lond já nak a ka ca gá sa és hiá -

ba va ló, mint az üszök vert ka lász. A leg na gyobb bűn: va ló szí nűt len ség vol tam.”107  

A va ló szí nűt len meg ér té se csak utó lag le het sé ges, vá rat lan, ar cul csap. Mint az os -

to ba ság, a vá rat lan szél lö kés. Sen ki sem kí ván Don Quijote ál do za ta vagy szél mal -

ma len ni. 
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Veszprémy Lász ló Ber nát 

Egy „ki tű nő an ti sze mi ta” 
Új for rá sok Sza bó De zső an ti sze mi tiz mu sá ról és an nak ci o nis ta fo gad ta tá sá ról 
 

 

Sza bó De zső írói és pub li cis tai mun kás sá ga az an ti sze mi tiz mus kon tex tu sá ban örö -

kön vi ta tott té ma, amely nap ja ink ban is he ves köz éle ti re ak ci ó kat szo kott ki vál ta ni. 

Ko ráb bi írá sunk ban le fek tet tük Sza bó po li ti kai né ze te i nek bi zo nyos rend sze re sen 

fel buk ka nó mo tí vu ma it – li be ra liz mus- és szabadverseny-el le nes ség –, il let ve tisz -

táz tuk va lós an ti sze mi tiz mu sá nak idő sza kos vál to zá sa it és el lent mon dá sa it, il let ve 

an nak bi zo nyos zsi dó re cep ci ó it.1 Ezen for rás köz lé sünk ben és be ve ze tő ta nul má -

nyunk ban né hány Sza bó mun kás sá gá ra ref lek tá ló zsi dó saj tó for rást köz lünk és 

elem zünk, ame lye ket ez idá ig vagy nem is mert, vagy ke vés sé hasz nált a szak iro da -

lom. A for rá sok Sza bó val ké szült in ter júk, azok ra ref lek tá ló szer kesz tő sé gi pub li -

cisz ti kák és egy re cen zió. 

Az itt kö zölt for rá sok el ső sor ban a Zsi dó Szem le fo lyó irat ból szár maz nak, amely 

a ma gyar or szá gi ci o nis ta moz ga lom fél hi va ta los köz lö nye volt, ál lás fog la lá sa i ban 

ál ta lá ban a moz ga lom pol gá ri-kon zer va tív vo na lát erő sít ve. A lap fő szer kesz tő je ek -

kor Schönfeld Jó zsef volt.2 Az egyik in ter jú a Múlt és Jö vő zsi dó fo lyó irat ban je lent 

meg, amely a kul tu rá lis ci o niz mus kép vi se lő je volt, s amely Pa tai Jó zsef szer kesz -

té sé ben je lent meg.3 A for rá sok hoz ér de mes be mu tat ni rö vi den a ma gyar or szá gi 

cio niz mus ko ra be li, an ti sze mi tiz mus hoz va ló hoz zá ál lá sát, il let ve Sza bó re ak ci ó it  

a ci o niz mus ra. 

A ci o nis ta moz ga lom egyik leg for ra dal mibb meg ál la pí tá sa az a fel fo gás volt, hogy 

az an ti sze mi tiz mus a zsi dó ság nem ze ti jel le gé re adott ob jek tív re ak ció, s ilyen ér te -

lem ben meg vál toz tat ha tat lan, a zsi dó sá got mindenhová kí sé rő ér zü let.4 A kor szak 

an ti sze mi ta né ze te i re adott ci o nis ta vá lasz olyan ér te lem ben ha tá ro zot tan kü lön -

bö zött az asszimiláns – ál ta lá ban a ne o ló gi á val azo no sí tott – né ze tek kel, hogy nem 

a jog vé de lem vagy a saj tó ban va ló pel len gér re ál lí tás mód sze rért kö vet ték, ha nem 

– nem bíz va az ál lam ban és a köz vé le mény ben – meg ér te ni és a hasz nos kri ti kát 

internalizálni akar ták.5 A ci o nis ta üze ne tek vég ső cél ja ter mé sze te sen a zsi dó ál lam 

pa lesz ti nai fel ál lí tá sa volt, és ez zel pár hu za mo san a zsi dó ság emig rá lá sá nak (ali-
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jázásának) tá mo ga tá sa, az ar ra va ló biz ta tás. Az asszimilánsok sze mé ben ez de fe -

tiz mus volt, a ci o nis ták sze mé ben az an ti sze mi tiz mus ra ad ha tó egyet len po zi tív vá -

lasz. Min den ese ményt és an ti sze mi ta meg szó la lást en nek tük ré ben ér tel mez tek, és 

ez a re ak ció rend szer lát ha tó is Sza bó De zső an ti sze mi tiz mu sá nak ha zai ci o nis ta 

recep ci ó já ban. Ezen re cep ció bi zo nyos ér te lem ben töb bet is mond el a ci o nis ták 

asszi milációkritikájáról, mint Sza bó hoz va ló vi szo nyu lá suk ról, ám nyil ván va ló nak 

tű nik, hogy a szer ző ér ve i nek mar káns mi vol ta és iro dal mi stí lu sa kü lön el bá nást is 

vin di kált Sza bó szá má ra. 

Sza bó kap cso la ta és cikk vál tá sai a ci o nis ták kal nem 1920-ban kez dőd tek, ám az 

össze om lás és a Horthy-kor kez de te előt ti idő szak ra itt hely hi á nyá ban – il let ve  

a ki ha gyott ko rai idő szak Sza bó mun kás sá gá ban be töl tött el té rő sze re pe mi att – nem 

té rünk ki.6 Ko rai meg szó la lá sa i ból azon ban már ki tű nik tisz te let tel jes hang ne me 

egyes ci o nis ták – így a már em lí tett Pa tai Jó zsef – irá nyá ba, amely ter mé sze te sen 

vaj mi ke vés sé volt a kor szak ban a fi lo sze mi ta né ze tek je le. Vol ta kép pen Francis 

Nicosia ame ri kai holokausztkutató már rá mu ta tott, hogy a ko rai li be rá li sok ép pen 

azért fél tek nyil vá no san tá mo gat ni a ci o niz must, mert fél tek: szim pá ti á juk az önál ló 

zsi dó ál lam fel ál lí tá sa és a zsi dó ság ki ván dor lá sa-ki ván do rol ta tá sa iránt ép pen an -

ti sze mi tá nak lát tat ná őket.7 

Sza bó te hát már ko ráb ban is és az aláb bi for rá sok tük ré ben is bi zo nyos fo kig tá -

mo gat ta a zsi dó ság egy bi zo nyos po li ti kai moz gal mát, ám ez a szim pá tia két ség kí vül 

a zsi dó ság el tá vo lí tá sá nak vá gyá ból, és nem va la mi faj ta fél re ér tel me zett filoszemi-

tizmusból fa kadt, már csak azért sem, mert a ma gyar zsi dó ság több sé ge eb ben  

a kor ban be val lot tan anticionista volt.8 Ha son ló an ti sze mi ta ci o nis ta ba rát ság ról ek -

ko ri ban más an ti sze mi ták is bi zony sá got tet tek – pél dá ul Prohászka Ottokár ró mai 

ka to li kus püs pök9 – és így Sza bó De zső ci o niz mus szim pá ti á ját csu pán zsi dó el le nes -

sé gé nek egy ve tü le te ként ér de mes ér tel mez ni. A szim pá tia azon ban kor lá tolt mér -

ték ben köl csö nös is volt a ci o nis ták ré szé ről. Si mon La jos, a nagy bá nyai ci o niz mus 

egyik ko rai alak ja és ké sőbb ne ves bu da pes ti ci o nis ta pub li cis ta vol ta kép pen már 

1919 őszén meg ál la pí tot ta, hogy „mi is alá ír juk Sza bó De zső kü lön ben ki tű nő meg -

ál la pí tá sa it: »A ma gyar a ma gyar fa jon te rem« [...] Ho gyan fe jez het nék ki olyan ta -

lajt, ami ben egyet len gyö kér szá lam sin csen?”10 Mind ez nem va la mi faj ta ön gyű lö let 

meg mu tat ko zá sa volt: a ci o nis ták egy, a ne o ló gia ál tal uralt saj tó te re pen pró bál tak 

ér vé nye sül ni, és kény te le nek vol tak az asszimiláns ol va só kat sok ko ló, pro vo ká ló 

gon do la to kat meg fo gal maz ni, in nen te hát a ma gyar na ci o na liz mus an ti sze mi ta élét 

ci o nis ta cé lok ra hasz ná ló gon do lat me net. 
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Si mon fen ti so ra i ra rí me lő, hosszabb ér te ke zést is kö zölt Sza bó an ti sze mi tiz mu -

sá ról 1921 ja nu ár já ban. A ci o nis ta pub li cis ta sze rint „a ke resz tény és ma gyar nem -

ze ti szí nű zsi dó nak a »zsi dó zsi dó« az el len té te s a zsi dó ság nak er ről a ré szé ről a kö -

vet ke ző meg jegy zé se ket ol vas suk [Sza bó nál]. »A zsi dó zsi dó el len har co lok tel jes 

erőm ből, de tisz tel he tem, mint ne mes el len félt. De csak a nem ze ti szí nű, ma gyar és 

ke resz tény zsi dók az em be ri ség leg hit vá nyabb söp re dé kei, s élet ösz tö nünk nek 

eze ket kell leg előbb el tün tet ni a ma gyar élet ből«.” Si mon az idé zet kap csán ar ra jut, 

hogy „Sza bó De zső nek fen tebb idé zett meg ál la pí tá sai nagy já ban a mi fel fo gá sun kat 

is vissza tük röz te tik. Ter mé sze te sen el fo gult ság és té ve dés, hogy a ma gyar or szá gi 

kom mu nis ta ura lom ról mint zsi dó im pe ri a liz mus ról be szél, ami hál' Is ten nek nem 

lé te zik. Ma gyar, né met stb. nem ze ti szí nű, he gye se ket kö pő zsi dók azon ban, saj nos, 

van nak és még min dig van nak.” Innentől Si mon az asszi mi lá ció kri ti ká já ba csap át, 

azon ban a cikk így is jól mu tat ja, hogy Sza bó an ti sze mi tiz mu sá nak egy olyan ol va -

sa ta is le het sé ges volt, mint az asszi mi lá ció va lós el lent mon dá sa i ra va ló rá mu ta tás 

an ti sze mi ta ma gyar rész ről, amely akár po zi tív konk lú zi ók le vo ná sát is le he tő vé 

teszi a zsi dó ság szá má ra. Hogy ez je len tet te-e Sza bó an ti sze mi tiz mu sá nak el né zé sét 

ci o nis ta rész ről? Si mon er re is fe lel ve ír ta, hogy amíg va la ki nem erő sza kos, ad dig 

„min den ki nek jo gá ban van an ti sze mi tá nak len nie”, hi szen ez „épp olyan esz me, mint 

más esz mék”.11 

Utób bi kér dé sünk Sza bó írói mun kás sá gá nak ci o nis ta re cep ció járt is érin ti. Mol nár 

Er nő, a Re mény zsi dó if jú sá gi fo lyó irat szer kesz tő je ed dig ke vés sé idé zett re cen zi ót 

kö zölt Sza bó Az elsodort fa lu já ról a Zsi dó Szem le ha sáb ja in. Mol nár, aki ha son ló an 

ci o nis ta né ze te ket val lott, mint Sza bó te vé keny sé gé nek fen ti kom men tá to rai,12 el is -

mer te a könyv iro dal mi ér té két, sőt bi zo nyos ka rak te rek ben, így Gyön gyi Osz kár ban 

a zsi dó ság ma gyar iro da lom ban va ló új, po zi tív em lí té sé nek pél dá ját vél te fel fe dez -

ni. Kri ti ká já ban azon ban el lent mon dá sok ra is rá mu ta tott, pél dá nak oká ért a ro mán ság 

er dé lyi ter jesz ke dé sé nek Az elsodort fa lu ból va ló ki ma ra dá sá ra, il let ve a zsi dó ság 

sze rep vál la lá sá nak túl zott em lí té sé re. Azon ban ke ve sen fog lal ták össze olyan szem -

lé le te sen, hogy a ko ra be li ma gyar na ci o na liz mus mi lyen mér ték ben is szol gál ha tott 

min den an ti sze mi ta konnotációja el le né re ins pi rá ci ó ként ci o nis ta szem lé lők szá má -

ra, mint Mol nár: „Hejh, ha tény leg úgy vol na, amint Sza bó De zső eb ben a re gény ben 

a zsi dó sá got fes ti! Ha a zsi dó ság zárt, bon tat lan egy ség vol na, és fa ja eme lé sé re 

tör ne cél tu da to san! [...] Be kell val la nunk: igen is re mél jük, hogy a ma gyar ság éb resz -

tő szó za ta, mellyel a ma gyar ság ba be la pu ló zsi dó sá got a ma gyar fa ji ide o ló gi á ból 

ki tes sé ke li, a zsi dó ság szá má ra is a magáraébresztés dör gő har so ná ja lesz.”13 Eh hez 

per sze ér de mes kon tex tust te rem te ni: a ci o nis ta saj tó ha son ló képp „zsur na lisz ti kus”, 

de „ér té kes, szép” és „sok iro dal mi ér ték kel ren del ke ző” al ko tás nak ítél te Tormay 
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11     SI MON La jos: Sza bó De zső az an ti sze mi tiz mus ról és a zsi dók ról = Zsi dó Szem le, 1921. ja nu ár 28., 11. 
 
12     VESZPRÉMY Lász ló Ber nát: „50 kraj cá ros faj ma gya rok”. Ed dig is me ret len hoz zá szó lá sok a Hu sza dik Szá -

zad zsi dó kér désvi tá já hoz. 
       https://www.szom bat.org/po li ti ka/50-krajcaros-faj ma gya rok-ed dig-is me ret len-hozzaszolasok-a-hu -

sza dik-szazad-zsidokerdes-vitajahoz (utol só le töl tés: 2019. 12. 21.) 
 
13     MOL NÁR Er nő: Az elsodort fa lu = Zsi dó Szem le, 1920. ja nu ár 30., 9–10. 



Cécile Buj do só köny vét, még ak kor is, ha lát ta an nak an ti sze mi ta élét,14 il let ve Si mon 

La jos Szekfű Gyu la Há rom nem ze dé ké ben sem ta lált „sem mi olyat”, az az an ti sze mi -

tát.15 Mai szem mel ugyan ez meg le pő le het, ak kor azon ban ez még csak ér dek fe szí -

tő, egyéb ként an ti sze mi ta tar tal ma kat is tar tal ma zó, aktuálpolitikai mun kák na pi 

saj tó kom men tá lá sá nak szá mí tott. 

Ter mé sze te sen en nél kri ti ku sabb han gok is meg je len tek. Raab An dor a Múlt és 

Jö vő ha sáb ja in „kép te len tor zí tás nak és túl zás nak” ne vez te Az elsodort fa lu zsi dó ság -

ké pét, mi vel sze rin te Sza bó „tú loz za a ma gyar faj pusz tu lá sát” és „rit kít va na gyít ja 

meg a zsi dó ság nak gaz da sá gi ügyes sé gét, amely ben Sza bó De zső már egy új hon -

fog la lást lát. E két je len sé get a két el len ke ző vég let be ha tár ta la nul el tor zít va kap ja 

Sza bó De zső az elsodort fa lu nak nem lé te ző ké pét, az el pusz tult, ki halt ős szé kely 

fa lu ét, ahol a zsi dó mil li o mos bá nyá i nak, gyá ra i nak bú gá sa el nyom ja az er dők zú -

gá sát, ahol a le dőlt temp lom he lyén zsi na gó ga épült, ezt a le he tet len fa lut, ami lyen 

nem lé te zik az egész ma gyar föl dön, ezt az iz ga tó és lá zí tó ké pet, amely az ő ne ki -

va dult fan tá zi á já ból ki sza ba dult.” A re cen zens sze rint a Sza bó ál tal kri ti zált asszimi -

láns zsi dók épp, hogy nem a zsi dó tér fog la lás, ha nem a ma gyar ság hoz va ló ido mu lás 

ered mé nyei, s ilyen ér te lem ben meg ta lál ha tó a disszimiláns, ci o nis ta él is Raab kri -

ti ká já ban.16 

Ci o nis ta la pok több al ka lom mal is meg ke res ték Sza bó De zsőt, hogy be szél jen ne -

kik vi lág né ze té ről. Ezen nem volt min dig egy sze rű ki iga zod ni, ugyan is 1921-ben írt 

an ti sze mi ta cik ke i ből egy szer re vi lág lik ki a ci o niz mus cél ki tű zé se i vel va ló bi zo nyos 

fo kú azo nos ság – így a zsi dók nem ze ti ség gé dek la rá lá sá nak szük sé ges sé ge17 és az 

igény, hogy a zsi dók 99%-át te le pít sék ki18 –, il let ve egy zsi dó el le nes élű anticioniz-

mus is – meg kü lön böz tet ve azt a li be rá lis, antinacionalista anticionizmustól –, amely 

sze rint a ci o nis ták el akar ják fog lal ni Ma gyar or szá got és új Ciont, új Je ru zsá le met 

akar nak itt lét re hoz ni.19 A Múlt és Jö vő nek 1920-ban el mond ta, hogy míg az asszi -

miláns zsi dó kat meg ve ti, ad dig tisz te li a conistákat, akik „mo rá li sak és ra gasz kod nak 

faj tá juk tra dí ci ó já hoz”. „Ki kell mon da ni, hogy a zsi dó ság nem ze ti ség. Vissza kell 

szo rí ta ni őket a ma gyar köz éle tből szám ará nyuk ke re tei kö zé, kü lön par la men tet 

ad ni ne kik egye lő re” – so rol ta prog ram ját Sza bó, mi re az in ter jút ké szí tő Sass 

(Kellner) Irén meg is kér dez te: „Szó val Ön ci o nis ta. Mi ért bánt ja hát még is a ci o nis -

tá kat is?” Sza bó vá la szá ban lé nye gé ben min den benne volt, ami től egy, az an ti sze -

mi ta na ci o na lis ták kal modus vivendiről ál mo do zó ci o nis ta ki jó za nod ha tott vol na: 

„Mert az is el len ség, sőt a leg ne he zebb el len ség. Nem mo rá lis és nem fa ji ala pon 
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14     Tormay Cécile = Múlt és Jö vő, 1921. ja nu ár 14., 9. 
 
15     SI MON La jos: Li be ra liz mus és zsi dó ság. Szél jegy ze tek Szekfű Gyu la köny vé hez = Zsi dó Szem le, 1921. ja -

nu ár 7., 5–6. 
 
16     RAAB An dor: Sza bó De zső zsi dó tük re. Me se a ma gyar faj hul lá sá ról és a zsi dó hon fog la lás ról = Múlt és 

Jö vő, 1919, 6. sz., 4–5. 
 
17     SZA BÓ De zső: 1848. már ci us 15. = Sza bó De zső ve zér cik kei a Vir ra dat ban. Szerk. SZŐCS Zol tán, Bp., 

Sza bó De zső Em lék tár sa ság, 1999, 121–127. 
 
18     SZA BÓ De zső: Bu da pest vissza fog la lá sa = uo. 76. 
 
19     SZA BÓ De zső: Csu haj! = uo. 33. 



álló zsi dó val könnyen el bá nunk, de egy mo rá lis és faj tá ja tra dí ci ó já hoz ra gasz ko dó 

zsi dó val ne he zebb a dol gunk. Azon ban el kö vet kez he tik az idő, ami kor odá ig ju tunk, 

hogy nem fé rünk meg ket ten eb ben az or szág ban s ak kor menniök kell, ne kik is!” 

Az in ter jú ban Sza bó a fi zi kai erő szak ra is tett – nyil ván túl zó – uta lást, mi kor „pog -

ro mo kat” he lye zett ki lá tás ba a zsi dó ság el len.20 A cik ket kom men tál ta a Zsi dó 

Szem le is, ar ra jut va, hogy Sza bó „iga zi an ti sze mi ta fel fo gást” vall, „egy szer azért 

üti a zsi dót, mert asszimiláns, más kor azért, mert ci o nis ta”.21 

Még ér dek fe szí tőbb volt az in ter jú, ame lyet Sza bó 1929-ben adott Herzl Ti va dar 

mű vei ma gyar ra for dí tó já nak, G. Gerő Lász ló nak. Az in ter jú ban Sza bó egy ér tel mű -

en kü lönb sé get tu dott ten ni a ci o nis ta Zsi dó Szem le és az asszimiláns Egyen lő ség 

kö zött. Ek kor már hú szas évek ele ji an ti sze mi tiz mu sá ból né mi leg en ged ve úgy fo gal -

ma zott, hogy a ci o niz mus és a ma gyar na ci o na liz mus kö zött a hű vös tá vol ság tar tás 

ta la ján áll va le het sé ges a pár be széd: „Ha nyíl tan be szé lünk egymással, meg fog juk 

egymást ér te ni.” Mint ki fej tet te, az an ti sze mi tiz mus – ame lyet pél dá ul még 1920-

as in ter jú já ban fel vál lalt – „a leg na gyobb os to ba ság”, mert „itt fa jok élet ér de ke i nek 

össze üt kö zé sé ről van szó”, „ezt nem le het ér zel mi ala pon el in téz ni”. A kü lönb ség -

té tel li be rá lis és na ci o na lis ta zsi dó vi ta part ne rei kö zött is mét meg je le nik: „A ko moly 

esz me cse rék és a meg ol dás ra irá nyu ló tö rek vé sek elől azon ban csak az asszi miláns 

zsi dó ság zár kó zik el. Ci o nis ták kal min dig tud tam be szél ni és kö zös pont ra jut ni. 

Mert a ci o nis ta a nyílt, a be csü le tes zsi dó. Az asszimiláns min den fo ga lom tö vé ben 

csal.” Utób bi mon dat úgy meg tet szett a Zsi dó Szem lé nek, hogy az in ter jú cí mé nek 

vá lasz tot ták. Ja vas la tát a zsi dó par la ment ről új ból fel ve ti.22 

 

Az aláb bi ak ban rö vid be ve ze tő írá sunk ál tal ke zelt né hány for rás ol vas ha tó szö -

veg hű új ra köz lés ben, mind össze né hány ér te lem za va ró el írást ja ví tot tunk. Az itt 

kö zölt for rá sok nem ír ják fe lül a Sza bó ról ki ala kult ké pet, mi sze rint an ti sze mi ta lett 

vol na, azon ban le he tő vé te szik a for rás ala pú, ár nyalt és össze tett ér tel me zés to -

váb bi ki ala ku lá sát. Hoz zá já rul nak a sok szí nű ide o ló gi ai spekt ru mon el he lyez ke dő 

Sza bó-re cep ci ók kon tex tus ban va ló meg is me ré sé hez, il let ve ez zel pár hu za mo san 

be mu tat ják a ko ra be li zsi dó gon dol ko dás ta lán ke vés sé is mert ol da la it is. Ezen for -

rá sok mel lett ter mé sze te sen még szá mos új, vagy ke vés sé hasz nált for rás lel he tő 

fel Sza bó val kap cso lat ban akár a zsi dó saj tó ból, akár más hon nan is. Mind ez pusz -

tán azt jel zi, hogy a Sza bó De zső meg íté lé se kö rül zaj ló vi ta kö zel sem ért vé get, új 

ér tel me zé sek nek és szem pon tok nak min dig te ret le het és kell ad ni. 
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20     SASS Irén: Há rom port ré. Sza bó De zső – Rá ko si Je nő – Herczeg Fe renc nyi lat ko za tai = Múlt és Jö vő, 
1920, 10. sz., 8–9. 

 
21     Szem le = Zsi dó Szem le, 1920. már ci us 19., 7. 
 
22     G. G[erő] L[ász ló]: „Az asszimiláns zsi dó min den fo ga lom tö vé ben csal...” Be szél ge tés Sza bó De zső vel  

a Phi ladelphia ká vé ház ban = Zsi dó Szem le, 1929. no vem ber 1., 5. 



Raab An dor: Sza bó De zső zsi dó tük re – Me se a ma gyar faj hul lá sá ról 
és a zsi dó hon fog la lás ról 
For rás: Múlt és Jö vő, 1919, 6. sz., 4–5. 

 

Nem aka rom Sza bó De zsőt írói ki vá ló sá gá ban meg tá mad ni és nem aka rok Az elso -

dort fa lu fe lett mű vé szi szem pont ból pál cát tör ni. De Sza bó De zső ami kor re gé nyé -

ben a ma gyar faj cső dét be mu tat ja, ugyan ak kor ri kí tó szí nek kel fes ti meg a zsi dó faj 

kí mé let len elő re tö ré sét, tér hó dí tá sát és va ló ság gal egy új ta tár já rás vész ha rang ját 

kon dít ja meg a ma gyar föld fe lett. S ezen a pon ton kell a zsi dó kri ti kus nak til ta ko -

zó sza vát fel emel nie. 

Bár mi lyen ha tal mas mű vé szi gon do lat egy faj sor va dá sát, élet ver gő dé sét be tűk be 

ön te ni s e be tűk ből a vég íté let har so ná ját meg for mál ni, en nek a pró fé tai fe la dat -

nak az író csak úgy tud ele get ten ni, ha az a rajz, ame lyet fa já ról an nak mil lió atom -

já nak csil lo gá sá ban ad, el ső sor ban és min de nek fe lett igaz. Ez a re gény pe dig nem 

igaz. Irány re gény, amely ar ra hi va tott, hogy szer ző jé nek kép te len túl zá sa i hoz, fa ji 

gyű lö le té hez ada to kat és bi zo nyí té ko kat szol gál tas son. Nem a va ló élet nek ké pe, 

ha nem an nak egy gör be tü kör ből fe lénk vi gyor gó torz má sa. Ez a ha zug be ál lí tás, 

ez a cél za tos túl zás ez a re gény nek ere den dő hi bá ja, amely el ső gondolatcsírájától 

utol só so rá ig vé gig kí sért min den lap ján. Hő se ma ga a ma gyar faj, a hul ló nem ze -

dék nek né hány utol só ra gyo gó vi rá ga és a nép, a ve ze tők nél kül kó bor ló bar mok 

csor dá ja, amely húz za az igát, tö ri a rö göt, övé a mun ka, a szen ve dés, a ve rej ték.  

S vé rét szív ja egy ide gen faj, a zsi dó, a szé kely fa lu ban mint egy új hon fog la lás vár -

tá ja emel ke dik büsz kén a mil li o mos zsi dó pá lin kás és sza tócs úri há za, a pes ti iro dal -

mi ká vé há zak ban zsi dó to la ko dók nyom ják el az ős ke resz tény ma gyar te het sé gek 

sza vát, ezé a fa jé a si ker, az él ve zet, a má mor, az élet. A há bo rú: a fron ton ma gyar 

vér öm lik gond ta lan bő ség ben, itt hon az élet meg duz zadt, tő gye a zsi dók nak ontja 

ara nyát. 

Így lát ja és ír ja ezt Sza bó De zső és mi mit mond junk er re vá la szul? Mond juk el 

százezredszer az unott és is mert köz he lye ket, hogy a zsi dók épp úgy ki vet ték ré szü -

ket az el ső raj vo na lak bor zal ma i ból, mint bár ki más, hogy a ha lot tak és se be sül tek 

lis tá ján a zsi dók leg alább is percentuális szá mú arány ban sze re pel nek, hogy a há -

bo rú ban nemcsak a zsi dó ke res ke dők nyer tek nagy össze ge ket, ha nem a föld mű ves 

gaz da is száz ez re ket szer zett és a me ző gaz da sá gi ter mé nyek árá nak óri á si fel len -

dü lé se, az élő ál lat ér té ké nek meg sok szo ro zó dá sa a tör té nel mi fő ne mes ség nek, a lati -

fun di u mok és hit bi zo má nyok tu laj do no sa i nak je len tett ol va sat lan mil li ó kat? 

S va jon mit szól na Sza bó De zső, aki oly ha tá ros szí nek kel fes ti meg a had se reg -

szál lí tó mil li o mo sok nak, Guttman Felixnek a Ritz fé nyes va cso rá ján tör tént le tar -

tóz ta tá sát, ha egy zsi dó író, te szem fel, Mol nár Fe renc, va la me lyik szín da rab já ban 

Odescalchi Zoard her ceg szen zá ci ós szál lí tá sa i val össze füg gő ön gyil kos sá gát vin né 

a szín re, ha son ló an erő sen érez te tett fa ji hát tér rel és ál ta lá no sí tás sal, mint ahogy 

azt ő te szi? 

Kü lön fi gyel met ér de mel Fa ra gó Mik lós alak ja, aki ben Sza bó De zső Ady nak akart 

szob rot emel ni. Az író úgy ál lít ja be itt Adyt, mint hul ló fa já nak élő in kar ná ci ó ját,  

a zsi dó és a ma gyar faj élet-ha lál har cá nak ál do za tát, aki fa já val együtt alul ma rad  

e küz de lem ben és ide ge i nek ép sé gé vel, el bom ló el mé vel fi zet azért a me rész sé gért, 
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hogy éb resz tő mert len ni a ma gyar te me tőn. A kül ső maszk Ady End réé, de a bel ső 

mo ti vá lás Sza bó De zsőé, Ady End re szá já val Sza bó De zső be szél s amit mond, az  

a fa ji gyű lö let hang ja, amely so ha nem csen dült fel Ady min den em be ri lel ket át fo gó 

lí rá ján. Fa ra gó Mik lós Ady End ré nek in dul, de mind in kább Sza bó De zső lesz be lő le, 

s a vé gén ő ír ja meg azt a ha tal mas re gényt, amely hí vat va van meg ál lí ta ni ezt az 

esett fajt vég ze tes hul lá sá ban s amely ben a szer ző mind járt kri ti kát is mond ön ma -

ga fe lett. 

Egyéb ként kész ség gel el is mer jük Sza bó De zső nek azt, hogy a Nyu gat kö rül don gó 

iro da lom, ame lyet ő is be mu tat, iz mos te het sé ge i ben, Ady ban, Ba bits ban, Móricz ban, 

Schöpflinben ős ke resz tény ma gyar volt, amely épp azért vált iro da lom má és ér ték ké, 

mert a ma gyar fa ji lét hu mu szá ban gyö ke re zett. Ál ta lá ban a re gény ben sok ta lá ló 

meg fi gye lés és jel lem ző erő mu tat ko zik, de egé szé ben vé ve még iscsak kép te len 

tor zí tás és túl zás. Elő ször is tú loz za a ma gyar faj pusz tu lá sát és má sod szor rit kít va 

na gyít ja meg a zsi dó ság nak gaz da sá gi ügyes sé gét, amely ben Sza bó De zső már egy 

új hon fog la lást lát. E két je len sé get a két el len ke ző vég let be ha tár ta la nul el tor zít va 

kap ja Sza bó De zső az elsodort fa lu nak nem lé te ző ké pét, az el pusz tult, ki halt 

ősszékely fa lu ét, ahol a zsi dó mil li o mos bá nyá i nak, gyá ra i nak bú gá sa el nyom ja az 

er dők zú gá sát, ahol a le dőlt temp lom he lyén zsi na gó ga épült, ezt a le he tet len fa lut, 

ami lyen nem lé te zik az egész ma gyar föl dön, ezt az iz ga tó és lá zí tó ké pet, amely 

az ő ne ki va dult fan tá zi á já ból ki sza ba dult. Igaz, hogy a zsi dó szor ga lom és ügyes -

ség, mun ka és ki tar tás va gyo no kat gyűj tött, de ezek nem a zsi dó össze tar tás újabb 

bás tyái let tek, mint Sza bó De zső ír ja, ha nem mi nél in kább sza po rod tak, an nál job ban 

el ide ge ned tek a zsi dó ság tól és a mil li ók or mán több nyi re ott dí szel gett a ki té rés. 

Sarkadi, aki ben Sza bó De zső a zsi dó elő re tö rés és kí mé let len ér vé nye sü lés, az új 

föld fog la lás tí pu sát raj zol ta meg, a va ló élet ben alig ha nem Hat va ni La jos bá ró név 

alatt sza lad gál. S itt lát juk meg azon nal e re gény nek tu da tos ten den ci á ját és cél za tos 

be ál lí tá sát: amíg a va ló ság ban ez a Hat va ni bá ró po li ti kai és iro dal mi si ke rei te tő -

pont ján ki ke resz tel ke dett, ad dig a re gény ben az ő ró la min tá zott Sarkadi a zsi dó 

tér hó dí tás elő har co sa ként sze re pel. Az élő Hat va ni és a re gény be li má sá nak, Sar -

ka di nak vi szo nya egyút tal he lye sen mé ri az élet nek és e re gény nek vi szo nyát is. 

A ma gyar faj hul lá sá ról és a zsi dó faj hon fog la lá sá ról a va ló ság ban be szél ni sem 

le het ko mo lyan és e két faj vi szo nyát Kó bor Ta más lát ta meg he lye sen: „A ma gyar -

ság nem olyan erős, hogy am pu tál hat ná ma gát an ti sze mi tiz mus cí mén és so ha sem 

le het olyan gyön ge, hogy fö lé nyes, ha tal mas gaz dá ja ne ma rad na a zsi dó ság nak.” 

Ez az igaz ság, s aki ezt el ho má lyo sí ta ni akar ja, az na gyon rossz szol gá la tot tesz 

nem csak a zsi dó ság nak, de a ma gyar ság nak is. 

 

 

Mol nár Er nő: Az elsodort fa lu 

For rás: Zsi dó Szem le, 1920. ja nu ár 30., 9–10. 

 

Hej, ha tény leg úgy vol na, amint Sza bó De zső eb ben a re gény ben a zsi dó sá got fes ti? 

Ha a zsi dó ság zárt, bomlatlan egy ség vol na és fa ja eme lé sé re tör ne cél tu da to san? 

De min den nek az el len té te az igaz. A zsi dó nép tö me gei kilengenek a zsi dó gon do -

lat kör ára má ból, a zsi dó ság egy bom lott ké ve, me lyet a zsi dó egyé ni ség ön fel adá sa 
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ál tal óri á si vesz te sé gek ér nek. Ez a tra gi kum egy zsi dó re gény re vár. Azok nak a zsi -

dók nak leg na gyobb ré sze, aki ket Sza bó eb ben a re gény ben rosszakaratúlag le fest, 

nem zsi dók nak, ha nem ma gya rok nak ér zik és tud ják ma gu kat. 

Sza bó De zső a ma gyar ság jö vő jét fél ti. A ma gyar faj tu nya és él he tet len – mond -

ja az író –, pe dig ez a faj az egye dü li nagy te het sé gű és nagyra hivatott faj eb ben az 

or szág ban. A kö zépka li be rű ki sebb fa jok, a szláv, az oláh, a né met, a zsi dó ma gya -

rok igye kez nek, dol goz nak és szor gal muk gyü möl csét le is arat ják. Meg gaz da god nak 

és a ve ze tő po zí ci ó kat is ők töl tik be. A ma gyar fajt ugyan is vá rat la nul ér te a nyu -

gat-eu ró pai de mok rá cia. Nem volt rá fel ké szül ve és örök lött úr hat nám sá gá nál fog va 

a de mok rá cia sza bad ság ver se nyé ben min de nütt le ma radt. Ezért nincs ke resz tény 

ma gyar kö zép osz tály, ke res ke dő-, vál lal ko zóosz tály stb. A ma gyar nép eb ben a re -

gény ben a pusz tu ló faj a fel tö rek vő ide gen fa jok kö zött. 

Te gyük fel, hogy a ma gyar faj élet re va ló ság dol gá ban tény leg hát rébb van az or -

szág más fa ja i nál – ezt a té telt kü lön ben egy pár mar káns, élet re va ló ma gyar alak -

ban (Já nos, Do mon kos jegy ző, Zágoni kép vi se lő, Ko vács Ilo na) ma ga a szer ző cá fol ja 

meg –, min den eset re fel tű nő, hogy szer ző nek a zsi dó faj (mint faj) ál lí tó la gos nagy -

mér vű tér fog la lá sa fáj. No ha a re gény spe ci fi ku san er dé lyi tár gyú, az er dé lyi ro mán 

ban kok ról, me lyek a ma gyar föld bir to ko kat össze vá sá rol ták és a ma gyar ál lam ra 

ve szé lyes ide gen pro pa gan dát űz tek, az író nak még sincs egyet len sza va. (Ho lott  

a ro mánt még a ma gyar nál is hát rább ta lál ta a de mok rá cia kor szel le me, s így Sza bó 

alap té te le sze rint nem lett vol na sza bad ily élet re va ló nak len nie!) De hogy az öreg 

Schönbergernek, a zsi dó nak a va gyo na egy re gya ra po dik, az na gyon fáj Sza bó 

Dezső nek (aki egy ben az egész ség te le nül fel tö mö rült va gyon ko losszu sok kap csán 

meg ér tő en vet te ész re a kom mu niz mus elő re ve tett ár nyé kát is). Ho lott biz to sít juk, 

hogy egyet len gaz dag zsi dó sem gon dol vagy gon dolt ar ra, hogy ma gyar föld bir to kát 

Palesztinához csa tol ja. Míg az oláh bank és Ro má nia vi szo nyát nem is kell bő veb -

ben fej te get nünk. 

Fel tű nő sa ját sá ga még a tág lá tó kö rű re gény nek, mely ko rá nak lel kü le tét a le he tő 

leg több ol dal ról pró bál ja meg vi lá gí ta ni, hogy a zsi dó faj ból jó for mán csak a gaz dag 

vagy meg gaz da go dott zsi dót ve szi ész re. Az öreg Schönberger mel lett Guttman 

Féli xet pécézi ki, a hadiszállításokban fel mil li o mo so dott ügy nö köt, ki vé gül is bör -

tön be ke rül. De a pár száz há bo rú ban meg gaz da go dott zsi dó pénz her ceg mel lett 

tel je sen vak a zsi dó száz ez rek nyo mo ra iránt. A zsi dó pap, a zsi dó ta ní tó, a zsi dó 

hi va tal nok, a zsi dó ke res ke del mi al kal ma zott, a zsi dó mun kás nyo mo rá ról sem mi 

tu do mást nem vesz. Úgy szin tén a há bo rú ban gaz da go dott pa raszt alak ja sem ve rő dik 

vissza sze mé nek re ce hár tyá ján, ho lott a ma gyar kis gaz da osz tály je len le gi po li ti kai 

elő re tö ré sé nek ez a há bo rús meg gaz da go dás az alap ja. 

A re gény hő se az elsodort fa lu, a pusz tu ló, ve szen dő ma gyar faj. De mi kor az író 

a „be teg” fajt egyéb „ér vé nye sü lő” fa jok kal ve ti egy be, el ső sor ban min dig a zsi dó 

tű nik fel ne ki. A zsi dók a ma gyar iro da lom ban, pl. Szik lai (Ignotus), Sarkadi (Fe nyő 

Mik sa?), a fu tu ris ta köl tő stb. – Sza bó De zső sze rint – hí ján van min den er köl csi 

alap nak. Ar ra lengenek, amer re a szél fúj. Az esz mék kel csak ját sza nak és egy irány 

mel lett csak azért tar ta nak ki, hogy a kel lő perc ben an nál drá gáb ban ad has sák el 

ma gu kat az el len párt nak. A for ra dal már zsi dó köl tő féllábát a harc té ren el lö vik, 

rok kan tan már ő for ra dal ma sít ja Bu da pes ten a lel ke ket, per sze po ca kot és to kát 
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ereszt ve a for ra da lom szer ve zé sé nek anya gi ol da lá ból. A ke resz tény író kat, a ke -

resz tény ma gyar mág ná so kat is ki fi gu ráz za a szer ző, a kon zer va tív tu dó sok sem 

me ne ked nek meg ma ró gúnyjától és le ki csiny lé sé től, de a zsi dók a leg el len szen ve -

seb bek ne ki. 

Emel lett ta gad ha tat lan, hogy a jót is akar ja a zsi dó ban ész re ven ni. Az öreg Schön -

bergerről azt mond ja, hogy tett jót is, még ha tud ta is, hogy ve szí te ni fog mel let te. 

De hoz zá érez te ti, hogy ez a jó ság a zsi dó nál csak üz le ti be fek te tés, mely nek ka mat -

ját ki kell vár ni. Gyön gyi Osz kár alak já ban meg haj lik a zsi dó ság ama ré sze előtt, mely 

haj lan dó a zsi dó faj hi bá it ész re ven ni és azo kat os to roz ni. Gyön gyi alak ja min den -

eset re fej lő dést je lent a zsi dó tí pus be ál lí tá sát il le tő leg a ma gyar iro da lom ban. Ez 

az alak a faj tá nak nem az üzériva dé ka, ha nem az el vont esz mék kel, tu do mánnyal, 

iro da lom mal fog lal ko zó lé lek, aki ről mi na gyon jól tud juk, hogy lé nye gé ben ez a zsi -

dó, de akit kí vül ről ma ta lán a leg ke vés bé akar nak ész re ven ni. Eb be a ka te gó ri á ba 

tar to zik Szász Mór zsi dó zon go ra mű vész és le á nya, Adrienne, kik nek élő mo del lek -

ről min tá zott alak já ban az író a zsi dó mű vé szi gé ni usz előtt hó dol meg. 

Sza bó De zsőt ma nap ság a ma gyar an ti sze mi tiz mus egyik ve zé ré nek te kin tik. És 

bár be kell lát nunk, hogy eb ből a re gény ből el ső sor ban az író nak a fa já ért, a ma -

gyar sá gért va ló nagy fé lel me és fáj dal ma sü völt ki, még is, mi kor az ún. élet re va lóbb 

fa jok ról esik szó, közülök egye dül a zsi dó faj meg gaz da go dott ré te ge lö kő dik erő -

seb ben az író sze mei elé és e ré teg bű nei ré vén a re gény az el ke se re dés nek a ke -

resz tény saj tó ál tal or szág szer te kel lő en idé zett és ér té kelt pró fé ci á it dör gi az egész 

zsi dó faj el len. (Mind ez azon ban nem aka dá lyoz za meg az írót, hogy olyas faj ta ta -

ná cso kat ne ad jon fa já nak, mi sze rint az is csal jon és lop jon, ha így job ban ér vé nye -

sül het a lét küz del me i ben. S e té tel il luszt rá lá sá ra egy Zágoni szé kely kép vi se lő, egy 

Do mon kos jegy ző alak ját tud ja fel hoz ni, akik tény leg nagy élet re va ló ság gal tud nak 

csal ni és lop ni). A Sza bó-fé le an ti sze mi tiz mus nak te hát val lás er köl csi leg na gyon 

meg se bez he tő pont jai van nak. Ő pél dá ul a tu nyán he ve rő ma gyar gé ni uszt bár mi -

nő ösz tö ké lés sel is haj lan dó mozgásra, élet re kény sze rí te ni és „a cél szen te sí ti az 

esz közt" ci ni kus el ve alap ján nem átall ja, hogy a zsi dók el len uszít son, a faj gyű lö -

le tet tart va az ug ró desz ká nak, ahon nan a rest ma gyar gé ni usz moz gás ba len dül het. 

Bár mennyi re fél ti is Sza bó De zső a ma gyar fajt, meg nyug tat hat juk. Mi épp úgy 

félt jük a zsi dó sá got a szét bom lás tól és a pusz tu lás tól, mint ő a ma gyar fajt. Bi zony 

nem va gyunk mi az a cél tu da tos, az a félt egy ség. S ta lán a mi fé lel münk re a té nyek 

több jo got ad nak! A nép jel le mét, az ősi ha gyo má nyo kat félt jük, a tör té ne ti kap cso lat 

ér zé sé nek meg szű né sét félt jük. Bi zony, bi zony, e lel ki tő ke el vesz té se egyál ta lán 

nem ér fel a faj egyes egyéneinek meg gaz da go dá sá val, kik nél ez a tény rend sze rint 

a faj ból va ló ki vá lás mű ve le té nek meg kez dé sét je len ti. Mi is ke res sük azt az ug ró -

desz kát, ahon nan az ősi esz me ára má ból fel tar tóz tat ha tat la nul ki gú nyo ló né pünk -

nek fü lé be dö rög hes sük: 

– Éb redj né pem, a meredék szé lén állsz! 

Be kell azon ban val la nunk: igen is re mél jük, hogy a ma gyar ság éb resz tő szó za ta, 

mellyel a ma gyar ság ba be la pu ló zsi dó sá got a ma gyar fa ji ide o ló gi á ból ki tes sé ke li, 

a zsi dó ság szá má ra is a magára ébresztés dör gő har so ná ja lesz és a zsi dó ság a szü -

lő föld höz va ló be csü le tes ra gasz ko dá sa mel lett sa ját ér té ke it is fel fog ja is mer ni és 

rá esz mél ön ma gá ra. 
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Sass Irén: Há rom port ré – Sza bó De zső – Rá ko si Je nő – Herczeg Fe renc 
nyi lat ko za tai 
Múlt és Jö vő, 1920. már ci us, 8–9. 

 

Ke resz té nyek és an ti sze mi ták annyit nyi lat koz tak már ke resz tény és an ti sze mi ta 

la pok nak ró lunk zsi dók ról és a zsi dó kér dés ről ál ta lá ban, hogy ér de mes nek tar tot tam 

fel ke res ni né hány sze rep lő egyé ni sé get és nyi lat ko za tot kér ni ró lunk egy szer már 

– ne künk. Há rom kü lön bö ző szí nű, hí rű és faj sú lyú név vel kap cso la to san há rom 

nyi lat ko za tot ta lál itt az ol va só, majd nem min den kom men tár nél kül, de mind an nak 

da cá ra úgy hi szem, jel lem ző en és a köz han gu la tot hí ven ki fe je ző en cso por to sít va. 

Há rom po li ti zá ló író vé le mé nyét, me lyek kö zül ket tő – Rá ko si Je nő és Herczeg Fe -

renc – ré gi, ne ves és be csült sza vú em ber, a har ma dik – Sza bó De zső – x x x x x x 

x x x bár mennyi re pro tes tál is el le ne több-ke ve sebb sze ren csé vel még ma is ott 

úsz kál – in tő ve sze de lem képp – „az an ti sze mi tiz mus ára da tá nak há tán”. 

 

* * * 

 

Sza bó De zső el ső pil la nat ra meg lep en gem. Egy an ti sze mi ta, aki zsi dó kül se jű! Aki -

nek gön dör a ha ja, haj lott az or ra, elő re ál ló az al só aj ka s aki raccsoló orr han gon és 

egyál ta lán nem ma gya ro san be szél! Szí vé lye sen fo gad, ál lí tó lag örül, hogy fel ke res -

tem. Az el ső ud va ri as ko dó sza vak után rá té rek az ő „el mé le té re”. Mo so lyog va vá -

la szol. 

– Örü lök, hogy in tel li gens zsi dók kal be szél he tek az én an ti sze mi tiz mu som ról – 

mond ja – és szí ve sen ál lok a Múlt és Jö vő ren del ke zé sé re. 

Be szél ni kezd. Erő sen mi mi káz va, he ves, ide ges gesz tus sal kí sér ve min den szót. 

Egy pil la nat nyi nyu ga lom nincs ab ban az em ber ben. És ahogy el né zem, egyál ta lá ban 

nem cso dál ko zom azon, amit mond. Nagy sze rű szó no ki ké pes ség, akit a sa ját ide -

ges, fék te len és nyug ta lan sza vai visz nek elő re. Iga zi tö me gek nek va ló em ber, aki 

nem az zal ra gad el, amit mond, ha nem aho gyan mond ja. Mert amit mond, ar ra más -

fél órás be szél ge té sünk után sem tud tam ne ki egye bet mon da ni (sem mint zsi dó, sem 

mint jó zan, re á lis ala pon ál ló em ber), csak, hogy: fan tasz ti kum. Mert az is. Az író 

fan tá zi á já val meg csi nált, bu ja, szí nes, le he tet le nül túl zó, kép zelt és a re á lis élet ben 

meg áll ni nem tu dó te ó ria, mely azon ban még is al kal mas ar ra, hogy hi szé keny és 

na iv fan tá zi á kat ki gyújt son és meg győz zön. Nem vé let len, hogy Sza bó De zső nek 

ép pen az if jú ság so ra i ból to bor zód tak az el szánt hí vei, míg a ko moly és iga zán szá -

mot te vő ke resz té nyek nek egyál ta lá ban nincs hí zel gő vé le mé nyük ró la, amit az a kul -

tusz mi nisz té ri um is me re tes el já rá sá ból [...]23 ki tű nik... Mind ezek után pe dig Sza bó 

De zső vel nem úgy és azért fog lal ko zom itt el ső he lyen, mert a ke resz tény kur zus 

szá mot te vő em be ré nek tar tom, csak ku ri ó zum kép pen, pél da gya nánt. x x x x x x x 

x x x x x x x x x x x x x x x 

És hogy mi lyen ez az an ti sze mi tiz mus, mely ép pen annyit árt a ke resz tény, mint 

a zsi dó be csü let nek! (Sze ren csé re – mint már föntebb is em lí tet tem – a jó zan, re á -
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lis és iga zán ke resz tény fel fo gá sú em be rek és ma ga a kor mány is, ala po san ki áb -

rán dul tak eb ből a Szabó Dezső-s an ti sze mi tiz mus ból). 

– Le kell szö gez nünk – kezd te nyi lat ko za tát Sza bó De zső – min de nek előtt azt, 

hogy a zsi dó ság gal, nem mint val lás sal, ha nem mint faj tá val har co lunk. Két faj ta 

élet-ha lál har cát vív juk most és meg győ ző dé sem, hogy se ro mán, se szerb, se cseh, 

se sem mi fé le fron tunk nem oly fon tos és ve sze del mes, mint a zsi dó front. A zsi dó  

a mi iga zi és leg na gyobb el len sé günk, és el ső sor ban is és min de nek fö lött az asszi -

milás zsi dó... Az önér ze tes és zsi dó nem ze ti ala pon ál ló zsi dó nyílt el len fél, de az 

asszimiláns zsi dó buj ká ló és sö tét, aki el len szó val, tet tel, pog rom mal és min den 

egyéb esz köz zel va ló har co lá sunk is jo gos, sőt ter mé sze tes. 

– Ne fe lejt se el, hogy 1848 óta min den kor mány és min den ma gyar szó a zsi dó -

ság asszi mi lá ló dá sa ér de ké ben har colt. 

– Igaz, mert na i vul azt hit tük, hogy dol gos és hű sé ges mun ka tár sa kat ka punk  

a zsi dó ság ban, mely nek min den ka put meg nyi tot tunk és min den asz talt meg te rí tet -

tünk. Az óta be lát tuk, hogy a zsi dó ság so ha sem ké pes tel je sen asszi mi lá lód ni, hogy 

akár mit mond is, lé nye gé ben és egy sé ge sen még is csak faj tá ja ural má nak meg te -

rem té sén dol go zik, nem csak ná lunk, ha nem egész Eu ró pá ban. Eb ben a nagy kö zös 

cél ban min den zsi dó egyet ért, akár ci o nis ta, akár de mok ra ta, akár kom mu nis ta...  

A két ma gyar or szá gi for ra da lom elég gé meg mu tat ta ezt, azt hi szem. Azu tán, hogy 

ez a ter vük ba lul ütött ki, most gyor san meg tér nek, nem ze ti ek lesz nek, és ki tár ják 

kar ja i kat, „test vé rek va gyunk”. Mert a zsi dó faj nak két ar ca van! Az egyik a Szá mu -

ely-arc, a má sik a Vázsonyi-arc. (De is me rő sen hang zik ez... úgy lát szik itt van an -

nak a bi zo nyos pla kát nak a mű he lye). És bár mennyi re is tá vol áll a ket tő egymástól 

lát szat ra, ti tok ban an nál egyet ér tőb ben foly tat ják ak na mun ká ju kat a ke resz tény 

nem ze tek meg ron tá sá ra. 

– Szó val va la mi vi lá got át fo gó, rej té lyes zsi dó maf fi á ról van szó, mely ta lán föld 

alat ti ka ta kom bák ban ta nyá zik és... 

– Nem, sok kal va ló szí nűbb, hogy in kább fé nyes és gaz dag pa lo ták ban... De, van 

és dol go zik s ne künk ele mi kö te les sé günk vé de kez ni el le ne. 

– Ho gyan és mi kép pen? Pog rom mal?! 

– Ki kell mon da ni, hogy a zsi dó ság nem ze ti ség. Vissza kell szo rí ta ni őket a ma -

gyar köz éle tből szám ará nyuk ke re tei kö zé, kü lön par la men tet ad ni ne kik egye lő re... 

– Szó val Ön ci o nis ta. Mi ért bánt ja hát még is a ci o nis tá kat is? 

– Mert az is el len ség, sőt a leg ne he zebb el len ség. Nem mo rá lis és nem fa ji ala -

pon ál ló zsi dó val könnyen el bá nunk, de egy mo rá lis és faj tá ja tra dí ci ó já hoz ra gasz -

ko dó zsi dó val ne he zebb dol goz nunk... Azon ban el kö vet kez he tik az idő, ami kor odá -

ig ju tunk, hogy nem fé rünk meg ket ten eb ben az or szág ban s ak kor menniök kell... 

ne kik is. 

– És ho gyan in té ződ né nek el a zsi dók nak Ma gyar or szág gaz da sá gi éle té be szer -

ve sen kap cso ló dó anya gi ér de kelt sé gei? 

– A há bo rús mil li ók itt ma rad nak s azon fe lül a zsi dó va gyo nok bi zo nyos szá za -

lé ka, 40–50 szá za lék. 

– Vagy 95 szá za lék? 

– Eset leg 95, eset leg 100 szá za lé ka – fe je zi be könnye dén és ne vet ve –, at tól 

függ... Vol na azon ban egy gyö ke re sebb meg ol dás. 
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– És az? 

– Az, ha a zsi dó sá got és a ke resz tény sé get föl fegy ve rez nék és egymásnak men -

nénk. Ez gyö ke res meg ol dás len ne. De ezt ne ír ja meg. 

Nem ígér tem ugyan meg Sza bó De zső nek, de ezt a „gyö ke res” meg ol dá si ter ve -

ze tet, stra té gi a rész le te it, hogy 95 szá za lé kot szem be ál lít sunk fegy ve re sen 5 szá -

za lék zsi dó val, még sem ír tam meg. [...]24 

 

 

Szem le 
For rás: Zsi dó Szem le, 1920. már ci us 19., 7. 

 

Sza bó De zső, a Ma gyar Írók Szö vet sé gé nek ve zé re egy zsi dó új ság író nak nyi lat ko -

zott. A zsi dó ság ról val lott né ze tét kö zöl te a nagy nyil vá nos ság gal, nem elő ször. 

Most azon ban aka ra ta el le né re iga zán őszin te volt. A ci o nis ta zsi dók ról előbb elis -

me rő leg, majd nem hí zel gő en em lé ke zett meg, mert ezek „zsi dó nem ze ti és mo rá lis 

ala pon állanak”. Ez zel szem ben az asszimiláns zsi dó azért ve sze del mes, mert nem 

nyílt el len ség és így ne he zebb el le ne vé de kez ni. Nyi lat ko za ta vé gén azon ban meg -

for dí tot ta a té telt, mond ván: „a ci o nis ta zsi dó mo rá lis és ki fe je zet ten zsi dó ala pon 

áll va sok kal ve szé lye sebb, mint az asszimiláns zsi dó, mert ez utób bi ben ső gyen -

ge sé gé nél fog va könnyeb ben győz he tő le, míg a ci o nis ta zsi dó ban az ön tu dat és fa ji 

ér zés fo koz za az el len ál lást”. Egyszó val az iga zi an ti sze mi ta fel fo gást tük röz te ti 

vissza Sza bó De zső, aki egy szer azért üti a zsi dót, mert asszimiláns, más kor azért, 

mert ci o nis ta. Sza bó De zső től iga zán el vár hat nánk egy kis kö vet ke ze tes sé get az 

elvek te rén. Avagy kö vet ke ze tes sé ge ta lán csak ab ban áll, hogy kö vet ke ze te sen 

követ ke zet len? 

 

 

S. l.: Sza bó De zső az an ti sze mi tiz mus ról és a zsi dók ról 
For rás: Zsi dó Szem le, 1921. ja nu ár 28., 10–11. 

 

Míg a „nagy” po li ti ká ban az a tö rek vés kezd do mi nál ni, hogy a ta pasz ta la tok is ko -

lá ján át ment po li ti ku sok egy kis sé le nyes sék az an ti sze mi tiz mus oroszlánkörmeit, 

ext ra muros Sza bó De zső erő tel je sen fúj ja az an ti sze mi tiz mus har so ná ját. Sze rin te 

az an ti sze mi tiz mus a ma gyar ság nak olyan élet ele me, mint a víz a hal nak és az oxi -

gén a tü dő nek. „Ha zudd ki az an ti sze mi tiz must a ma gyar ból: a ha lál leg gya lá za to -

sabb ne mé vel hal meg.”25 Így szól Az elsodort fa lu író ja és ne künk nem szán dé kunk 

ál lás pont já nak hely te len sé gé ről meg győz ni. Az an ti sze mi tiz mus: ér zés, még ak kor 

is, ha né met min tá ra a ra ci o na liz mus esz kö ze i vel dol go zik s ha olyan ke vés sé tá -

masz ko dik is ba bo nák ra és el fo gult sá gok ra, mint Sza bó De zső an ti sze mi tiz mu sa. 

Ér zé sek el len ra ci o ná lis esz kö zök kel küz de ni annyit je lent, mint ár víz el len a ha -

ran gok fél re ve ré se. Az an ti sze mi tiz mus le küz dé sé re ala kult né met egye sü let te hát 
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25     Ez és a cikk töb bi idé ze te Sza bó tól: SZA BÓ De zső: An ti sze mi tiz mus = Vir ra dat, 1921. ja nu ár 21. 



épp oly na iv kí sér let, mint „fel vi lá go sí tó” brosúrák ki a dá sa. A fej lő dés eny hí te ni, sőt 

ta lán el is fog ja tün tet ni az an ti sze mi tiz must, de csak az ál tal, hogy ki kü szö bö li azo -

kat az oko kat, me lyek azt elő idé zik. Ilyen okok pe dig épp úgy meg van nak a zsi dó ság 

kö ré ben, mint a zsi dó sá gon kí vül. Az an ti sze mi tiz mus el len pe dig úgy har col tak, 

hogy tü ne tei el len küz döt tek, de nem vet ték fel a küz del met az okok el len. A ci o -

niz mus és a zsi dó nem ze ti gon do lat az az esz me kör, mely az an ti sze mi tiz mus el len 

ra di ká li san ve szi a küz del met, mert az an ti sze mi tiz must elő idé ző oko kat akar ja el -

tün tet ni. 

Az an ti sze mi tiz mus mind ad dig, míg nem a Bri tan nia esz kö ze i vel és nu me rus 

clau sus mód sze ré vel dol go zik, épp oly esz me, mint más esz mék s ugyan annyi tisz -

te le tet vagy meg ve tést ér de mel, mint a töb bi fel szí nen lé vő esz mék. Min den ki nek 

jo gá ban van an ti sze mi tá nak len nie, csak az ál lam nak és az ál lam ha tal mat gya kor ló 

szer vek nek nem. Az ál lam nak min den pol gá rát egy for mán kell meg vé de nie, még  

a zsi dó kat is. Ezek az an ti sze mi tiz mus egye dü li kor lá tai. 

Ezek után bú csút is kel le ne mon da nunk Sza bó De zső nek. Azon ban né hány olyan 

igaz sá got ál la pí tott meg éspe dig az ő írás mű vé sze té nek oly ere jé vel, me lyek meg -

ér dem lik, hogy a zsi dó köz vé le mény is tu do mást sze rez zen ró luk. Ezen igaz sá gok 

bel ső ér té kén mit sem vál toz tat, hogy azo kat egy an ti sze mi ta ál la pí tot ta meg, mert 

az igaz ság igaz ság ma rad, bár ki mond ja is. A be csü le tes zsi dók ról lé vén szó, Sza bó 

De zső a kö vet ke ző ket ír ja: „De nem is azo kat a zsi dó kat szok tuk ám mi »be csü le te -

sek nek« ne vez ni, akik tény leg azok. Az ilye nek nem igen tör tet nek ke gye in kért  

s nyíl tan fa juk em be ré nek vall ják ma gu kat. A mi »be csü le tes« zsi dónk az a zsi dó, 

aki át ke resz tel ke dik, aki azt sem tud ja, ho va le gyen a ma gyar sá gá tól, úgy kö pik, 

mint ha nép szín mű ben vol na...” 

Sza bó De zső nem is olyan ré gen kom mu nis ta ál arc ban sza lad gá ló ci o nis ták nak 

ne vez te a pro le tár dik ta tú rá ban sze rep lő zsi dó kat, most már re vi de ál ta fel fo gá sát, 

mert a kö vet ke ző meg ál la pí tá so kat esz köz li: „A kom mu niz mus alatt a zsi dó im pe -

ria liz mus (?) leg fék te le nebb har co sai ka to li kus, re for má tus és volt nem ze ti szí nű zsi -

dók vol tak.” 

A ke resz tény és ma gyar nem ze ti szí nű zsi dó nak a „zsi dó zsi dó” az el len té te  

s a zsi dó ság nak er ről a ré szé ről a kö vet ke ző meg jegy zé se ket ol vas suk. „A zsi dó zsi dó 

el len har co lok tel jes erőm ből, de tisz tel he tem, mint ne mes el len félt. De csak a nem -

ze ti szí nű, ma gyar és ke resz tény zsi dók az em be ri ség leg hit vá nyabb söp re dé kei,  

s élet ösz tö nünk nek eze ket kell leg előbb el tün tet ni a ma gyar élet ből.” 

Sza bó De zső nek fen tebb idé zett meg ál la pí tá sai nagy já ban a mi fel fo gá sun kat is 

vissza tük röz te tik. Ter mé sze te sen el fo gult ság és té ve dés, hogy a ma gyar or szá gi kom -

mu nis ta ura lom ról mint zsi dó im pe ri a liz mus ról be szél, ami hál’ Is ten nek nem lé te zik. 

Ma gyar, né met stb. nem ze ti szí nű, he gye se ket kö pő zsi dók azon ban, saj nos, van nak 

és még min dig van nak. Ha csak a ma gyar ság és a ha za fi ság ál lan dó han goz ta tá sa 

je len te né a ma gyar ság hoz va ló hű sé get és a ma gyar ér zel met, mi ma gunk is kény -

te le nek vol nánk be le tö rőd ni ab ba, hogy ál lam pol gá ri hű sé günk és lo ja li tá sunk, va -

la mint ma gyar ér zel münk a jó íz lés szem pont já ból leg alább is na gyon két sé ges esz -

té ti kai for mák kö zött jus son ki fe je zés re. És nem ma rad na szá munk ra más út, mint 

a ma gyar zsi dó ultrasovénekkel ver senyt köp ni, ver se nyez ni a mi nél na gyobb tri ko -

lór vi se lé sé ben és a ha za fi as frá zi sok mi nél han go sabb puffogtatásában. Azon ban 
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a nem ma gyar nem ze ti sé gű ek ma gyar ér zel me i nek nem kell ok vet le nül íz lés te len 

for má ban kül ső ki fe je zés re jut nia s ha a deb re ce ni vagy kecs ke mé ti ma gyar nem 

ének li hét köz na po kon a Him nuszt és a Szó za tot, a zsi dó ság nak sem kell ezt meg ten -

nie. Bol do gult Schächter Mik sa mon dot ta egy szer egy ban ket ten, hogy ha ré geb ben 

tíz zsi dó fér fi össze jött, egy minjant al kot tak. Most pe dig (1911-ben) a Him nuszt 

ének lik, vagy tü zes ma gyar sá guk ról állítanak ki ön ma guk nak bi zo nyít ványt. 

Ezek a zsi dók vol tak azok, akik so vi niz mus ban a leg tör zsö kö sebb ma gya ro kat is 

túl li ci tál ták, Bo tond mód já ra dön get ték Bécs ka pu it, a nem ze ti sé gi ek kel szem ben 

össze rán colt hom lok kal han goz tat ták az ál la mesz mé hez va ló hű sé get, s annyi ra tele -

ki abál ták ma gyar sá guk kal a tért és időt, hogy a tőzsgyökeres ma gya rok nak már 

nem is ju tott hely. Leg fel jebb, ha né hány sváb fért még el a jobb he lyek re. Utób bi ak 

a ke resz tény kur zus alatt már a ma gyar fa ji po li ti ka ter ré nu mát vet ték ki zá ró la gos 

bir to kuk ba s a ma gyar ság nak e te rén csak az ál ló he lyek ju tot tak. 

De mi nem aka runk igaz ság ta la nok len ni. Az asszi mi lá ció a ma ga ide jé ben vi lág -

tör té nel mi áram lat volt s az azon kor szak zsi dó i tól ép tör té nel mi ér zék kel nem 

lehet utó lag meg kö ve tel ni, hogy egy ek kor még csak emb ri o ná lis ál la pot ban lé vő 

esz mét ír ja nak zász ló juk ra. A mai köz el múlt kor szak nak azok a zsi dói azon ban, akik 

a zsi dó nem ze ti gon do lat győ zel me és meg va ló sí tá sa ide jén is va kok és sü ke tek  

a zsi dó tör té ne lem négy év ez re des rit mu sá val és szí ne i vel szem ben, ezek nek a zsi -

dók csak ugyan az „em be ri ség leg hit vá nyabb söp re dé kei”. 

 

 

G. Gerő Lász ló: „Az asszimiláns zsi dó min den fo ga lom tö vé ben csal...” 
Be szél ge tés Sza bó De zső vel a Philadelphia ká vé ház ban 

For rás: Zsi dó Szem le, 1929. no vem ber 1., 5. 

 

Az ut cán érem el Sza bó De zsőt. Az eső esik és Sza bó De zső eser nyő alatt, hosszú 

lép tek kel si et a Philadelphia ká vé ház ból ha za fe lé. 

„Alud ni akar tam. Ret te ne te sen dep ri mál26 ez az idő já rás” – mond ja Sza bó De zső –, 

„a leg szí ve seb ben tö röl ném az őszt a szó tá ram ból.” 

Vissza té rünk a Philadelphia ká vé ház ba. Sza bó De zső köz ben meg kér di: 

„A Zsi dó Szem le, ugye bár a ci o nis ta lap, szem ben az zal a má sik kal, az zal az...” 

„Egyen lő ség gel” – se gí tem ki. 

Ő mo so lyog. 

Mi re egy ká vé há zi ab lak ban le te lep szünk, már a tárgy nál tar tunk. Nem is me rek 

rá Sza bó De zső re. Köny vei, cik kei, elő adá sai után nem ilyen nek kép ze li az em ber. 

Egy sze rű, köz vet len, ked ves. 

„Én ma gyar szem pont ból te kin tem a zsi dó kér dést és ma gyar kér dés nek fo gom fel. 

Önök, ci o nis ták, ter mé szet sze rű leg a ma gyar kér dé se ket is zsi dó szem pont ból né -

zik, és zsi dó kér dés nek fog ják fel. Ez a he lyes, őszin te fel fo gás. Ha nyíl tan be szé -

lünk egymással, meg fog juk egymást ér te ni és csak is így ta lál hat juk meg a ma gyar 
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kö zös ség szá má ra a leg több ha szon nal já ró meg ol dást. Mert ret ten tő ga tyá zás fo -

lyik ezen a té ren. »Én min dig li be rá lis vol tam« – haj bó kol a ha ta lom –, és »én min -

dig ha za fi as vol tam« – haj bó kol a zsi dó ság.” 

„A ma gyar faj szá má ra a leg ége tőbb fe la dat, amint min dig hir de tem, ép pen  

a nem ze ti sé gi kér dés egész sé ges meg ol dá sa. A mos tan ezen a té ren ural ko dó slend -

ri án ság27 a dol got csak el mér ge sí ti és sen ki re néz ve sem ki elé gí tő. A zsi dók pe dig 

be te ges ér zé keny ség gel uta sí ta nak vissza min den kö ze le dést, mely eb ben a kér dés -

ben tár gyal ni és meg ol dást hoz ni kí ván. Mind járt an ti sze mi tiz must ki abál nak. Mi az 

az an ti sze mi tiz mus? A leg na gyobb os to ba ság. Va la mi l’art pour l’art28 zsi dó gyű lö -

let nek kép ze lik. De egyál ta lá ban ho gyan le het ilyen te kin tet ben gyű lö let ről, vagy 

sze re tet ről és egyál ta lá ban ér zel mek ről be szél ni? Itt fa jok élet ér de ke i nek össze üt -

kö zé sé ről van szó. S ahol ezek az ér de kek üt köz nek, ott ter mé sze te sen el len tét van. 

Ezt nem le het ér zel mi ala pon el in téz ni. És hogy a zsi dók hely ze té ben ilyen eset ről 

van szó, az nem szen ved het két sé get. Utó vég re, hogy a zsi dó ság fe le ke zet és nem 

faj, ezt csak őrül tek mond hat ják.” 

„Ha pe dig ez a hely zet áll fenn, ak kor szem be kell néz ni az adott sá gok kal és el 

kell in téz ni azo kat. Le he tet len, hogy ez el len a zsi dók az an ti sze mi tiz mus jel sza vá -

val til ta koz za nak. Ha üt köz nek az ér deke ink az an gol, a né met, vagy a fran cia ér -

de kek kel, sen ki sem be szél antiangolizmusról és a töb bi. Vagy ha meg kri ti zál nók bár -

mely né pet, egyik sem fog olyan hang nem ben til ta koz ni, mint a zsi dó. Mi ért le gyen 

ép pen a zsi dó a ne bánts vi rág? Én, aki iga zán na gyon sze re tem a fa jo mat, annyi ra 

éle sen lát tam és rá tud tam mu tat ni az én fa jom nagy hi bá i ra, ta lán [ne kem] sza bad 

a zsi dó hi bá kat is meg lát ni? Ez zel nem le het egy hang za tos, spe ci á lis jel szót szem -

be szö gez ni: an ti sze mi tiz mus.” 

„A ko moly esz me cse rék és a meg ol dás ra irá nyu ló tö rek vé sek elől azon ban csak 

az asszimiláns zsi dó ság zár kó zik el. Ci o nis ták kal min dig tud tam be szél ni és kö zös 

pont ra jut ni. Mert a ci o nis ta a nyílt, a be csü le tes zsi dó. Az asszimiláns min den fo -

ga lom tö vé ben csal.” 

„És amel lett, sze rin tem, ép pen az asszimilánsok a leg na gyobb zsi dó so vi nisz ták. 

Ahogy egymást di cső í tik és fel ma gasz tal ják, ahogy egy más ér vé nye sü lé sét elő se gí -

tik, a legkannibálibb fo kon lé vő na ci o na liz mus nak kell te kin te nem. Csak [egy] bi zo -

nyos drá ma író ra és egy kri ti kai he ti la pocs ká ra mu ta tok rá, mely kö rül a pes ti ro ha -

dék cso por to sul, hogy er re a kan ni bál iz mus ra és asszimiláns os to ba ság ra pél dát 

hoz zak el. Be eszik ma gu kat a köz tu dat ba, s min den má so dik sza vuk: kul tú ra! Pe dig 

jó za ne szű em ber, aki csak a kul tú ra kisgatyájában jár is, lát hat ja ró luk, hogy nem 

írók, és amit csi nál nak, az nem iro da lom.” 

„Pe dig ép pen a nyel vet te kin tem an nak a híd nak, mely Ma gyar or szá gon a ma -

gyar sá got a zsi dó ság gal össze tud ja kap csol ni, s amely az együtt mű kö dést meg -

könnyí ti és ki mé lyí ti. A zsi dók ma gyar nyel vű iro dal mát min dig nagy ér dek lő dés sel 

ol va som, és ér de kes nek ta lá lom, hogy egy ide gen pszi ché ma gyar nyel ven ta lál 

199

Veszprémy László Bernát: Egy „kitűnő antiszemita”

27     Fe lü le tes ség. 
 
28     Itt: ön cé lú. 



kife je zést. Ele ve vissza kell azon ban uta sí ta nom min den tö rek vést, mely zsi dó sá ga 

ken dő zé sé vel a ma gyar iro da lom és pszi ché meg ha mi sí tá sá ra irá nyul. A nyelv te rén 

va ló együtt mű kö dést és össze kap cso ló dást ter mé sze tes nek tar tom, vég re is nem 

hi szem, hogy akad na olyan ci o nis ta, aki a ma gyar or szá gi zsi dó ság szá má ra a hé ber 

nyel vet akar ná be hoz ni. Ez per sze nem zár ja ki, hogy a zsi dók ápol ják és mű vel jék 

sa ját nem ze ti nyel vü ket.” 

„Po li ti kai te kin tet ben pe dig, ha én vol nék ha tal mon, egy ad hoc29 zsi dó par la -

men tet hív nék össze, mely hivatva vol na ha tá roz ni afe lett, hogy mi kép pen kí ván  

a zsi dó ság a ma gyar ság ke be lé ben, mint zsi dó él ni. Vagy azt mond ja, hogy sem mi 

kö ze a zsi dó ság hoz és nem akar töb bé, mint zsi dó lé tez ni, vagy ha tá roz za meg zsi -

dó sá gá nak őszin te és a ma gyar ság szem pont já ból is al kal mas alak ját. Nem ta ga dom, 

hogy egyes em be rek szá má ra az asszi mi lá ció le het sé ges, de egy egész nép szá má ra, 

Ma gyar or szá gon fél mil lió zsi dó szá má ra azon ban le he tet len. És azért, mert a zsi dók 

azt mond ják, hogy »ma gyar va gyok«, nem tár ha tunk ka put előt tük és nem vet het -

jük oda ma gun kat, mint a múlt ban. Ez nem csak a zsi dók ra, ha nem a töb bi nem ze ti -

ség re is vo nat ko zik.” 

„Na gyon-na gyon ne héz kér dés ez, meg ol dá sát ne he zí ti a po li ti kai éret len ség is, 

mely ural ko dó eb ben az or szág ban, zsi dók és nem zsi dók kö ré ben egya ránt.” 

Így be szél Sza bó De zső. Tar tal mi ki vo na tát is alig le het ad ni an nak, amit mond. 

Szí nes, ele ven, le nyű gö ző. Jó más fél órá ja be szél ge tünk már. Az eső el állt, az au tó -

bu szok sor ra gör dül nek el az ab lak előtt. Bú csú zom. Nem so ká ra nagy nyil vá nos ság 

előtt lesz al kal munk hal la ni Sza bó De zsőt. A zsi dó kér dés ről és a ci o niz mus ról fog 

be szél ni.30
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29     Rög tön zött. 
 
30     Az elő adás ról sem a Zsi dó Szem le, sem más la pok nem tu dó sí tot tak. Kér dé ses, hogy egyál ta lán sor ke -

rült-e rá.



Papp Ádám 

Sza bó De zső mun kás sá ga a Horthy-kor szak 
ka to li kus sajtóirodalmában 
 

 

Ha ar ról kí vá nunk ké pet kap ni, ho gyan ér té kel te a Horthy-ko ri ka to li kus gon dol ko -

dás Sza bó De zső iro dal mi te vé keny sé gét, va la mint főbb tár sa dal mi, kul tu rá lis és po -

li ti kai in ten ci ó it, alig ha nem a kor ka to li kus sajtókultúrájának ref le xi ó i ra szük sé ges 

ha gyat koz nunk. E te kin tet ben a Ka to li kus Szem le ha sáb ja in pub li ká ló cisz ter ci ta teo -

ló gus és iro da lom tör té nész Brisits Fri gyes, to váb bá a re form kon zer va tív Az Or szág 

Út ja egyik vé le mény ve zé re, Bó ka Lász ló hír adá sai alap ve tő vi szo nyí tá si pon tot 

jelen te nek. Amint azt utób bi lap „Nem ze dé künk ta ní tó mes te rei” cí men meg je lent ta -

nul mány so ro za tá nak láb jegy zet ben kö zölt narratívája jel zi: „Arc kép so ro za tot köz -

lünk az előt tünk járt nem ze dék nek azok ról a kép vi se lő i ről, akik akár köz vet ve, az 

elit re gya ko rolt ha tá su kon át, akár köz vet le nül nem ze dé künk szem lé le tét ala kí tot -

ták.” Ez a rö vid tá jé koz ta tás vi lá go san ki je lö li Bó ka Sza bó ról írott elem zé sé nek1 tár -

gya lá si kon tex tu sát is. A már éle té ben is so kat vi ta tott író Az elsodort fa lu cí mű re -

gé nyé vel üs tö kös ként rob bant be a ma gyar iro dal mi és köz éle ti dis kur zus ba, mi 

több, „a re gény ge ne rá ci ók szá má ra vált alap él ménnyé”, amint azt a kor szak ról 

monog rá fi át2 köz lő Ungváry Krisztián meg ál la pí tot ta. E tény fi gye lem be vé te lé vel 

Sza bó élet mű vé nek ilye tén tó nu sú tár gya lá sa alig ha vált hat ja ki az ol va só meg le -

pe té sét. Bó ka tár gya lás mód ja még is meg hök ken tő nek hat: ná la ugyan is Sza bó azért 

emel ked het a nem ze dé ki ta ní tó mes ter rang já ra, mert vál lal ta bi zo nyos „fe les le ges 

köz he lyek”3 ki mon dá sát. Mert mi más is le het ne, ha nem fe les le ges köz hely ön ma -

gá ban an nak kö ve te lé se, hogy Ma gyar or szá gon a re form szel lem és a kon zer va tív 

fékezőerő kép vi se lő je egya ránt a ma gyar ság le gyen? Ám pub li cis tánk két ség kí vül 

he lye sen is mer te fel, hogy egy ilyen ál lás fog la lás a két vi lág há bo rú kö zöt ti idő szak 

ál lan dó su ló tár sa dal mi, szel le mi és köz éle ti for ron gá sa kö ze pet te már nem ma rad ha -

tott értéksemleges, sőt, a har min cas évek vé gi fa si zá ló dás lég kö ré ben már a jobb -

ol da li ra di ka liz mus re zo nan ci á ját sem min dig nél kü löz het te. Más fe lől szer zőnk sum -

mázata sze rint az író doktrináit nem „[...] az una lom os tyá já ba cso ma gol va ada gol ta 

nem ze dé künk szá má ra [...], ha nem „szen ve dé lyé vel ad ta meg ta ní tá sa i nak a szük sé -

ges ak tu a li tást”4. S e pon ton alig ha nem egyet ért he tünk Bó ka meg lá tá sá val, mi sze -

rint Sza bó mon dan dó já nak rend kí vü li nyel ve ze te, sti lisz ti kai és mor fo ló gi ai újí tá sai 

köl csö nöz tek át ütő erőt, mi vel „Sza bó De zső szán dé ka it le mér het jük stí lu sa nél kül 

is, ha tá sát azon ban nem ma gya ráz hat juk nél kü le”5. 
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1      BÓ KA Lász ló: Sza bó De zső = Az Or szág Út ja, 1937, 2. kö tet, 10. sz., 1–9. 
 
2      UNGVÁRY Krisztián: A Horthy-rend szer és an ti sze mi tiz mu sá nak mér le ge. Diszk ri mi ná ció és tár sa da lom -

po li ti ka Ma gyar or szá gon 1919–1944. Bp., Je len kor, 2016, 29. 
 
3      BÓ KA: i. m. (1937), 1. 
 
4      Uo. 
 
5      Uo. 



Két ség te len: az író mun kás sá gá nak he te ro ge ni tá sát s bi zony sá gát an nak, mennyi -

re mé lyen ta lál e kor pusz a ko ra be li tár sa dal mi va ló ság ele ve né be, ta lá ló an ad ja 

vissza Bó ka jel lem zé se Sza bó egy szer smind „ron tó és te rem tő szán dé ka i ról”, „mű -

vé szi s egy ben agi ta tív nyel vé ről”, s ma gá ról az „em be ri és írói al ko tó ról”, aki nek 

mun kás sá gát vizs gál va egyút tal „mind nyá junk [...] vég ze té nek szá la it bo goz zuk”6.  De 

mi ről is van szó tény le ge sen? Bó ka szá má ra a ki in du ló pon tot azon sza bói in ten ció 

je len ti, mi sze rint „[...] a ma gyar sá got a leg szé le sebb szo ci á lis po li ti ka s a leg mé lyebb 

és leg in ten zí vebb kul tú ra jut tat ja az őt meg il le tő hely hez”7. Pub li cis tánk som más 

meg ál la pí tá sa sze rint itt prak ti ku san a „ma gyar faj ról” van szó, ám ér tel me zé sé ben 

a Sza bó ál tal va ló ban gyak ran al kal ma zott ter mi nus lát vá nyo san ket té vá lik: egy po -

zi tív és egy ne ga tív töl te tű ka te gó ri á ra. Po zi tív, ha a ma gyar pa raszt ság ban je lö li 

meg „az iga zi és egyet len ma gyar ság” fun da men tu mát, s deg ra dá ló pó lu sa ke rül elő -

tér be, ha Sza bó össze ka csol ja e fo gal mat a du a liz mus ko ri asszi mi lá ció he ves kri ti -

ká já val, a né met, szláv és zsi dó szár ma zá sú asszimilánsok ma gyar nem zet test ből 

va ló ki uta sí tá sá val. Sza bó va ló ban „ter mé szet raj zi csa pás ként”, il le tő leg „őrült ön -

gyil kos ság” gya nánt kár hoz tat ta a szá zad for du ló ig alapaxiómának szá mí tó be ol va -

dás modellt, s ér zé kel he tő Bó ka rosszal lá sa e szi go rú íté let fö lött. Mind azon ál tal 

Bóka a sza bói in ten ci ók to váb bi je len tős ele me ként tár ja elénk úgy szól ván „a ma gyar 

szo ci á lis igaz ság té tel” prog ram ját. Nem más ez, mint bi zo nyos „jog ta lan ma gán jo -

gok” fel szá mo lá sa az ál la mi szfé ra, a köz igaz ga tás, a köz ok ta tás, a had se reg, a saj tó, 

az ipar és a ke res ke de lem ter ré nu má ban. S az ed di gi meg fon to lá so kon túl Sza bó 

kon cep ci ó já nak har ma dik vo ná sa ként raj zo ló dik ki szer zőnk ol va sa tá ban „a leg mé -

lyebb és leg in ten zí vebb kul tú ra” mo men tu ma. 

Az ed dig el mon dot tak alap ján, ami kor pub li cis tánk Sza bó főbb el gon do lá sa i nak 

is mer te té sé re vál lal ko zik, in terp re tá ci ó ja nem sok ban tér el nap ja ink sza ki ro dal má -

nak ér té ke lé sé től: a ma gyar „fa ji” gon do lat kör elő tér be ál lí tá sa, pá ro sul va egy mé -

lyen ma gyar ság köz pon tú tár sa da lom po li ti ka meg hir de té sé vel va ló ban Sza bó kon -

cep ci ó já nak cent rá lis ele mei kö zé taroznak. S bár Gyurgyák Já nos meg ál la pí tá sa 

sze rint „A mély és in ten zív kul tú ra [...] Sza bó De zső szá má ra lé nye gé ben nem je len -

tett mást, mint ki a dó- és saj tó kér dést”8, Bó ka ér tel me zé sé ben a kul tu rá lis meg úju -

lás sza bói prog ram ja az író ál tal hir de tett ro man ti kus pa raszt szem lé let tel is szer -

ve sen össze fű ző dik. Ám ez utób bi vo nat ko zás pub li cis tánk ér té ke lé sé ben sú lyos 

íté le tet kap: egy ázsi ai ős ta laj ból for rá so zó, au ten ti kus né pi-pa rasz ti mű velt ség re 

ala po zan dó kul túr po li ti ka el kép ze lé sé ről van szó, amely nek gyü möl csös kert jé ben 

az eu ró pai mű ve lő dés már csu pán „trá gya ként” szol gál. Nagy sza bá sú át ala kí tó fel -

adat kör ről van szó te hát, amely nek kap csán szer zőnk is jog gal hív ja fel a fi gyel met 

ar ra, amit egyéb iránt ma ga Sza bó sem rej tett vé ka alá: e prog ram egy át me ne ti dik -

ta tó ri kus ha ta lom kon cent rá ció nél kül meg va ló sít ha tat lan. Le he tet len nem ész re ven -

ni a szar kaz must Bó ka so ra i ban, ami kor iro ni ku san kons ta tál ja, hogy a ve ze tő sze -
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re pet Sza bó alig ha nem ma gá nak óhajt ja vin di kál ni. Ugyan ez a gúny üt át szer zőnk 

nyug tá zá sán is, mi sze rint a prog ra mot öve ző kö zöny, il le tő leg el uta sí tás ered mé -

nye ként Sza bó az óta „[...] sü ket ma gány ból to bo roz sza ka dat la nul, hogy leg fel jebb 

a Ze ne aka dé mia nagy ter mét [...] tud ja meg töl te ni kö zön ség gel”9. Ám épp en nek 

nyo mán kon dul olyannyi ra sö té ten Bó ka fi gyel mez te té se is: ez az író tud ni il lik, aki 

túl zó ra di ka liz mu sá val vég ső so ron ön nön fe jé re ho zott szé gyent, egykoron „[...] tö -

me ge ket [...] gon dol ko zó fő ket moz ga tott meg”10. 

Így vá lik vé gül a pub li cis ta narratívájában Sza bó „hűt len ta ní tó mes ter ré”, aki 

„meg csal ja, ki fi gu ráz za ta nít vá nya it”, s aki az eu ró pai kul tú ra és mű ve lő dés ér té kei -

nek tisz te le tét úgy szól ván „far kas fo gú ön zés re” és „fa ji mí tosz ra cse rél te”. S mind -

ezt te té zi egy dik ta tú ra ki épí té sé nek gon do lat kö ré vel. Ez a szel le mi reg resszió az, 

amely Bó ka sze rint meg bo csát ha tat lan egy, a nyu ga ti kul tu rá lis örök sé gen fel ne vel -

ke dett, a ma gyar tör té ne ti fej lő dés „egye ne sét lé lek kel át élő” al ko tó tól. 

Leg alább ugyan ilyen fon tos an nak fi gye lem be vé te le, hogy Bó ka az igaz ság nak 

meg fe le lő en is mer te fel, mi lyen sú lyos kö ve ket do bott Sza bó a ma gyar szel le mi élet 

már idá ig is za va ro san ka var gó ál ló vi zé be. Ra di ká lis gon do la ta i nak kö vei ag gasz tó 

aktuálpolitikai hul lá mo kat ve tet tek. Tény: 1937-ben im már tö mött so rok ban kí gyóz -

tak mind azok, akik a sza bói in ten ci ók ból már csu pán egy zsar no ki és ret rog rád po -

li ti ka szük sé ges sé gé re vol tak ké pe sek kö vet kez tet ni. Hogy a ma gyar autenticitást 

zász la já ra tű ző meg úju lás szó la ma i ból vé gül a leg ke gyet le nebb fa ji so vi niz mus mér -

ges nö vé nye szök kent szár ba. Kép te len ség fél re ér te ni, mi re is kér dez rá Bó ka, ami kor 

fel ve ti: „Nem bor zong-e meg, ha po li ti kai bot rány pe rek hő se i nek sza vá ban a sa ját 

hang já ra is mer?”, avagy „Nem szé gye nül-e meg, ha po li ti kai rik kan csok ga ra sért 

árul ják sú lyos sza va it?” Alig ha vi tás, hogy a har min cas évek vé gi fa si zá ló dás lég -

kö ré ben a „po li ti kai rik kancs” ké tes ér té kű ti tu lu sát Salló Já nos Nem ze ti Front ja és 

Szá la si Fe renc nyi las ke resz te sei már egy ként ki ér de mel ték. Csak eb ben a ke ret ben 

ér tel mez he tő ek Bó ka ke se rű meg jegy zé sei a „dik tá to ri rö vid lá tás sal” ope rá ló Sza bó 

De zső ről, aki vol ta kép pen csu pán „vég le te i vel” ha tott, s aki „or szág épí tő Szent Ist -

ván he lyett ma ra di Kop pá nyo kat ter mett”11. Ugyan ilyen ta lá ló an csat tan Bó ka íté -

le te Sza bó mi ti zá ló pa raszt ro man ti ká ján is, amely „ide ált fa rag a ma gyar pa raszt ból, 

ahe lyett, hogy meg men te ni igye kez ne”. Fon tos hoz zá fűz nünk: ez utób bi vád pont ban 

nap ja ink sza ki ro dal ma ki vált képp vét kes nek íté li Sza bót. A ma gyar nem ze ti ide o ló -

gia fej lő dés tör té ne té ről írott ter je del mes mo nog rá fi á já ban Gyurgyák Já nos tör té ne -

te sen Né meth Lász ló Szno bok és pa rasz tok cí mű írá sá nak fi gyel mez te té sé re apel lál. 

Né meth is he lye sen mér te fel, hogy a pa raszt ro man ti ka és pa raszt mi to ló gia „épp  

a kis né pek leg fon to sabb ösz tö nét, a tá jé ko zó dás és el iga zo dás ké pes sé gét zsib-

basztja el”12. Más fe lől a ma gyar né pi moz ga lom ról író Papp Ist ván e sza bói pa raszt -
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mí tosz ból an nak bi zo nyí té kát vél te ki ol vas ni, „[...] mennyi re kí vül ről és fe lü le te sen 

is mer te az ál ta la kö ve tés re mél tó nak tar tott pa rasz ti vi lá got”13. 

Bó ka Sza bó-re cep ci ó ja még is dif fe ren ci ál tabb jel le get mu tat az egy ol da lú el ma -

rasz ta lás nál: Sza bó he te ro gén in ten ci ó i nak va ló di üze ne te ná la „ele ven re ta pin tó 

élet ösz tö né ből” for rá so zik. Ezen – szer zőnk nél kis sé el na gyol tan meg kö ze lí tett – 

„élet ösz tön” priz má ján ke resz tül is me ri fel az író a ka to li ciz mus er köl csi ere jét és 

nagy fo kú tár sa dal mi ko hé zi ót nyúj ta ni tu dó szi lárd sá gát, s en nek hi á nyát kér te szá -

mon ko rá nak – lát szó lag – tar tá sát vesz tett pro tes táns ke resz tyén sé gén. Élet ösz tö ne 

döb ben ti rá a nyu ga ti de mok rá ci ák di na mi kus ere jé re, ám egyút tal ha zai meg va ló -

su lá sá nak – kö ze lebb ről itt nem rész le te zett – „nem zet gyil kos ve szé lye i re”. Mert 

élet ösz tö ne kri ti zál tat ja ve le a ma gyar kö zép osz tályt, amely nek „lel ki is me re tét 

akar ja pety hüdt sé gé ből élet re ki ál ta ni”14. A pub li cis ta ér té ke lé sé ben Sza bó ta ní tá -

sá nak fő relevanciája nem más, mint át fo gó, a ma gyar tár sa dal mi és kul tu rá lis vér -

ke rin gés va la mennyi főbb sze rep lő jé hez in té zett fel hí vás. Fi gyel mez te tés ar ra, hogy 

vég ső hi va tá suk vég ered mény ben „nem zet vé del mi ter mé sze tű”, tud ni il lik, „[...] hogy 

véd jék meg va ló ban ké szü let len né pün ket ide gen as pi rá ci ók hó dí tó ön zé sé től”15. 

Mint lát tuk, Bó ká nál e sza bói mo men tum egy fe lől a ma gyar nem zet test erő sza kos 

am pu tá ci ó já nak gon do la ta ként té te le ző dött, csak hogy az elem zés meg írá sa ide jén 

a gon do lat már a né met ná ci ex pan zi ó val va ló szem be he lyez ke dés uta sí tá sa ként is 

re zo nál ha tott. A nem ze ti szo ci a lis ta óri ás ke let-kö zép-eu ró pai nagy ha tal mi as pi rá -

ci ó it ek ko ri ban már mind vi lá go sab ban je lez te, s az ez zel szem be ni op po zí ció ér -

tel mé ben Sza bó nem zet vé del mi kon cep ci ó ja pub li cis tánk nál is el fo ga dást nyert. 

Ugyan így nyer vé gül le gi ti mi tást – mint át fo gó gaz da sá gi és kul tu rá lis re form prog -

ram után ki ál tó at ti tűd – Sza bó ma gyar ag rár vi lá got kö zép pont ba ál lí tó szem lé let -

mód ja ak kor is, ha mind eköz ben misz ti kus pa raszt ro man ti ká ját éle sen kár hoz tat ja. 

Ez utób bi kon tex tus árul ja el iga zán, mi ért vá lik Sza bó vé gül va ló ban nem ze dé ki 

ta ní tó mes ter ré: a ma gyar tár sa dal mi és szel le mi éle tet be lül ről fe szí tő sors prob lé -

má kat – ta lán Ady ki vé te lé vel – sen ki sem lát ta át olyannyi ra éle sen szer zőnk sze -

rint, mint ép pen ő. He lyes tár sa dal mi és szel le mi di ag nó zi sá nak hi te lén még is so kat 

ron tott az ál ta la kí nált ke ze lés mód fe le lőt len ra di ka liz mu sa, s ez utób bi vo nat ko zás 

nyo mán nyer meg vi lá gí tást az is, mi ért vá lik vé gül Bó ka adap tá ci ó já ban Sza bó va -

ló ban „hűt len ta ní tó mes ter ré”, aki „né pe ve zé re so ha sem volt és so ha sem le he tett 

vol na”16. 
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sem az őt kö rül ve vő ér dek te len ség gra vi tál ta eb be az irány ba; helyt ál ló an fel is mert igaz sá ga i nak bű nös 
és tu da tos el tor zí tá sa nem jö het szá mí tás ba kény szer pá lya ként, en nél fog va nem is kap hat men le ve let. 



Vé ge ze tül Bó ka elem zé sé nek egy to váb bi ér de kes vo ná sa ként a szer ző épp Tho -

mas Masaryk tu dós-po li ti kus sal ál lít ja pár hu zam ba Sza bót: az önál ló cseh szlo vák 

ál la mi sá got meg ál mo dók és meg va ló sí tók kö ré be tar to zó Masaryk egy faj ta „ide ál -

ta lan né pi ön zés” pro pa gá lá sá val ma ga is fél re ért he tet le nül Sza bó szem lé let mód ja 

fe lé lát szik gra vi tál ni. Lát vá nyo san éket ver azon ban kö zé jük az al kal ma zott nyel -

ve zet: míg Masaryk „eu ró pai szo li da ri tás ra” apel lá ló re to ri ká ja leg alább is gent le man 

mód ján pa lás tol ja a me rő né pi ön ér de ket, Sza bó nyi lat ko za tai dur va sá guk ban őszin -

ték. Őszin te sé gé nek bi zo nyí té ka, hogy „[...] nem hi vat ko zik vér te len el mé le tek re [...], 

ha nem nyílt fa ji ön zést hir det, nem ala kos ko dik az zal, hogy a fran cia for ra da lom 

fiá nak vall ja ma gát, ha nem Kop pány ra mu tat, nem buj tat ja ter ve it tör té nel mi mas -

ka rá ba, nyíl tan küzd az al kot mány el len”17. Min den bi zonnyal egyet ért he tünk Bó ká -

val: nem lett be lő le ma gyar Masaryk. A pub li cis ta még is úgy lát ja, ta lán az zá is 

válha tott vol na, s hogy vé gül nem így tör tént, ab ban Sza bó radikalizálódása már 

csu pán az egyik fe le lős té nye ző. A ta nul mány író ja két ség kí vül éles szem mel vet te 

ész re a Sza bó és Masaryk hely ze te kö zött fe szü lő alap ve tő el té rést, amely nek cent -

ru má ban még csak nem is a ha tal mi po zí ci ók össze ha son lít ha tat lan más sá ga áll. 

Masaryk si ker rel tá masz kod ha tott azon szeg men sek re, me lyek ön tu da tos né pi-

nem ze ti kon cep ci ó já nak si ke res tá ma szai le het tek („mö göt te egy erős kö zép osz tály 

s egy ön tu da tos né pi ség szer ve ze tei áll tak”), ad dig e „nem zet eme lő” rek vi zi tu mok 

szük ség sze rű en kel lett hi á nyoz za nak az el ma ra dott ma gyar ag rár vi lág ke re tei 

között. 

Va ló sá gos prob lé mák meg fi gye lé se te hát az egyik ol da lon, a szük sé ges szer zői 

ön kont roll ki ál tó hi á nya a má si kon; pá ro sul va egy olyan tár sa dal mi és szel le mi kö -

zeg gel, amely a sza bói in ten ci ók elő re mu ta tó ele me it be fo gad ni nyil ván va ló an kép -

te len nek bi zo nyult. Alig ha nem így von ha tó meg helyt ál ló an a Sza bó De zső ről al ko -

tott bó kai kép mér le ge. Mind azon ál tal szük sé ges nek lát szik le szö gez nünk: bár Bó ka 

né hány vo nat ko zás ban ta lán az igaz ság hoz kö ze lít ve volt ké pes meg ra gad ni Sza bó 

szem lé let mód já nak bi zo nyos fe szült ség pont ja it, min dezt az a Bó ka Lász ló tol má -

csol ta az Or szág Út ja ha sáb ja in, aki alig egy év ti zed del ké sőbb a Ma gyar or szá got 

el bo rí tó bol se vis ta mo loch szel le mi ki szol gá lói kö zé süllyedt. Te vé keny részt vál lalt 

a kom mu niz mus sal ko ket tál ni nem haj lan dó de mok ra ti kus saj tó kul tú ra fel szá mo lá -

sá ban, s a né pi írók fó ru ma ként mű kö dő Vá lasz ellehetetlenítésében. S e szé gyen -

tel jes személyiségtranszformáció is me re té nek fé nyé ben már hi á ba az egykoron 

sok szem pont ból kö vet ke ze tes nek tű nő ok fej tés, Bó ka em lé ké hez le he tet len az el -

ve i hez hű en ra gasz ko dó ke resz tény-kon zer va tív pub li cis ta ké pét pá ro sí ta ni. Bó ka 

alap ve tő en negativáló Sza bó-adap tá ci ó ja szo mo rú re ne szán szát él te to vább a ha -

zai szo ci a liz mus év ti ze d e i ben, amely nek leg ki ál tóbb pél dá ját alig ha nem Nagy Pé ter 

mo nog rá fi á ja18 szol gál tat ta. 

 

205

Papp Ádám: Szabó Dezső munkássága a Horthy-korszak katolikus sajtóirodalmában

17     Uo. 
 
18     NAGY Pé ter: Sza bó De zső. Bp., Aka dé mi ai, 1964. 



Jog gal me rül fel a kér dés, va jon ál lít ha tó-e, hogy a Bó ka ál tal Az Or szág Út ja ha -

sáb ja in kör vo na la zott Sza bó De zső-kép egy be esik az ál ta lá ban vett kor társ ka to li kus 

pub li cisz ti ká é val? A he lyes vá lasz meg ta lá lá sa azért nem könnyű, mert összegző 

jel le gű ki ér té ke lést az egy szer smind be csült és bí rált al ko tó ról a kor társ saj tó iro -

dalom ke re tei kö zött jó for mán egye dül Bó ká nál ta lá lunk. Épp ezért bír fo ko zott je -

len tő ség gel a Ka to li kus Szem le lap ja in az iro da lom tör té nész Brisits Fri gyes há rom 

kri ti kai ér té ke lé se Sza bó egyes mű ve i ről, ame lyek kö zül Az elsodort fa lu ról írott re -

cen zi ó ja19 te kint he tő a leg je len tő sebb nek. 

A mű ről írott elem zé sé nek hang vé te le már-már épp oly fel ka va ró an hat, mint 

ma ga a két ség kí vül rend kí vü li ha tás rend sze rű al ko tás. Szer zőnk elem zé sé ben a mű 

„szél ső táv la tok ból ál ló szo mo rú vi lág ként” ke rül be mu ta tás ra, amely nek sze rep lői 

„elég nek a bűn lá zá ban”20. És va ló ban: ha egy más mel lé he lyez zük a mű ek képp jel -

lem zett sze rep lő it, a bri li áns, de üres re to ri kai frá zi sa it puffogtató, al ko ho lis tá vá 

zül lött re for má tus lel készt, a te het sé ges, ám an nál fék te le nebb élet mó dot foly ta tó 

po é tát, a szép re mé nyű, a nagy vá ros csil lo gá sá ba be le szé dül ve vé gül ut ca lánnyá 

zül lő re for má tus pap le ányt, ért he tő vé vá lik, hogy Brisits fel fo gá sá ban a re gény mi -

ért nem esz té ti kai-szép írói al ko tás ként, ha nem le tag ló zó tár sa dal mi drá ma ként 

tételeződik. 

A pub li cis ta narratívája szá mos vo nat ko zás ban mint egy hű adap tá ci ó ja Sza bó – 

a re gény ben is ki fe je ző dő – nem zet szem lé le té nek: a köz el múlt ma gyar tör té ne te im -

már e re cen zió lap ja in sem más, mint az ide gen né pek kel gya ko rolt szim bi ó zis, a dua -

liz mus ko ri asszi mi lá ci ós el kép ze lé sek tel jes ku dar cá nak le han go ló his tó ri á ja. A „fa ji” 

mi vol tá ban meg gyen gült ma gyar ság „a tör té nel mi élet har cát ön ma gá val szem ben 

vesz tet te el”21, e mű az ön ma gát ke re ső, re ge ne rá ló dás ra vá gyó ma gyar ság ki ál tá -

sa. Az elsodort fa lu át ütő ere jét – mi képp a kor tár sak ál ta lá ban – szer zőnk is „so ká -

ig el hall ga tott, vér ző igaz sá gok” nyílt ki mon dá sá nak tu laj do nít ja. A „vér ző igaz ság” 

pe dig esze rint nem más, mint a Sza bó ál tal le fes tett meg ren dí tő tab ló a ma gyar ság -

ról, mint a „fa jok” örök har cá ban gá láns, de an nál na i vabb ma ga tar tá sá val ment he -

tet le nül le ma ra dó „ba lek ről”. 

Alig ha hat azon ban a meg le pe tés ere jé vel, hogy a ka to li kus pub li cis ta Brisits ol -

va sa tá ban a mű ből ára dó „[...] sö tét és vég ze tes re a liz mus fi lo zó fi á ján és ethikáján 

ki csor bul a mű ke resz tény jel le ge”22. E ke resz tény és nem ze ti (fa ji?) jel leg a re gény 

úgy szól ván fő irány el vé vé magasztosulni ugyan is kép te len, e bel ső esz mei ség nem 

köz pon ti üze net, in kább csu pán af fé le re zo nan cia. Ugyan is a mű ben – amint azt 

Brisits helyt ál ló an meg ál la pít ja – „se hol sem mi eny hü lés, min den vi gasz ta la nul sö tét”, 

hi szen va ló ban gyors egy má su tán ban sejlenek fel a pusz tu lás meg ren dí tő ké pei.  

A re gény ben nyo mon kö vet he tő hát bor zon ga tó fo lya mat so rán a re for má tus lel -

kész ben a hit, a fa lu si ta ní tó ban a hi va tás, a jegy ző ben a hi va tal no ki be csü let, míg 
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a nép ben a köz er kölcs bom lik szét jó vá te he tet le nül. A rom lás ör vé nyé ben az em lí -

tett köl tő alak, Far kas Mik lós – aki ben va ló ban iga zán nem ne héz Ady End re alak já ra 

is mer ni – az él ve teg, bár te het sé ges po é ta ma ga is hi á ba vá lik a drá mai köz ál la po -

tok jó for mán egye dü li fel is me rő jé vé. Élet vi te le és jel le me épp oly zül lött nek hat, 

ép pen olyan el sor vadt, ha lott ma gyar anyag, mint „a re gény egész ma gyar sá ga”.23 

A mű lát vá nyo san hí ján van a ke resz tény eré nye ket fel vo nul tat ni ké pes hő sök nek, 

az al ko tás ba a ke resz tény ség csu pán mint egy – bár mé lyen – „be le mo ti vá ló dik”24, 

így Az elsodort fa lu Brisitsnél sem az el kö te le zet ten ke resz tény, sem az iga zi ma -

gyar meg győ ző dés sel nem ze ti iro da lom idol já vá nem magasztosulhat. A re gényt bí -

rá ló kri ti ka azon ban nem me rül ki pusz tán an nak rög zí té sé ben, mi sze rint „[...] nem 

érez zük benne a tel jes tisz ta katholicizmust”25.  

A szer ző ál tal al kal ma zott tár gya lás mód ar ra he lye zi a hang súlyt, hogy ki mu tas sa: 

Sza bó e könyv ben nem csu pán egy meg rá zó tör té ne tet mond el, s nem is me rül ki 

a mun ka fő üze ne te egy drá mai tár sa dal mi fo lya mat zord rög zí té sé ben. E re gény 

ugyan is egyút tal pro jek ció is, lap ja i ról az író sa ját bel ső vi lá ga, élet szem lé le te tük -

rö ző dik vissza, amely ről Brisits szin tén igen sö tét tó nu sú ké pet fest: „sö tét fi lo zó -

fia, szo mo rú, le ve rő re a liz mus, sö tét sors-ke ve rés”. A sza bói lét ér tel me zés Brisits 

fel fo gá sá ban – úgy tű nik – egy faj ta ne ga tív me ta fi zi kai de ter mi niz mus hor do zó ja, 

Sza bó nál úgy szól ván „min den a dol gok vi lá gá ból fej lik ki”, szük ség- és vég zet sze -

rű en. Pub li cis tánk ho ri zont já ból szem lé lőd ve a re gény sö tét fa ta liz mu sát va ló ban 

ne héz két ség be von ni. Az elsodort fa lu ban ugyan is nem áll fel töb bé, aki el zu han, itt 

nincs át fo gó, meg nyug ta tó er köl csi ka tar zis, leg fel jebb a mo rál út já ra va ló vissza -

té rés időn kén ti rö vid, szal ma láng sze rű fel lob ba ná sa, amely azon ban új ra és új ra el -

me rül a szét zül lés ör vé nyé ben. S ha el fo gad juk szer zőnk ezen ér té ke lé sét a re gény 

szel le mé vel kap cso lat ban, ak kor azon konk lú zi ó ja is helyt ál ló nak tű nik fel, mi sze -

rint „ezen a pon ton vér zik el a re gény ke resz tény sé ge”. Fi gye lem re mél tó, s az iro -

dal mi na tu ra liz mus kor társ ha zai be fo ga dástör té ne te szem pont já ból sem ér dek te -

len a kle ri kus hát te rű iro da lom tör té nész Brisits re zig nált meg jegy zé se, mi sze rint 

„túl va gyunk már azon, hogy a té mák tól vár juk az iro da lom ke resz tény jel le gét”. Ám 

egyút tal a te o ló gus szá má ra az amo ra li tás ból va ló ki út ta lan ság üze ne te, a val lá sos 

hit pusz ta ke dély ja ví tó vá deg ra dá ló dá sa, üres ér zel gős ség ben ki me rü lő szen ti men -

tá lis for ma liz mu sa el fo gad ha tat lan. A va ló sá got szin te egye dü li ként ér zé ke lő, ám 

ön nön élet vi te lén vál toz tat ni kép te len po é ta, s a pap le ány egy ként „csak azért val -

lá so sak, mert olyan jó érez ni va la mit”. Szer zőnk ol va sa tá ban ugyan ilyen zsák ut ca -

ként tételeződik a ke resz tény ség re gény be li má sik ol va sa ta is: az egy sé get, nem zeti 

ko hé zi ót is elő se gí te ni hi va tott val lá sos lel ki sé gi kul tú ra he lyett az an ti sze mi ta „fa ji 

ha gyo mány” vág be le az ol va só ar cá ba, amely nek ke resz tény sé ge már csu pán a zsi -

dó ság gal szem ben ál ló en ti tás ként, s nem ön ér té ké nél fog va ké pes meg ha tá roz ni 

ön ma gát. 
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Ta lán nem tel je sen jog ta lan el já rás ré szünk ről, ha e tár gyalt prob lé ma kör ket tős 

ar cu la tá ra kon cent rá lunk: egy fe lől, alig ha meg le pő, hogy Sza bó cisz ter ci ta te o ló gus 

bí rá ló ja sok kal vi lá go sab ban ér zé kel te a ke resz tény ség va ló di relevanciáját, mint 

az ősei re for má tus hi té től rég el sza kadt, ate is tá vá lett író, aki a val lá sos ság va ló di 

ter mé sze té nek fel is me ré sé ig nem csu pán a mű meg írá sa ide jén, ha nem ta lán még 

éle te vé gén, a bu da pes ti lé gó pin cé ben hal do kol va sem ju tott el. Ha son ló képp szük -

ség sze rű nek tart hat juk, hogy pub li cis tánk te o ló gi ai szem lé let mód já nak paj zsá ról 

vissza csa pó dik a ke resz tény sé get de fen zív po li ti kai prog ram má le fo ko zó sza bói 

kard for ga tás. A mun ka ezen tor zu lá sa in pe dig – Brisits sze rint – az író „stí lu sá nak 

ha tal mas ere je” sem se gít. Más fe lől ta ná csos fi gye lem be ven nünk, hogy Sza bó tár sa -

dal mi-köz éle ti ho ri zont já ban a ke resz tény val lás ter mé szet sze rű en nem spi ri tu á lis 

di men zi ó ja, ha nem tör té nel mi leg is nyo mon kö vet he tő kö zös ség for má ló ere je mi att 

vált fon tos sá. Nem be szél ve ar ról, hogy bár Brisits vég sza vá ban úgy szól ván „tisz -

tul tabb” és „har mo ni ku sabb” Sza bó De zső után ki ált, az író ké sőb bi ek fo lya mán 

meg hir de tett vál ság ke ze lé si ja vas la tai a ka to li kus in tel li gen cia még he ve sebb el -

uta sí tá sá ba és kri ti ká já ba üt köz tek. Hogy ez mennyi re így lett, ar ra néz vést Bó ka 

imént vizs gált, ti zen nyolc év vel ké sőb bi hír adá sa ön ma gá ban is vi lá gos iga zo lás -

ként szol gál. 

Te kin tet be vé ve, hogy pub li cis tánk az író két to váb bi al ko tá sát is kri ti kai vizs -

gá ló dás tár gyá vá tet te, ér de kes kér dés ként me rül fel, va jon vál to zott-e Brisits Sza -

bó ról ki ala kí tott ké pe a hú szas évek ele jén, tel je sül tek-e re mé nyei a tisz tul tabb írót 

il le tő en? Bi zo nyos ér te lem ben min den képp, hi szen a Nincs me nek vés cí mű lé lek ta ni 

kis re gény má so dik ki a dá sá ról írott rö vid re cen zi ó já ban26 már a „sa ját for má it egé -

szen meg ta lált, írói egyé ni sé gé hez éret ten el ju tott mű vészt”27 ün ne pel te. Ám az 

Egye nes úton cí men ki adott ta nul mány kö tet re ref lek tá ló elem zé se28 egy év vel ko -

ráb ban még is mé tel ten bí rál ta az írót, mi vel úgy lát ta, „lel ki be ren de zé se [...] nem 

szo lid és nem ki egyen sú lyo zott”29. Brisits ol va sa tá ban épp e sa já tos lé lek ta ni at ti -

tűd ből ve zet he tő le, hogy iro dal mi vo nat ko zá sú ta nul má nya i ban Sza bó rend re kép -

te len az ál ta la vizs gál ni kí vánt al ko tá so kat azok va ló di ér té ke és jel le ge alap ján ele -

mez ni. Mint ha a ta nul má nyoz ni kí vánt al ko tá sok ban is csu pán ki ve tí tett ön ma gát 

lát ná. Brisits sze rint ez zel ma gya ráz ha tó, hogy bár Sza bó írá sai a tá jé ko zott iro dal -

már rend kí vü li mű velt ség anya gá ról árul kod nak, s le nyű gö ző te het ség ta nú sí tói, 

szer ző jük át lát ha tat lan he te ro ge ni tást for mál ön ma ga kö rül. A pub li cis ta ezen ál lí -

tá sa két ség kí vül me gáll ja he lyét, mint azt meg jegy zi: Sza bó egy szer re lép fel az 

esz té ta, a böl cse lő, a szo ci o ló gus, a mo ra lis ta és a militáns iro da lom po li ti kus esz kö -

ze i vel, aki úgy szól ván „min dent egy szer re akar ki fe jez ni”. Bi zarr ve gyü lék ez, mely -

nek táp ta la já ról vé gül az írói gon do la tok „lár más za ja, pathetikus for ró sá ga” fa kad 
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föl, amely ből már nem a va ló sá gos, a tör té ne ti, ha nem az átpszichologizált Pe tő fi 

alak ja top pan elénk. Mind azon ál tal, ha a Brisits ál tal meg raj zolt össz kép alap ján  

a li te rá tor Sza bó De zső nem te kint he tő kon zek vens nek, úgy a te o re ti kus Sza bó még 

ke vés bé ér ző dik an nak. Pub li cis tánk ese té ben ugyan is a leg főbb vi szo nyí tá si pont 

„a vi lág né zet ál lan dó egy sé gé nek hi á nya”, amely vád pont alól a bí rált író két ség kí -

vül ne he zen ment he tő fel. 

Sza bó itt már egy ér tel mű en olyan en tel lek tü el ként ke rül be mu ta tás ra, aki sa ját 

ko ra majd va la mennyi esz me áram la tá val hagy ta sodortatni ön ma gát, s az egymást 

kö ve tő in tel lek tu á lis ori en tá ció vál tá sok árát mind un ta lan az író ke resz tény ség -

adap tá ci ó ja fi zet te meg. De mit is je lent ez pon to san? Mint érin tet tük, az ate is ta író 

a ke resz tény val lás ban nem a te o ló gi ai hit igaz sá got, ha nem a ma gyar nem ze ti (fa ji?) 

lét egyik le het sé ges ce men tá ló ere jét ke res te, ám egy di men zi ós in tel lek tu a liz mu sa 

té vút ra sodorta. A re cen zió író ja úgy lát ja, Sza bó konfesszionális ke re tek kö zött  

a ka to li ciz mus cso dá la tá ra ala po zott, mi köz ben fő szel le mi mód szer ta na a pro tes -

táns ha gyo mány esz köz tá rá ból me rí tett kri ti ka ma radt. Csak saj nál hat juk, hogy 

Brisits nem bon tot ta ki en nek az ér ve lés nek min den egyes vo nat ko zá sát rész le te -

seb ben: így ugyan is né mi képp ho mály ban ma rad, vég té re is mi ért nem le he tett 

Sza bó ezen ta nul mány kö te te más vagy több an nál, mint amennyit – sze rin te – nyúj -

ta ni ké pes. Az ered mény tud ni il lik „fe le más be fe je zet len ség”, amely vég ső so ron 

sem egy ki egyen sú lyo zott köl tői vi lág nak, sem a jó za nul mér le ge lő esz té ti kum nak, 

sem egy ko he rens böl cse le ti rend szer nek nem le het szi lárd hát tér tá ma sza. 

 

Össze fog lal va meg ál la pít ha tó, hogy Sza bó mun kás sá gá nak ér té ke lé se kap csán a kor -

társ ka to li kus pub li cisz ti ka né mi képp el vá lasz tot ta egymástól a szép író és a tár sa -

da lom tu do má nyos gon dol ko dó sze rep kö ré ben tet sze leg ni igyek vő Sza bó De zső 

alak ját. Iro dal mi írá sa it, ki vált ta nul má nya it több nyi re a ko szo rús író nak ki já ró tisz -

te let tel il let ték még ak kor is, ha Brisits – mint lát tuk – ezen al ko tá sok ból is hi á nyol ta 

a szük sé ges ko he ren ci át. Nem tév esz ten dő azon ban szem elől az sem, hogy ez 

utób bi pon ton vég ső so ron ma ga Brisits sem bi zo nyult min de nes tül kon zek vens -

nek, leg alább is mi dőn fel ve ti a köl tői kér dést, hogy a Nincs me nek vés ben kü lö nö sen 

vi lá go san ki fe je ző dő „passzív” vi lág né zet „sze ren csé sen ter mé ke nyí tő és le ve ze tő 

for má ja-e olyan erős és im pul zív egyé ni ség nek, mint ame lyet Sza bó De zső kép vi -

sel?”30 Fur csán re zo ná ló mo men tum ez an nak a szer ző nek a tol lá ból, aki az Egye -

nes úton cí mű ta nul mány kö tet bí rá la tát je len tős mér ték ben Sza bó pszichologizáló 

at ti tűd je i nek kri ti ká já ra for dí tot ta. 

Más fe lől Sza bó be zár kó zó nem zet fel fo gá sa és az an ti sze mi tiz mus hoz igen kö zel 

sod ró dó „faj vé del mi” meg fon to lá sai már a hú szas évek ele ji ka to li kus saj tó ban sem 

kap tak fel tét le nül po zi tív mi nő sí tést. E te kin tet ben so kat el árul az a tény, hogy  

a Nincs me nek vés ről írott elem zé sé ben Brisits – túl az írói „le tisz tult ság” ün nep lé sén 

– a mű fel tét len eré nye ként mél tat ta a ko ráb ban már több ször bí rált, fa ji vo nat ko -

zá sú nem ze ti-po li ti kai prog ram adó szán dék hi á nyát. Bó ka ese té ben már bi zo nyos 
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ér te lem ben más a hely zet. Az Or szág Út ja pub li cis tá ja 1937-re im már más fél év ti -

zed táv la tá ból vissza te kint ve tu dott összegző jel le gű ké pet ki ala kí ta ni Sza bó né ze -

te i nek mó do su lá sá ról. Ez ál tal pe dig az ál ta la he ve sen os to ro zott ra di ka liz mu sát is 

vi lá go sab ban tud ta el vá lasz ta ni az író gon dol ko dá sá nak ér té kel he tő ele me i től. 
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