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Erős Vilmos:

SZEKFŰ ÉS MÁLYUSZ VITÁJA A KÖZÉPKORI MAGYAR 
NEMZETISÉGI POLITIKÁRÓL*

Szekfű Gyula és Mályusz Elemér közel két évtizedig tartó vitájának harma
dik fejezete a középkori magyar nemzetiségi politikáról folyt. A vita kiinduló
pontja Szekfűnek a Magyar Szemle hasábjain 1935-ben megjelent tanulmánya 
volt.1 Ennek fő gondolata, hogy a magyar királyok a középkorban alapvetően 
türelmes, a nemzeti kisebbségeket védő politikát folytattak, amit többek között 
azzal bizonyít, hogy már Szent István megfogalmazta Intelmeiben az „egynyel
vű és egyszokású ország gyenge és törékeny” elvét s utódai) ennek megfelelően 
arra biztatja, hogy minél nagyobb számban fogadjanak be idegeneket. Szekfű 
mindezt uralkodóink „keresztény lelkületéből” vezeti le, mert a katolikus erköl- 
csiség a regnum = sacerdotium értelmében egyébként is a középkori állam 
morális talapzatát jelentette. Az Intelmek szóban forgó kilétednek ügyén írja a 
történész ebben a tanulmányában: „A kifejezés tényleg helyesli kisebbségek 
beköltözését és bentiétét, de nekik nem ígér kisebbségi jogokat (amik akkor 
úgyis teljességgel elképzelhetetlenek voltak), hanem azt a kereszténv bánásmó
dot, mely akkoriban a nemzetek feletti királyi hatalom részéről minden keresz
tény jövevénynek kijárt. Az uralkodó keresztény lelkülete ' olt a kielégítő 
biztosítéka az emberies, felebaráti bánásmódnak, s kétségtelen. Iiogv az első 
időkben, a XI. században az ilyenek anélkül jöttek be, hogy szokásaik és jogaik 
érintetlenségét előzőleg írásban megígérték volna királyaink ' ; let nyomban 
meg kell jegyezni, hogy Szekfű a nemzetiségi kérdéssel már a húszas években 
is behatóan foglalkozott. Hiszen, mint közismert, a „Három nemzeaék”-nek s 
az egyik fő gondja a nemzetiségi kérdés s Szekfű a Kossuth vezette tadikáiis ’ 
irányt azéri ítéli el, mert a nemzetiséget csak külsőleges, politikai közösségnek 
tekintette s úgy hitte, hogy a politikai jogok kiterjesztése automatikusa:, kielégíti 
a nemzeti kisebbségek igényeit is. De megemlíthetjük Szekfűnek egy I 926-ban 
kiadott iratgyűjteményhez írt bevezetőjét is, melyben a francia felvilrgcsodástól 
kiindulva tekinti át a nemzetiségi kérdés kiéleződését és a nemzetiségek között 
meginduló harcot s fő konklúziója, hogy ezért a Diderot, D’Alambert által 
megfogalmazott és a magyar liberálisok, pl. Wesselényi által átvett uemzeífo- 
gaíom 'olt a felelős, mely -  az államot és a nemzetet azonosítva -  alapvetően a



politikai nemzet fogalmára épített s fő törekvése volt „a magyarság nyelvi és 
népi határait az állam határaival egyenlővé tenni.”3 Szekfű -  s ez szintén 
közismert -  Széchenyi felfogását állítja ezzel szembe, aki szerint a nemzet 
inkább szellemi-lelki közösség s a magyarság vezető szerepét inkább szellemi- 
erkölcsi-kulturális súlyával kívánta biztosítani.

Szekfű e tézisét azután több munkájában is megismétli -  a Mályusz támadá
sára válaszként írt, később ismertetendő cikkek mellett-pl. az 1938-ban készült 
„A szentistváni állam” vagy az egész kérdéskör lezárásának szánt „A nemzeti
ségi kérdés rövid története” című tanulmányokban.4 Ez utóbbiban a 60. életé
véhez közeledő történész a nemzetiségi kérdés vizsgálatát már az egész magyar 
történelemre kiterjeszti. „A magyarság és kisebbségei a középkorban”, illetve 
az „Iratok...” fő téziseinek megismétlése után a nemzetiségi kérdés megoldásá
nak gyökerét a francia felvilágosodás nemzetállam-koncepciójáról való lemon
dásban s pl. a nemzeti nyelv használatának és az autonómiának a közigazgatás
ban, esküdtszékeken, iskolákban...stb. való lehetővé tételében látja, melyet 
szerinte 1848 véres leszámolásai után három fő elgondolást fogalmazott meg: 
az 1848-as nemzetiségi törvény, Kossuth Duna-konföderációs terve és a lénye
gében Eötvös és Deák intenciói alapján megalkotott 1868-as nemzetiségi tör
vény.

Szekfű nézeteinek alapja egy általa sajátosnak tekintett magyar nemzetfoga
lom volt, melyet bővebben pl. a Magyar Szemlében 1934-ben megjelent „Népi- 
ség, nemzet, állam” vagy „A népi elv két arca” című tanulmányokban fejtett ki.5 
Felfogásának veleje -  s ezt már az „Iratok...”-ban is láthattuk, de a „Három 
nemzedék”-ben is felbukkan - , hogy elveti a francia felvilágosodásban gyöke
rező liberalizmus nemzetfogalmát, mert az a nemzetet elsősorban politikai 
közösségnek tekinti s így törekedve a nemzet határának az állam határaival való 
egyenlővé tételére, fő célja a kisebbségek beolvasztása, a főként politikai esz
közökkel történő asszimiláció. Szekfű szerint ez a történelmi, Szent István-i 
Magyarország fogalmának ellentmondó koncepció, hiszen ennek egyik -  törté
nelmileg kialakult -  fő sajátossága a nemzeti kisebbségek nagy aránya, a 
különböző nemzetek szükségszerű egymás mellett élése. Már a „Három nemze- 
dék”-ben is azért tekinti a dekadenciához vezető út fő állomásának a harmadik 
liberális nemzedék (kitüntetetten Beksics Gusztáv és Grünwald Béla) nemzeti
ségi politikáját, mert e franciás nemzetfogalom jegyében a nemzeti kisebbségek 
politikai, akár erőszakos beolvasztására törekedett.

Nem tekinti azonban a magyarság érdekeivel megegyezőnek a német nem
zetfogalmat sem. Ennek fő differentia specifica-ja ugyanis, hogy Herder, Arndt 
és a Grimm testvérek nyomán a nemzetet elsősorban a tradíciókon alapuló 
nyelvi, vérségi, faji közösségnek tekinti. Ebből következően fő törekvése nem 
a nemzeti kisebbségek asszimilációja, hanem éppen a disszimiláció, azaz a 
nemzethez a jelzett meghatározók alapján nem tartozók elkülönítése; illetve 
annak különös hangsúlyozása, hogy az állami (birodalmi) kereteken kívül élők 
legalább annyira tagjai a német nemzetnek, mint az otthoniak s így fő feladatuk
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éppen a beolvasztásra, asszimilációra irányuló politikával szembeni védekezés, 
azaz a disszimiláció és a németség sajátos „népi” egyéniségének a megőrzése. 
(E népi, kisebbségi alapon nyugvó nemzetfogalom különösen az első világhá
ború után vált elterjedtté a német politikai- és közgondolkodásban, amikor a 
versailles-i békeszerződés következtében németek milliói kerültek kisebbségi 
helyzetbe az újonnan létrejött államalakulatokban. Hozzá kell tenni azonban, 
hogy ennek a felfogásnak szerves előzménye a századfordulón kialakuló pán- 
germán mozgalom, mely pl. Treitschke és Lagarde eszméiből táplálkozva a népi 
nemzetfogalmat a német terjeszkedési igények igazolására használta fel.)

Szekfű azért nem tartja megfelelőnek a magyarság számára ezt a nemzetfo
galmat sem, mert eltekintve attól, hogy az a harmincas években a hitleri Német
ország terjeszkedési igényét szolgálta, Szent István Magyarországán szükség- 
szerű a különböző nemzetek egymás mellett élése. „Nemzeti jövőnkre súlyosabb 
tévedés el sem képzelhető -  olvashatjuk a „Népiség, nemzet, állam” című 
tanulmányban -, mint azt hinni, hogy elegek vagyunk államunk számára, hogy 
a magyar államban nem kell más lakos, mint a magyar néphez tartozó, s több 
nemzetiségnek együttélése egy államban nem csak lehetetlen, de egyúttal erköl
csi hiba, nemkívánatos jelenség is.”6

A népi-faji elemeket is magában hordozó nemzetfogalom egyébként a húszas 
években Szekfűtől sem volt teljesen idegen. Hiszen a „Három nemzedék”-ben 
a harmadik liberális nemzedék egyik legnagyobb hiányosságának azt tartja, 
hogy „túlzott liberalizmusában” nem vetett gátat a zsidóság bevándorlásának s 
így a magyarországi kapitalizmus főként a zsidóság tevékenysége nyomán 
született meg. De ugyanerről tanúskodnak az 1924-ben megjelent „Történetpo
litikai tanulmányok”, „Fajbiológiai vagy történeti egység”, illetve „A faji kérdés 
és a magyarság” című cikkei is, melyekben a népfaj fogalmának bevezetését 
ajánlja. Ez egyrészt számon tartaná a magyarságban a faji, vérségi elemeket, 
másrészt azonban tisztában lenne azzal is, hogy korának magyarsága a külön
böző fajok hosszú évszázadokon tartó történelmi keveredése során jött létre s 
így eredeti biológiai, öröklődő jellegzetességeit már régen elvesztette.7

Korának társadalmi-politikai viszonyaiból adódóan Szekfű a harmincas évek 
elején fordul erőteljesen szembe a népi nemzetfogalommal, s ennek egyik 
bizonyítéka a „Népiség, nemzet, állam” című cikke, de ugyanerről tanúskodik 
a „Három nemzedék” 5. könyvének „Magyarabb magyarság felé” című fejezete 
is.8 Ebben kora legaggasztóbb jelenségének a „népi” elven felépülő államberen
dezkedések elterjedését látja, mért ezek fő bűnei: az egyéniség elfojtása, a 
diktatórikus kormányforma iránti hajlam, a nemzetközi életben pedig a huma
nisztikus gondolat elvetése, az egyes népi kollektivitások önzésének pogány 
érvényesítése.9 (Megjegyzendő, hogy csak kifelé, az államfogalom szempont
jából utasítja el a népi-nemzet fogalmát. Befelé -  amennyiben ez a parasztság 
anyagi felemelését, ősi kultúrájának felkutatását s a történeti kultúrával való 
összeolvasztását jelenti -  helyesnek tartja.)
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Ugyanezen a nyomvonalon halad azután a Magyar Szemle szerkesztője a 
harmincas évek második felében, pl. a „Schittenhelm Ede” vagy „A népi elv két 
arca” című tanulmányában, ahol kifejti, hogy a politikai életet már Machiavelli 
óta az államrezon fogalma, nem pedig más népek érdeke vagy elméletek irányít
ják.10

A kérdéssel kapcsolatos fejtegetéseit, mint erről már volt szó, az „Állam és 
nemzet” című kötetében zárja, ahol pl. a „Műveltség és állam” című cikkében 
kifejti, hogy nemzeti műveltség és államiság elválaszthatatlan egymástól, s az 
a nép, mely erről nem vesz tudomást, csak a nemzetet megelőző műveltség 
stádiumában van. „Nemzeti műveltség és nemzeti öntudat tényleg szétválaszt- 
hatatlanok egymástól -  írja. Az utóbbinak a gerince pedig az állam élete; olyan 
népnek, mely története folyamán nem tudott államalapításig eljutni, nincs iga
zából nemzeti története, sem műveltsége; az ilyen nép nem több mint nép, azaz 
léte csak a nemzetet megelőző stádiumban van. Államélet és állami öntudat 
nélkül nemzeti műveltség sincs, legfeljebb technikai műveltség, melynek hiány
zik az időbeli mértéke s ezzel történeti realitása is.”11

2.

Szekfű véleménye nagy visszhangot váltott ki kortársai körében. Az elutasí
tók közül mindenekelőtt Csécsy Imre kritikáját emelhetjük ki12, aki Szekfű 
nézeteiben főként azt kifogásolja, hogy a nacionalizmust a liberalizmusból, 
illetve a francia felvilágosodásból eredezteti. Szerinte a francia forradalom 
állama sokkal inkább a demokratikus nemzeteszmény, a népszuverénitás meg
testesítője. A nacionalizmus kialakulásáért elsősorban a német romantika a 
felelős, mely a nemzetállam totalitását s a társadalmi szuverénitással szemben 
a külpolitikai szuverénitást tekintette legfőbb eszményének. Szekfű e germán 
lelkiségnek a képviselője, érzéketlen a nép és a társadalom problémái iránt s 
csupán a hatalom, az állam, mint öncél érdekli, „...a szekfűi lélektől nemzet és 
nép egyaránt idegen -  írja Csécsy. Minden nemzet és minden nép, bár legelső
sorban persze a magyar. Eszménye az „ősi magyar birodalom”, vagyis a Reich; 
nem a nemzet, az egyenlő szabadság szeretete s a sajátos, szívünkhöz nőtt 
kultúra hordozója (amellyel e germán-feudális lelkiség akarva sem tudna haso
nulni), hanem az Állam, mint öncél. Nem a nép a nemzet termő és szenvedő 
teste, hanem a Hatalom, amely belül a nép fölötti uralomban elégül ki, kifelé 
pedig szüntelen fenyegetést sugároz.”13

Szekfűt a legerőteljesebben Szabó Dezső támadja a Ludas Mátyás füzetekben 
megjelent írásában.14 A támadásra a „Schittenhelm Ede” című említett tanul
mány adott okot, melyben Szekfű védi a politikai nemzetfogalmat s a német 
népi, disszimilációra törekvő nemzetfogalmat elvetve tekinti az 1848-ban a 
magyar ügyért elesett, német származású Schittenhelm Edét a deutsch-ungar 
magatartás igazi megtestesítőjének. Szabó Dezső ezzel szemben helyesli a
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disszimilációt, mondván, hogy a középosztály német eredetű tágjainak a nem
zettestből való kiszorítása a magyarság erősítését szolgálja. Szekfű politikai 
nemzetfogalmával -  mely a középosztályt tekinti a nemzet gerincének s melyet 
a kulturális nevelés eszközével kíván megerősíteni -  Szabó Dezső a faji nem
zetfogalmat szegezi szembe. Elsősorban a parasztságra építene s ennek érdeké
ben követeli a pozitív reformokat, főként a földosztást. Szerinte Szekfű a 
németek asszimilációját kívánatosnak tartó nemzetfelfogása a német-magyar 
egymásrautaltságot sugallja. Ó ezzel szemben a Közép-Európa gondolatot, azaz 
a magyarságnak a szomszédos népekkel való összetartozását és összefogását 
szorgalmazza.

Szekfű kritikusai között különleges hely illeti meg Németh Lászlót a harmin
cas évek végén is. Ellenvéleményének lényegét „Szekfű Gyula” című tanulmá
nya mellett a híres-hírhedt „Kisebbségben” kötetében közli.15 Itt az író -  mint 
ismeretes -  a magyar irodalom és a magyar szellemi élet felvilágosodástól 
kezdődő „természetrajzát” adja meg. Nagyívű összegzésének veleje, hogy a 
magyar irodalom igazi képviselői, a „mély-magyarok”: Csokonai, Katona, Ke
mény, Vajda, Zilahy, Ady, Móricz, Szabó Dezső -  noha ők alkották a valódi 
értékeket -  a szellemi életben mindig a perifériára, „kisebbségibe szorultak. 
Az uralkodó szerepet sokkal inkább az ún. „jött-magyarok” (vagy „híg-magya
rok”): Kazinczy, Bajza, Eötvös, Jókai, Kiss József, Babits, Ignotus töltötték be, 
pedig ők időtálló művek létrehozására nem voltak képesek, tevékenységük csak 
a kritikára, irodalomszervezésre, az „impresszárió” feladatkörére korlátozódott. 
Ezt a szellemtörténeti vázlatot Németh az egész magyar fejlődésre kivetíti s a 
magyar történelem legnagyobb tragédiájának tartja, hogy a magyar nép sorsát, 
a magyarság igazi problémáit (parasztság, reformok, Kelet-Európa, demokrá
cia) nem ismerő, felületesen asszimilálódott „jött-magyarok” irányították, s 
közéjük tartozott pl. Szekfű Gyula is saját korában. Középosztályos illúzióikkal, 
a kultúrfölény vagy a német-magyar egymásrautaltság hirdetésével, az állami 
hatalom iránti túlzott bizalommal a harmincas évek végén egyenesen kergették 
a magyarságot egyre nyilvánvalóbb tragédiába.

Szekfűnek nem a középkori nemzetiségi politikával kapcsolatos tanulmánya
it, hanem a „Magyar Történet”-ét bírálja Bajcsy-Zsilinszky Endre 1942-ben 
keletkezett önéletrajzi vallomásában.16 Mégis megemlítendő, mert -  úgy tűnik 
-  Németh László és Szabó Dezső nemzetfogalmával több ponton érintkező 
pozícióból három vonatkozásban is támadja Szekfűt, s a magyar történelemről 
alkotott szintézisét. Elfogadhatatlannak ítéli a köztörténet bemutatásában a 
„keresztény-germán” kultúrközösségbe való tartozásunk tézisét és a magyar 
függetlenségi törekvések lekicsinylését. Kritikus szavakkal illeti a XVIII. szá
zad túlzott „kifényesítését”, a nemzeti függetlenség eszményét képviselő Kos
suthnak Széchenyivel szembeni háttérbe szorítását és mindennek betetőzéseként 
a kiegyezés eszményítését. Historiográfiai szempontból elutasítja a politika- és 
eseménytörténet elhanyagolását, mondván, hogy a történetírás kamarazenéjé
ben mindig a politikatörténet kell legyen a vezérszólam s csak ezután következik
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a gazdaság, pénzügy, művelődés...stb. története. Szekfű szerinte háttérbe szo
rítja a katonatörténetet is s nem mutat rá, hogy a hun-török eredetű magyar 
katonai géniusz a szomszéd népekénél (főként a németekénél) magasabb rendű. 
Hiányolja a szintézisben a szocializmus és a szociológiai szempont érvényesí
tését, pedig ez a történetben óriási tényező s Szekfű ezeket német hatás követ
keztében negligálja. Összességében idegen, németes szellem hatja át a „Magyar 
Történet”-et, Szekfű degradálja a magyar nagyságot és a magyar értékeket, mert 
öszekeveri a reálpolitikát és a kicsinyes opportunizmust a reális éleslátással. 
Végül felszólítja, szakítson eddigi nézeteivel, mert a németek biztos vereséget 
szenvednek a háborúban s az angolszász orientáció azért is kedvező, mert a 
háború utáni rendezéskor feltehetően nem fognak ragaszkodni az egyszer már 
csődöt mondott néprajzi elvhez, „...elképzelhetetlen -  írja Bajcsy-Zsilinszky - , 
hogy az angolszász győzők -  akár az oroszoknak is engedve bizonyos beleszó
lást az európai dolgokba -  megint vissza akarnának térni a néprajzi elv oly 
szégyenletesen megbukott és a második világháborúban olyan szörnyűséges 
gyümölcsöket termett wilsoni hülyeségeihez.”12 A kisgazdapárti politikus elveti 
Szekfű történetpolitikáját is, mert ebben a bethleni konzervativizmussal fogott 
kezet. E vonatkozásban főként a szociális problémák iránti érzéketlenségét 
bírálja, de nem fogadja el a németes külpolitikai orientációt sem, s helyette -  a 
fentieknek megfelelően -  francia, angol, lengyel sőt orosz kapcsolatokat sür
get.18

3.

Mályusz Elemér „A középkori magyar nemzetiségi politika” című s a Szá
zadokban 1939-ben közölt kétrészes munkájának megértéséhez a harmincas 
évek eleji -  s többek között Szekfű felfogását is vitató -  társadalomtörténeti 
tanulmányait is figyelembe kell venni. Ezekben a patrimoniális és karizmatikus 
királyságról19 vagy (az 1933-as varsói történészkongresszusra készített) a kö
zépkori magyar uralmi formákról20 és végül a sorozat lezárásaképpen a Hunya
diak korának társadalmáról, a hűbériségről és a rendiségről21 írt. Fejtegetéseiben 
nagy ívű és átfogó képet fest a magyar társadalom egészen 1848-ig tartó fejlő
déséről, s ennek fő újdonsága, hogy három szakaszra, „uralmi formára” (Herr
schaftsformen) oszthatónak állítja: az államalapítástól a 13. századig terjedő 
időszak a karizmatikus királyság kora (szemben pl. Szekfűvel, aki szerint ez a 
periódus a patrimoniális állam kifejlődésének az ideje); a 15. század második 
feléig terjedő kor a nagybirtokos arisztokrácia emancipálódását és -  pl. a királyi 
tanácson keresztül -  az államhatalomba való beépülését hozó hűbéri társadalom 
szakasza; végül a 16. század elejétől alakul ki a köznemességnek az állami 
hatalomba való bevonásával a rendiség időszaka, mely 1848-ig társadalmi 
berendezkedésünk hűbériségnél demokratikusabb alapja marad, mert az arisz
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tokrácia után egy szélesebb társadalmi réteg, a köznemesség társadalmi eman- 
cipálódását eredményezi.

Lényegében ez a társadalmi összkép a kiindulópontja 1939-es tanulmányá
nak is. Ebben a magyar népiségtörténetiéi akkor már közel egy évtizede beha
tóan foglalkozó történészprofesszor Deér József, Joó Tibor s főként Szekfű -  
különösen 1938-ban, a Szent István évben sokat hangoztatott -  felfogásával 
szemben kifejti, hogy az Árpádok nemzetiségi politikáját nem a türelem és a 
nemzetiségi autonómiák biztosítása, hanem ezzel gyökeresen ellenkezőleg, a 
türelmetlenség és a jövevény nemzetiségeknek a magyarságba való beolvasztá
sára, az asszimilációra való törekvés jellemezte. Mályusz e tézisét azzal támaszt
ja alá, hogy a helynevek tanúsága szerint középkori királyaink a beköltözőket 
nem egy tömbben, hanem az ország egész területén szétszórva, a magyarság 
nagyobb számú népi tömegei közé telepítették le, aminek fő bizonyítéka, hogy 
nevüket -  Olaszi, Csehi, Tóti, Németi, Oroszi -  a körülöttük élő magyaroktól 
kapták. „Az elnevezésekből az is bizonyos -  írja tanulmányában Mályusz -, 
hogy egyetlen telepnél nem tettek ki többet a magyar vidékeken gyökeret verő 
népelemek. Ha ugyanis tömegük elegendő lett volna egész táj benépesítésére, 
lakóhelyeik, zártságuk következtében a köztük kialakult helyneveket viselnék, 
amint azt a Felvidék tótsága, vagy Erdélyben a szászság körében találjuk. Bizo
nyosra vehetjük, hogy a Magyarországba beköltöző egyes népelemek szívesebben 
maradtak s éltek volna egy csoportban, mint egymástól szétszakítva, megyényi 
távolságokkal elválasztva, idegen környezetben. Feltétlenül könnyebb lett volna 
számukra az élet, ha a messzi idegenben egymáshoz bújva tölthetik azt el, hagyo
mányaikat ápolva, mint ma mondanék, népiségüket megőrizve.”22 Felvetődhet 
persze olyan vélemény is -  állítja - , hogy a szétszórásnak az volt a célja, hogy a 
magasabb műveltségű vendégek adják át a kultúrájukat a magyarságnak. De mivel 
Tóti, Oroszi, Csehi helyneveink is vannak, senki nem fogja gondolni, hogy az 
Árpádok szlavón, rutén és cseh telepesekkel akarták a magyarságot neveltetni.

Tanulmánya további részében a nemzetiségi politika alakulását a társadalmi 
fejlődéssel hozza összefüggésbe. Ennek lényege, mint láttuk, hogy a 13-15. 
század a hűbériség, a nagybirtokos arisztokrácia társadalmi emancipálódásának 
s az állami hatalomba történő integrálódásának az időszaka. A nagybirtokosok 
azonban figyelmen kívül hagyják a magyarság népi érdekeit s közömbösek a 
nemzetiségek beolvasztásának kérdésében. Ennek ellenére ebben az időszakban 
is megfigyelhető asszimilációs politika, mégpedig a nemzetiségi vezető réteg
nek a magyar nemességbe való beolvadása útján. Ezt a felfogását később is, pl. 
az 1943-as tanulmányában is megismétli.23

A középkori nemzetiségi politika utolsó periódusa végül a rendi uralmi forma 
kialakulásával van szerves összefüggésben. A rendi társadalmi berendezkedés 
lényege -  véli -  a köznemességnek, azaz a társadalom egy szélesebb rétegének 
a hatalomba való beépülése, a köznemességgel kapcsolatban említett egyfajta 
demokratizáció, ami általában is a helyi hatalom és korporációk önkormányza
tának megerősödését segíti elő. A társadalom fejlődésének ebbe a képébe
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illeszthető a nemzetiségekkel kapcsolatos új politikai elképzelés is, mely össz
hangban a társadalom fejlődésével -  s tulajdonképpen itt közelít Szekfű állás
pontjához -  már nem a nemzetiségek beolvasztására, ellenkezőleg, a nemzeti
ségi önkormányzatok megerősítésének irányába mutat.24 Ennek egyik 
legékesebb példája az „universitas Saxonum”, a szászok autonómiájának létre
jötte és elismerése, bár Mátyás esetében is megjegyzi, hogy az önállóság 
elismerése nem a nemzetiségek népi egyénisége megerősödésének köszönhető, 
hanem a király akaratából történt. „Csekélyebb, sőt szinte semmi méltánylásban 
sem részesült azonban az a tény -  foglalja össze felfogását Mályusz -, hogy 
éppen Mátyásnak az uralma alatt épült ki teljes mértékben a szász egység és 
önkormányzat, az a rendszer, hogy az „universitas Saxonum” a comes vezeté
sével, aki Szeben polgármestere, maga intézheti valamennyi bíráskodási, köz- 
igazgatási, kulturális és gazdasági ügyét. Pedig ez igen lényeges momentum. 
Mivel Mátyás a köznemesség szervezkedését is előmozdította, részt juttatva 
nekik az állam kormányzásából és gondosan nevelve kijelölt feladatai elvégzé
sére, a szászok körében végbement átalakulás, az autonómia megvalósulása 
mögött az ő elgondolását és akaratát joggal kereshetjük. Ugyanannak a politi
kának a megnyilvánulását, amely országos viszonylatban, a társadalom síkján, 
a köznemesség érvényesülésén dolgozott.”25

Itt jegyezzük meg, hogy Mályusz már a harmincas évek első felében is 
nyilatkozott a középkori magyar nemzetiségi politikáról mégpedig teljesen 
megegyezően Szekfű felfogásával. 1932-ben pl. azt hangsúlyozza, hogy a ma
gyar királyság toleráns volt a beköltöző nemzetiségekkel szemben, hiszen „der 
Denkungsart des Mittelalters die Intoleranz des modernen Nationalismus völlig 
fremd war.”26

4.

Mályusz tanulmányával Szekfű a „Magyar Szemle” hasábjain szállt szembe. 
Kifejti, hogy -  fiatalabb kartársa felfogásával ellentétben -  az Árpádoknak nem 
volt tudatos nemzetiségi politikájuk. A beköltöző nemzetiségek „szétszóródá
sát” azzal magyarázza, hogy nem egyszerre s egy tömegben érték el határainkat, 
amikor pedig így történt (pl. a szepesi és erdélyi szászok, valamint a besenyők, 
jászok, kunok esetében), akkor pedig egy tömbben telepítették le őket. Értelme
zése szerint Mályusz nézeteinek hátterében ideológiai motívumok állnak, lénye
gében a 19. századig visszanyúló „Volkstum” romantika képviselője, s ez az oka 
annak, hogy mind királyaink magyarosítási politikájában, mind a beköltöző 
nemzetiségek magatartásában „népi tudatosságot” lát. „Szerző azt hiszi, hogy 
okleveles adatait magyarázza, amikor ezt a „Volkstum” romantikát XI. és XII. 
századi bevándorlókra alkalmazza, akik pedig szerintünk bizonyára nem akartak 
mással összebújni, mint azzal a 20-50 családdal, akikkel együtt jöttek (s akikkel 
együtt is maradtak falujokban) és semmiképp nem gondoltak hagyományaik
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őrzésére. Sőt még, horribile dictu, az sem fájt nekik, ha népiségüket elvesztik 
(tudtommal a XIX. században sem fájt sok hazai svábunknak).”27 Újabb, 1941- 
es cikkében pedig lényegében megerősíti a korábban elmondottakat, s tanulmá
nyának végén egy lábjegyzetbe sűríti Mályusszal szembeni fő kifogásait. Külö
nösen azt bírálja -  összefüggésben a „Volkstum” romantikában való 
elmélyüléssel - , hogy ellenfele pl. az akkor megjelent „Die Geschichte des 
ungarischen Volkstums” című könyvében sok, a „korszerű” német történetírás 
által meghonosított fogalmat használ s a Rasse, Raum, Volksboden, Kulturbo
den terminusainak átvételével németessé hajlítja történetünket.28

Mályusz válaszában is ragaszkodik fő téziséhez, miszerint az Árpádok tuda
tos nemzetiségi politikát folytattak, valamint a beköltöző nemzetiségek maga
tartását is népi tudatosság irányította. Szerinte az Árpádok politikáján csak az 
ütközhet meg, aki kedvtelve nézi a 18. századi gyarmatosítás képeit, amikor is 
az idegenek -  a magyarság rovására -  az akkori uralkodóház dédelgetett ked
vencei voltak. Szekfű felfogásából kiindulva írja: „...ez úgy is értelmezhető, 
hogy Szent István amidőn idegen tömegek betelepítésével, kedvezményekben 
részesítésével államát többnyelvűvé akarta változtatni, egyszersmind a magyar
ság népi egységének megbontására törekedett. Vajon elhigyjük-e, hogy a legna
gyobb magyar király népének halálos ellensége volt, esetleg oly korlátolt, hogy 
nem tudta, mik lesznek eljárásának következményei. Szent Istvánt nem kell sem 
a magyarság vesztére törő zsarnoknak, sem a jámborság erényeit népe kárára 
gyakorló vérszegény álmodozónak tartani, bizonyára szabad eleve is feltételez
nünk, hogy állásfoglalását a nemzetiségekkel szemben reálpolitikai meggondo
lások szabták meg.”29

Tanulmánya további részében megerősíti, hogy a 13. századtól kialakulóban 
van egy a nemzeti kisebbségeket védő politika, ennek megfogalmazása azonban 
nem egy idegen származású klerikushoz, az Intelmek szerzőjéhez kötődik, 
hanem a magyarság tudatos alkotása volt s a társadalmi és állami élet fejlődése 
során bontakozott ki hét évszázad során, „...mai felfogásunk a magyarság és a 
nemzetiségek kapcsolatáról hét évszázad eredménye... -  írja - , ...a magyarság, 
amidőn a vele együtt élő népelemek egyéniségét, művelődését, jellegét oly örök 
értéknek tekinti, amelyek méltók a támogatására, ellenkező felfogású világból 
szakította ki magát.”30 Az Intelmek felemlítése okán érdemes ehhez hozzátenni, 
hogy Mályusz szerint -  s itt pl. Bartionek Emma értelmezésére támaszkodik -  
az „unius linguae et unius moris regnum imbecille est” kitételben, mely Szekfű 
interpretációjában a Szent István-i szellemiség egyik bizonyítéka, a regnum nem 
az országot, hanem a király kíséretét jelenti. Ezt kívánja erősíteni az uralkodó 
idegenekkel, akik -  a karizmatikus uralmi forma lényegének megfelelően -  a 
királytól kapva privilégiumaikat, annak feltétlen és hű alattvalóivá válnak.

Tanulmánya befejezéseként Szekfű ellenlábasa kifejti, hogy 1937-ig ő is azt 
vallotta -  vö. a már említett „Geschichte des ungarischen Volkstums” című 
művével - , hogy a középkori magyar nemzetiségi politikát a tolerancia jelle
mezte. Véleménye az újabb német történettudománytól nyert ösztönzések hatá
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sára változott meg, amikor is egyetemi előadásaiban megkezdte a „középkori 
magyar néptalaj” és a „középkori magyar kultúrtalaj” kérdéseinek tárgyalását, 
s ennek során bizonyosodott meg, hogy a valóság eltér az uralkodó közfelfogás
tól. „Felfogásom nem is változott 1937-ig, amíg -  az újabb német történettudo
mánytól nyert ösztönzéseknek megfelelően -  egyetemi előadásaimban nem 
tárgyaltam meg előbb »a középkori magyar néptalaj« majd »a középkori magyar 
kultúrtalaj (a magyarság és a nemzetiségek)« problémáit. A kérdésekkel beha
tóan foglalkozva, rá kellett jönnöm, hogy a valóság a közkeletű felfogástól és 
korábbi nézeteimtől egyaránt eltér. Nem az ellentmondás szándéka vezetett 
vizsgálódásaimban, de ha egyszer a tények pontosabb ismerete alapján a régitől 
eltérő kép bontakozott ki, önmagam meggyőzése után szükségesnek véltem 
eredményeimet a szakkörökkel is megismertetni, tekintet nélkül arra, hogy 
kikkel -  közvéleménnyel és egyesekkel -  kerülhetek szembe.”31

5.

A két történészek a középkori magyar nemzetiségi politikáról folytatott vitája 
-  érthetően -  széles körű érdeklődést, olykor ellentmondást váltott ki.

Szekfű védelmében mindenekelőtt katolikus folyóiratok, az Emericana és a 
Katholikus Szemle léptek fel. Az Emericana cikkírója szerint Szekfű két szem
pontból igazította ki az uralkodó történetfelfogást: egyrészt rehabilitálta a kato
licizmust, másrészt kimutatta, hogy a magyarság a középkorban alapjában 
türelmes nemzetiségi politikát folytatott. Mályusz Szekfű mindkét korrekciójá
val szembeszállt „A türelmi rendelet”, illetve „A középkori magyar nemzetiségi 
politika” című tanulmányaiban. Ez utóbbiban azt igyekszik bizonyítani, hogy a 
magyar királyok II. Endréig tudatosan törekedtek a nemzetiségek beolvasztásá
ra, s ezután is csak azért hagytak fel azzal, mert anyagi ellenszolgáltatást 
reméltek a nemzetiségektől az autonómia fejében. „A szentistváni, türelmes 
nemzetiségi politika ezen felfogás szerint tehát sohasem létezett -  foglalja 
össze Mályusz véleményét a cikkíró - Ameddig királyaink erővel bírálták, 
kényszerűségből és célszerűségből megalkudtak a helyzettel, de akkor sem 
vezette őket a szentistváni, katolikus szellemű nemzetiségi politika.”32

Mályusz felfogását két „népi” szellemű szerző veszi védelmébe. A művé
szettörténész Vámos Ferenc könyvében a két történész fő ellentétét történet- 
szemléletük különbözőségében látja. Eszerint Szekfű egyoldalúan a magyar 
művelődés európai jellegét hangsúlyozza, mely főként Szent Istvántól datálódik 
s középpontjában az állami, birodalmi gondolat áll. Mályusz ezzel szemben -  s 
itt különösen „A középkori magyar nemzetiségi politika” bevezetésére hivatko
zik -  a magyar művelődés önállóságát, eredetiségét emeli ki, mely főként a 
parasztság népi kultúrájában őrződött meg.33

Mályusz „A magyar történettudomány” című (és mint látni fogjuk, a közép
kori magyar nemzetiségi politikáról alkotott felfogásával szorosan kapcsolatos)
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könyvét veszi védelmébe Szende Aladár recenziójában.34 Mályusz felfogásában 
főként a népi nemzet gondolatának a politikai nemzettel szembeni előtérbe 
helyezését, a rokontudományoknak a történettudományba való beépítését, vala
mint a történettudomány intézeteinek népi szellemű átalakítását üdvözli. Má
lyusz álláspontját- elődeiként Tagányi Károlyt és a Magyar Gazdaságtörténeti 
Szemlét nevezve meg -  egyenesen Bartók és Kodály törekvéseivel rokonítja s 
véleményét ekként összegzi: „Az idők magyar méhe kihordozta azt a magot, 
amely életünk egyetlen lehetséges megoldását rejti: a népi gondolatot. Mályusz 
Elemér könyve e gondolat történetének csúcspontját jelenti. Ennek a dinamikus 
magyar történettudománynak legelső feladata az, hogy korszerű nemzetfogal
mat dolgozzon ki és az új nemzetfogalom kívánta feladatokat oldja meg -  
intézményesen szervezett munkával. E korszerű nemzetfogalom a népi-nemzet 
a politikai-nemzet-el szemben... Az a munkaprogram, amelyet az új nemzetfo
galom sugalmaz, egyszóval: népiségkutatás.”35

A középkori magyar nemzetiségi politikáról folytatott vitában természetesen 
a történész-szakma is hallatta hangját. A kérdéssel kapcsolatos állásfoglalások
ból Guoth Kálmán és Szabó István véleménye emelkedik ki. A Hajnal István 
tanítvány Guoth „A nem magyar nemzetiségek helyzete középkori társadal
munkban” című tanulmányában olvasható értelmezése szerint -  s itt egyetért 
Szekfűvel -  a magyarság nem nyomta el a nemzetiségeket. Szekfű álláspontja 
mégis problematikus, hiszen egységes nemzetiségi politikát tételez fel az egész 
középkorban s nem vizsgálja ennek társadalmi alapjait. Interpretációjában a 
nem-magyar népelemekkel való bánásmódot mindenkor a betelepítésük célja 
határozta meg. Ebből a szempontból pedig a társadalmi (hadi, gazdasági) hasz
nosságuk volt a döntő. Mályusz nézetének döntő ellentmondása a szászság egy 
tömbben való letelepítése, ami nyilvánvalóvá teszi, hogy királyainkat nem a 
„népi” tudatosság motiválta (mert akkor a szászokat is szétszórták volna), 
hanem az ország védelmének érdeke. „Ahol az ország védelme ezt szükségessé 
tette, s a ritkább népességi viszonyok megengedték -  írja Guoth - , nagyobb 
számban telepítettek le királyaink ilyen jövevény telepeseket. Másutt azonban 
-  mint például a viszonylag nagy népességű Dunántúlon -  magától értetődően 
szórványba kerültek a telepesek”. Összességében úgy véli, Mályusz és Szekfű 
eredményei kiegészítik egymást.36

Az ellentétet Szabó István „A magyarság életrajza” című könyvében oldja 
fel. A türelmes nemzetiségi politika valóban a társadalmi fejlődés terméke s a 
karizmatikus királyi hatalom után a hűbéri és a rendi államszervezet fokozatosan 
bővíti a nemzetiségek számára adandó autonómiát. Nem volt azonban elnyomás 
a XI-XII. században sem; ha az idegeneket szétszórták ezt hadi, vagy gazdasági 
érdek, de nem a magyar „népiség” védelmének szempontja diktálta.37
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6.

Az előzőkben láthattuk, hogy Szekfű középkori magyar nemzetiségi politi
káról alkotott nézeteinek hátterében egy általa sajátosnak tekintett magyar 
nemzetfogalom húzódik meg. Ezért joggal adódik a kérdés, hogy Mályusz 
koncepciója mögött nem kellene hasonló (a Szekfűével természetesen gyökere
sen szembenálló) politikai megfontolásokat feltételeznünk? A kérdés megvála
szolásához közelebbről szemügyre kell vennünk Mályusz „A magyar történet- 
tudomány” című 1942-ben kiadott könyvét, melyet a főként Hóman és Szekfű 
által képviselt szellemtörténettel szemben kialakított történetfelfogása kifejtése 
végett írt. E munkája eredetileg cikksorozat formájába készült s az imrédysta 
Oláh György által szerkesztett „Egyedül Vagyunk” című közismerten jobboldali 
folyóirat 1941-42-es évfolyamában jelent meg.38

A cikksorozat első felében Mályusz a szellemtörténetet támadja. Lényegében 
megismétli már korábban is kifejtett kifogásait,39 azaz Szekfű elfogult a közép- 
kor-barokk-romantika-neoromantika láncolat mellett (a renaissance-felvilágo- 
sodás-liberalizmus világnézeti sor rovására); a magyar barokk korát a XVIII. 
századra helyezi; történelmünket nem magyar szemszögből, hanem a Habsburg 
uralkodóház érdeke szerint tekinti; nem juttatja érvényre a magyar fejlődés 
önálló jellegét. Új elem most az, hogy azt is szemére veti az általa polgárinak 
tekintett szellemtörténetnek, hogy nem tisztázza a zsidóságnak a magyar törté
nelemben játszott szerepét.40 A népiségtörténettel már behatóan foglalkozó 
történész itt is megismétli tételét, miszerint a szellemtörténet politikai előfelte
vése egy (Habsburg vezetésű) közép-európai katolikus államszövetség, amit 
azért utasít el, mert ez a vallási alapon szerveződő külpolitikai kombináció 
ellentétes a magyarság érdekeivel, hiszen a protestánsoknak a nemzettestből 
való kiszorítását vonná maga után. „Az a történetfelfogás -  írja - , amely 
(Szekfű) Magyar Történetéből kisurágzik, a neoromantikus, a társadalmat a 
moderniesített rendiség alapján szervezni próbáló, erősen a klérusra támaszkodó 
hasonló osztrák iránnyal volt rokon. Közös külpolitikai elgondolásukat, vágyu
kat -  törekvésről ugyanis alig beszélhetünk -  Szekfű korán elhunyt nagyérdemű 
tudós és politikus barátja, Bajza József egyszer így fejtette ki: Fogjanak össze 
Közép-Európa katolikus népei Olaszországgal és Lengyelországgal és alkossa
nak egy hatalmas blokkot, mint kifejezetten katolikus államszövetséget.”41 
Mályusz nem elsősorban a katolikus elfogultságot tekinti a szellemtörténet 
legfőbb hiányosságának, hanem azt, hogy annak alapja -  mint ez az egész 
cikksorozatot bevezető „Politikai nemzet -  népi nemzet” című cikk bizonyítja 
-  voltaképpen a XIX. századi liberalizmus hagyományaira építő politikai nemzet 
feltételezése, amely a nemzethez tartozás lényegét az állampolgári jogok gya
korlásában, Renannal szólva: az állampolgárok naponkénti népszavazásában 
határozza meg.

Mályusz a politikai nemzet gondolatával a népi nemzet gondolatát állítja 
szembe, s véleménye szerint Szekfű és szövetségesei -  pl. Deér József -  már „A
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középkori magyar nemzetiségi politika” című munkája ellen is azért fogtak 
fegyvert, mert abból a népi nemzet gondolata sugárzik, vagyis az a törekvés, 
hogy „nemzetünkből rekesszük ki a zsidóságot, bocsássuk el mindazokat, akik 
szívükben nem érzik magukat egészen magyaroknak s azután mi, akik megma
radtunk alakítsuk át úgy életünket, hogy azt végre magunkénak mondhassuk.”42 
A továbbiakban kifejti, hogy a népi nemzet gondolatára építő „népiségtörténet” 
meghonosítását ő már a húszas évek első felétől, s különösen a harmincas 
években szorgalmazta, de az uralmon lévő „szelemtörténet” ezt sorra megaka
dályozta. E programokat most, az utolsó órában összefoglalva rámutat, hogyan 
kellene a legfontosabb tudományos intézményeket -  akadémia, egyetem, törté
nelmi társulat, múzeum, levéltár és kutatóintézetek -  úgy átszervezni, hogy 
képesek legyenek a népiségtörténet szolgálatába állni. Az akadémián javasolja 
a „népiségtörténettel” foglalkozó külön osztály felállítását, valamint pályadíj 
kiírását; az egyetemen az irodalom helyett a népiségtörténetből tanárvizsgát s 
saját 1937-ben alapított intézetének erőteljesebb támogatását. -  A kutatóintéze
tek esetében méltányolja a harmincas évek végi, illetve a negyvenes évek eleji 
kísérleteket új, a magyarsággal foglalkozó intézetek felállítására (Országos Táj- 
és Népkutató Intézet, Magyarságtudományi Intézet, Erdélyi Tudományos Inté
zet, Történettudományi Intézet), de ezek munkájából hiányolja az egységet és 
tervszerűséget. -  A Magyar Történelmi Társulat munkájában pedig különösen 
azt kifogásolja, hogy elhanyagolta a zsidóság történetének kutatását, s erre külön 
intézet felállítását sürgeti.43

Befejező cikke „A külföld felvilágosítása” című s korának német történetfel
fogását bíráló reflexiójának gondolatai megegyeznek az ugyanezen témával 
foglalkozó, szintén ekkor megjelent tanulmányával.44 Ez utóbbiban megismétli 
a harmincas évek során már többször kifejtett tételét, miszerint 1918 után a 
nacionalizmusnak egy új formája alakult ki, mely az állami keretek helyett 
elsősorban a népiségre épít. Ezt legkorábban a német történetírás ismerte fel, 
ahol az alldeutsch és grossdeutsch mozgalomban egyébként is megvoltak a 
szellemi előzményei, a versailles-i béke után pedig különösen Kötzschke, Ebert 
és Aubin kutatásában teljesedett ki ez az új nacionalizmus. Az utóbbiak elsőként 
értelmezték -  a volksdeutsch szemléletnek megfelelően -  a német népiség 
határainak és így kultúrájának keleti kiterjesztéséért folytatott küzdelmet térben 
és időben összefüggő folyamatként. A harmincas évek közepétől több tanulmá
nyában szembefordult ezzel a szemlélettel, s a népiségtörténeti kutatásokat is 
azért bocsátotta útjára, hogy a magyarság számára veszélyes felfogással saját 
fegyvereikkel harcoljanak. E népiségtörténeti kutatások legnagyobb akadályo
zója azonban a szellemtörténet volt, mely a magyar művelődést a német függ
vényének tartotta s csak azt derítette ki, hogy Szent István óta a tanítvány 
szerepét játszottuk, vagy pl., hogy a magyarság számára előnyös volt a 18. 
századi bécsi barokk művelődés.

Egyetemi előadásaiba^ is azért kezdte meg a magyar népiség történetének 
tárgyalását, hogy a magyar művelődés önállóságát kimutassa. A szellemtörténet
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hegemóniája miatt elhallgatott munkásságát -  aminek legfőbb darabja „A kö
zépkori nemzetiségi politika” volt -  Szekfű Gyula és pl. Deér József felhábo
rodva fogadta.” A nagyvilág munkám eredményéről igen keveset láthatott -  írja 
tanulmányában Mályusz -, mindössze annyit, hogy Szent Istvánról elhárítottam 
azt a vád gyanánt ható dicséretet, hogy országát nemzetiségi állammá akarta 
tenni, de már ez is elég volt, hogy egyes felekezeti és politikai orgánumok köré 
tömörült csoportok hazaárulással vádoljanak, Szekfű Gyula pedig értetlenül és 
felháborodással csóválja a fejét, mit is akarok a néptalaj és kultúrtalaj, tér és faj 
s más ehhez hasonló fogalmak alkalmazásával.”45 Tanulmányának végén „A 
külföld felvilágosítása” című cikkben is elmondottak ellenére a német-magyar 
kapcsolatok szorosabbra fűzését sürgeti, s az új Európáért folytatott közös 
küzdelem szükségességéről beszél.46

7.

Az ismertetettek már sejtetni engedik, hogy Szekfű és Mályusz középkori 
nemzetiségi kérdésről folytatott vitájának hátterében aktuális megfontolások is 
húzódnak, ezért nélkülözhetetlen a két történész politikai meggyőződésének 
figyelembe vétele.

A Szekfűvel foglalkozó irodalom rámutatott, milyen jelentősen megváltoz
tak nézetei a harmincas években s még inkább a második világháború előestéjén, 
illetve a háború idején. Érzékenyebbé válik a szociális kérdések, a földreform 
iránt, a választójog kiszélesítését igényli, enyhít liberalizmus-ellenességén, nem 
hangoztatja a keresztény-germán kultúrközösséghez tartozásunkat. A háború 
idején az ország háborús részvétele, a fokozódó német függés, a humanizmust 
és az egyéni szabadságot diszkreditáló politikai jobbratolódás, az állami hatalom 
kiterjesztése, militarizálása, a zsidótörvények ellen lép fel a maga módján.

Szekfű felfogását azonban ebben az időszakban is súlyos ellentmondások 
terhelik. Feladta ugyan a „keresztény-germán” kultúrközösséghez való tartozá
sunkról szóló nézetét, a „Magyar Történet”-ben viszont a Habsburgoknak a 
magyar történelemben játszott pozitív szerepét hangsúlyozza továbbra is, amiért 
össztüzet zúdít rá Német László, Bajcsy-Zsilinszky Endre, Szabó Dezső vagy 
Csécsy Imre, mert a német-magyar egymásrautaltsággal érvelve, mégiscsak 
előkészítette a német behatolási törekvéseket. A Habsburgoknak vetett ágyba 
most más készül belefeküdni -  fogalmazta meg Németh László. Ellentmondá
sosnak tűnik Szekfűnek a népiséghez, a népi politikához való viszonya is. Mert, 
bár fontosnak tartja a középosztály felfrissítését a parasztságból, de a magas 
értelmiség számára, színvonalvesztés és felhígulás veszélyétől tartva, óvatos
ságra int. Legsúlyosabb ellentmondása azonban az, hogy a történeti és politikai 
gondolkodásának középpontjában álló államról, a történelmi, Szent István-i 
magyar államról és területi integritásáról vallott felfogása -  mint ezt bírálói, 
Dénes Iván Zoltán, Bibó István vagy Gergely András is megírták -  a „Három
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nemzedék” óta csak módosult, de alapjában mit sem változott. S aligha kérdéses, 
hogy a középkori nemzetiségi politikáról írt tanulmányaiban elsősorban azért 
hangsúlyozza a beköltöző kisebbségek iránti türelmet, a magyarság vele szüle
tett politikai tehetségét, mert ez a „politikai géniusz” -  felfogása szerint -  a 
területi integritás visszaszerzésének erkölcsi alapja. Mindezzel azonban nem 
adta fel a nézeteiben már „A magyar állam életrajza” című munkája során 
megfogalmazott, Rankétól és Meineckétől átvett tételt (amit pl. a „Bethlen 
Gábor” című monográfiában is megfogalmaz), hogy a külpolitikai szuverénitás, 
a hatalmi viszonyok, az „államrezon” érvényesítése fontosabb a belső reformok, 
a társadalmi haladás kérdésénél. Azaz Szekfű nézeteinek középpontjában vál
tozatlanul az állami hatalom megerősítése, az ezzel összefüggő revízió -  Vámos 
Ferenc kifejezésével -  a „birodalmi” gondolat áll, amit „A népi elv két arca” 
című tanulmányában is megfogalmaz. Itt leszögezi, hogy bár beiső szempontból 
szükséges a népi elv érvényesítése, az alsóbb társadalmi rétegek felemelése, a 
nemzetközi életet azonban Machiavelli óta az államérdek irányítja, s nekünk is 
ezt kell tekintenünk politikánk talpkövének. „Amint Wilson és a Népszövetség 
nem tudták és nem is akarták megváltoztatni az államrezon ősi parancsát, úgy a 
népi elv sem lesz erre képes, sőt ellenkezőleg, önmagát lesz kénytelen az 
államrezonnak alávetni. Ami az emberek közt az élet parancsa: élni és mindent 
megtenni az élet meghosszabbítására, folytatására, ugyanez az államok és a 
népek életében az államrezon. És uralmának sem kormányformák, sem világné
zetek nem állhatnak útjába: az államrezon vezette az itáliai renaissance város
államokat a nagy katolikus abszolút monarchiákat, Nagy Frigyes Poroszorszá
gát, a mindenkori Angliát, Napóleon és a köztársaságok Franciaországát 
csakúgy, mint II. Vilmos és az orosz cár birodalmát.”47

Az előzőkben már láthattuk, hogy Mályusz koncepcióját legalább olyan 
mértékben határozták aktuálpolitikai megfontolások, mint Szekfű felfogását. 
Mályusz nézeteinek középpontjában szintén a trianoni döntés revíziójának gon
dolata áll. Ezt azonban, mint a harmincas években készült, a kulturális naciona
lizmus időszerűségét hangsúlyozó tanulmányai is bizonyítják, nem állami esz
közökkel, az állami hatalom megerősítésével, vagy külpolitikai kombi
nációkkal, hanem a társadalom kötelékeinek szorosabbra fűzésével, a magyar
ság összetartozás érzésének felkeltésével, a kulturális öntudat megerősítésével 
vélte elérhetőnek.

Világos, hogy „A középkori magyar nemzetiségi politiká”-nak is aktuális 
vonzata van. Nem abban az értelemben ugyan, ahogy részben Szekfű és főleg 
Szigeti József gondolja, az utóbbi szerint ugyanis Mályusz azért hangsúlyozza, 
hogy az Árpádok szétszórták a betelepülő idegeneket s a magyar kultúrtalajban 
történő feloldásukra törekedtek, mert ezzel a nemzetiségekkel szembeni erősza
kos fellépés, a beolvasztás jogosságát kívánja propagálni.48 Mályusz -  mint ez 
korábbi idézetünkből is kiderül -  maga hangsúlyozza, hogy a magyarság a vele 
együtt élő népelemek egyéniségét, művelődését, jellegét örök értéknek tekinti, 
s a türelmes, demokratikus magatartás az egyetlen helyes nemzetiségi politika.
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Tanulmányának igazi mondanivalója sokkal inkább az, hogy mindezzel a ma
gyar kultúra autonómiáját, eredeti és önálló jellegét húzza alá, és azt is határo
zottan állítja, az „egyedül helyes”, demokratikus nemzetiségi politika megvaló
sítására a magyar társadalom önerejéből, belső társadalmi fejlődésében rejlő 
okokból is képes volt.

Mindezek ellenére az is megállapítható, hogy Mályusz alapjában jobboldali 
pozícióból támadta Szekfű felfogását. Hiszen számára is Trianon revíziója volt 
a legfontosabb -  ebben különbözött a szociális kérdéseket elsődlegesnek tekintő 
Szabó Dezsőtől, Német Lászlótól, vagy Bajcsy-Zsilinszky Endrétől - , s azért 
sürgeti a népi nemzetfogalom, a népi gondolat átvételét, mert ezt a revízió 
érdekében hatékonyabbnak ítéli meg, mint Szekfű állami eszközökre, külpoliti
kai kombinációkra építő felfogását. Nem kétséges, hogy ezt az aktuális népi 
nemzetfogalmat historizálva emeli ki az Árpádok nemzetiségi politikájának 
„népi tudatosságát” is. S ezzel veszélyesen közel került a német „völkisch” 
ideológiához, mely a népek és fajok egymás elleni, az „élettéréért folytatott 
harcában látja a történelem lényegét, s saját népe erősítését a társadalmi refor
mok helyett a néphez nem tartozók elkülönítése útján képzeli el. Ezt bizonyítja 
Mályusz -  már említett -  antiszemitizmusa is, melyet „A középkori magyar 
nemzetiségi politikáéban is kifejezésre juttat, s mely nem kerülte el Szekfű 
figyelmét sem. Itt ugyanis azzal bizonyítja az Árpádok asszimilációs politikájá
nak a magyarság érdekeit szem előtt tartó népi tudatosságát, hogy nem töreked
tek minden népelem beolvasztására, hanem a magyarság népi erejét veszélyez
tető zsidóságnak a nemzettestből való kizárását akarták. „Hivatkozhatunk 
azonban ellenérvre is annak bizonyítására, igazolásául -  írja tanulmányában - , 
hogy királyaink valóban tudták, mi az asszimiláció. Nem törekedtek ugyanis 
minden népelem beolvasztására. Igaz csak egyet akartak kihagyni, de -  napjaink 
felfogása szerint (az én kiemelésem -  E.V.) -  valóban a legjelentősebbet: a 
zsidóságot. Az izmaelitákat szorongató kényszer mellett bizonyára kétszeresen 
feltűnő az a teljesen elutasító magatartás, amelyet éppen Szent László és Kálmán 
törvényei következetes szigorúsággal határoztak meg.”49

Nem esik messze a „völkisch” ideológiától Mályusz tanulmányának az a 
(Szekfű által szintén kifogásolt) kitétele sem, mely a demokráciát az anarchiá
hoz vezető gyengeség jelének tekinti. A hűbériség időszakában ugyanis azzal 
magyarázza az asszimilációs törekvések elejtését s a nemzetiségi autonómia 
megerősítését, hogy a nemzetiségek szolgáltatásai pótolhatják az elveszett kirá
lyi birtoktest tömegeit. A nemzetiségi jogokat ugyan kiterjesztették, mégis az 
állam, a magyarság erősítésének érdekeit tartották elsősorban szem előtt. „Ha 
befejezésül az állam érdekeinek szemszögéből vetünk egy pillantást a nemzeti
ségi politika eredményeire -  összegzi a hűbériség időszakának politikáját - , 
mint felötlő tényt állapíthatjuk meg, hogy a hűbéri állam az asszimiláció elejté
sével és a hadviselés érdekeinek érvényre juttatásával maradéktalanul elérte 
célját... Felesleges hangsúlyoznunk, hogy nem a demokrácia szellemében fogta 
fel feladatát, nem a szabadjára hagyott erők játékától várta az egyensúly fenn
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maradását. Józan értelme megóvta az efféle, anarchiára vezető gyengeségtől. 
Uralom volt ez, amit a nemzetiségek felett gyakorolt, és akaratát feltétlenül 
érvényesítette.”50

Mindezek után nem lehet kétséges, hogy Szekfű és Mályusz ellentétének, 
vitájának egyik fő vonulatát a közöttük levő politikai véleménykülönbség képe
zi, s Mályusz egy népi nemzetfogalom, népi gondolkodásmód szemszögéből 
száll szembe idősebb kollégájával. Ez a felfogás természetesen fokozatosan 
kristályosodott ki és kapott élesebb kontúrokat s nem lehet kétséges, hogy „A 
reformkor nemzedéke” idején még alapvetően demokratikus, Szekfű koncepci
ójánál előbbre mutató tartalmakat is hordozott. Ez a demokratikusabb felfogás 
azután bizonyos fokig már a „Magyar Történet”-tel kapcsolatos vitában is 
kérdésessé vált, hiszen bár Mályusz pl. a szellemtörténeti sorban a szociális, a 
polgári értékeket inkább reprezentáló korszakokat emeli ki, ez alapvetően mégis 
csak egy radikálisabb nacionalizmus keretébe illeszkedett. A végső megbicsak
lást „A középkori magyar nemzetiségi politika” s az ehhez szorosan kapcsolódó 
„A magyar történettudomány” című könyv hozta, melyben Mályusz egyértel
műen a faji szempontokat érvényesítő ideológia hívéül szegődött.

JEGYZETEK *

* A dolgozat részlet egy hosszabb tanulmányból, mely Szekfű Gyula és Mályusz 
Elemér közel két évtizedes vitáját dolgozza fel. A tanulmány korábbi fejezetei 
a két történésznek a „Három nemzedék”-kel, illetve a „Magyar Történet”-tel 
kapcsolatos vitáiról szólnak.

1. Szekfű Gyula: A magyarság és kisebbségei a középkorban. In: Állam és nemzet. 
Bp. 1942.

2. Uo. 47.
3. Szekfű Gyula: Iratok a magyar államnyelv kérdésének történetéhez. (Fontes so

rozat) Bp. 1926. Bevezető. 200.
4. In: Szekfű Gyula: Állam és nemzet. Bp. 1942.
5. Uo.
6. Uo. 208.
7. Szekfű zsidósággal kapcsolatos ekkori álláspontját tükrözi a vele hasonló véle

ményen lévő Horváth Jánosnak egy hozzá írt, 1921. március 21-i keltezésű le
vele, melyben a következő olvasható:
„A zs.val szemben egyetlen fölény: a becsületes kriticizmus. Ezt az egyetlen 
pozíciót nem szabad feladni. Nem szabad nekik sem a s.ggöket nyalni (Szász 
Zs.), sem pofozni őket. Ezt a kettőt szeretik, illetőleg eltűrik, mert tisztában 
vannak az emberökkel; de aki e két művelet egyikét sem alkalmazza rajtok, 
attól félnek, mint valami titkos fegyvert rejtegetőtől. Mert, hogy aki őket pozi- 
tive nem szereti, ne gyűlölje őket s ne forraljon ellenök valamit: azt elképzelni
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is képtelenek. -  Ez az egy pont, amelyben minden zsidó megegyezik.” Egyetemi 
Könyvtár Kézirattára Ms G 628.

8. SzekfűGyula: Három nemzedék. Bp. 1934.
9. Szegfűnek a „népi” gondolattal szembeni ekkori averziójáról tanúskodik a 

Südostdeutsche Forschungen szerkesztőjével, Frit Valjavec-el folytatott levele
zése is. Egyik 1935-ös levele tanúsága szerint pl. azért nem akar megjelenni a 
folyóiratban, mert ez túl közel került a „Volkstum” tudományossághoz. „Igen 
tisztelt kedves Doktor Úr legjobban tudja -  olvashatjuk Szekfű levelében - , mi 
mindent köszönök én a német tudománynak és műveltségem mennyire német 
gyökerekből táplálkozott azóta, hogy fiatalkorom francia kapcsolataitól bécsi 
életem következtében eltávolodtam. Ha van valaki köztünk, aki a német művelt
séget nagyra becsüli, akkor az ilyenek sorában egyik legelső helyet igényelhe
tem magamnak. Mindebből érthető, hogy mennyire fájnak egyes dolgok. A nyá
ron elolvastam H. Oncken Cromwelljét és arra kellett rájönnöm, hogy ha ilyen 
munka szerzője nem taníthat többé, akkor a mi szaktudományunkban nehéz 
helyzet fog előállni. Aki, mint én, szinte személy szerint is tanítványnak érzi 
magát Georg von Below-val, Meinecke-vel, vagy akár Lamprecht-el és Dietrich 
Schaeferrel szemben is, s aki beleélte magát abba a végtelen sokoldalú történeti 
szemléletbe, melybe a német tudományosság a múlt század kilencvenes éveitől 
kezdve bevezette az idegeneket (ez a tudományosság megtanulható és alkalmaz
ható volt a németség körén kívül is, s mint ilyen legalábbis nagy középeurópai 
hivatással bírt), az kénytelen alapos kétségeket táplálni az iránt, hogy a minden 
mást félreszorító „Volkstum” tudományosság képes lesz-e a történeti múlt (és 
jelen) végtelen változatosságát felfogni és interpretálni. Ha nem képes, akkor 
igenis kár neki oly predomináns és kizárólagos helyzetet biztosítani.” -  V.ö.
Karl Nehring: Zu den Anfaengen der Südostforschungen. Der Briefwechsel 
von Fritz Valjavec mit Gyula Szekfű. 1934—1936. Südostforschungen 1992.

10. In: Szekfű Gyula: Állam és nemzet. Bp. 1942.
11. Uo. 37. o.
12. Csécsy Imre: „Népiség, nemzet, állam” -  megjegyzések Szekfű cikkéhez. Száza

dunk 1934.
13. Uo.
14. Szabó Dezső': Ede megevé ebédem. In: A magyar káosz. Bp. 1990. 286-390.
15. Németh László: Kisebbségben. In: Sorskérdések. Bp. 1989. 408-483.
16. Vö. Tilkovszky Lóránt: Bajcsy-Zsilinszky Endre történetpolitikai vitája Szekfű 

Gyulával. Valóság 1959/6., illetve uo: Bajcsy-Zsilinszky önéletrajzi vallomása 
politikai nézetei fejlődéséről és a szellemtörténethez való viszonyáról. Századok 
1971.

17. Uo.
18. Szekfű nézeteinek természetesen nemcsak támadói, hanem követői is akadtak. 

Mályusszal szemben támogatják felfogását a katolikus lapok (Emericana, Kato
likus Szemle), azzal, hogy a nemzetiségi politikát a középkorban nem a magyar 
népiség védelme, hanem a vallási szempont irányította. Például a mohamedá
nok elvegyítése a magyarságban nem az asszimiláció, hanem a katolikus térítés 
érdekében történt.
Megvédi Szekfű nemzetfogalmát Joó Tibor is az „Állam és nemzet” ismerteté
sében. Rámutat, hogy Szekfű koncepciójának alapja a népi nemzet fogalmának
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elutasítása, mert ez a német hatalmi törekvések eszköze. Utal arra is, hogy 
Szekfű szerint a (történelmi) középosztály a nemzet igazi hordozója, mert a 
nemzet történelmi képzó'dmény. Ezt a parasztsággal legfeljebb felfrissíteni lehet. 
Vö. Joó Tibor: Szekfű Gyula új könyve. Magyar Szemle. 1942.

19. Mályusz Elemér. A patrimoniális királyság. Társadalomtudomány 1933.: uó'.: A 
karizmatikus királyság. Ugyanott 1934.

20. Mályusz Elemér: Herrschaftsformen im mittelalterlichen Ungarn. Warszawa 
1933.

21. i/o.: A magyar társadalom a Hunyadiak korában. (A hűbériség és rendiség prob
lémája.) Mátyás király emlékkönyv. Bp. 1940.

22. Uó'.: A középkori magyar nemzetiségi politika, i.m. 267.
23. Uó'.: Das Ungartum im mittelalterlichen Siebenbürgen. In: Siebenbürgen und 

seine Völker. Budapest-Leipzig-Milano. 1944.
24. Uó'.: A magyar társadalom a Hunyadiak korában c. i.m.
25. Uó'.: A középkori magyar nemzetiségi politika, i.m. 429.
26. Uó'.: Geschichte des ungarischen Volkstums von der Landnahme bis zum Ausgang 

des Mittelalters. Bp., 1940. 82. Az Árpádoknak a magyar népiség érdekeit szem 
előtt tartó politikáját hangsúlyozza az említett „A magyar néptalaj” című egye
temi előadásában is. Ennek egyik fő bizonyítéka a határvidéken az őrfalvak te
lepítése s szerinte e népi tudatosság tekintetében királyaink felette álltak a kö
zépkori német államnak is, mely hagyta, hogy népfeleslege más országba ván
doroljon ki. „Éppen ezeknek az őr-falvaknak a perifériális helyzetében láthatjuk 
annak bizonyságát -  olvashatjuk az 1937/38-as évben tartott előadásainak szö
vegében - , hogy az államhatalom tudatosan gondoskodott a magyar lakosság 
védelméről. Mögöttük a magyarság nyugodtan élhetett, gazdálkodhatott, a be
csapó ellenséges portyázások el nem érhették otthonait. Természetesen azt is 
mondhatjuk, hogy királyaink e szélső őrtelepekkel azt is meg akarták akadályoz
ni, hogy alattvalóik külföldre távozhassanak és ezzel a királyság gazdasági erejét 
gyengítsék. De ha még ez a meggondolás is vezette volna őket, még akkor is 
hatásában, következményeiben politikájuk a magyarság népi erősítésének vé
delmétjelentette! Bár tartóztatta volna ugyanúgy vissza a XIX-XX. sz.-ban az 
állam az Amerikába vagy Székelyföldről Romániába, Bukarestbe vándorló ma
gyarok tízezreit, sőt százezreit és akadályozta volna meg azok kiválását és a 
magyarság számára való elveszését!”
„De nagy jelentőségű a magyar politika az egykorú német állam eljárásával is 
összehasonlítva. A német népfelesleg nem nyert ilyen céltudatos védelmezőt 
fejedelmeiben, sem magában a császárságban. Az ő államuk akkor, a XI-XII. 
sz.-ban hagyta, hogy otthon már megélni nem tudó tömegeik más országokba 
kivándoroljanak, Lengyelországba éppúgy, mint Erdélybe s ezzel ne csak gaz
dasági erejüket veszítse el, mert hiszen a középkori németek nem mindenütt ta
láltak olyan megértésre népi jellegük megőrzése tekintetében, mint nálunk, holott 
egyes töredékeik még nálunk is magyarokká lettek. A népi politikát illetőleg, 
amely tudatosságot jelent, a népi erők céltudatos, következetes fejlesztését, a 
keleti jellegű magyar állam tehát felette állott a német államnak.” (Az idézett 
előadás szövege a Mályusz-hagyatékban található. A szöveget a hagyaték gon
dozója Soós István bocsátotta rendelkezésemre, akinek ezúton mondok köszö
netét.)
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A magyar királyok tudatos telepítési politikáját hangsúlyozza egyébként Mályusz 
már a doktori disszertációjában is. Vö. „Turóc megye kialakulása” 100. De az 
Árpádok tudatos „népi” politikáját bizonyítja „A székelység eredetéró'l” című 
tanulmányában is. (Melich János emlékkönyv 1942.) Itt Mályusz abból a tézis
ből indul ki, hogy az Árpádok nemcsak államot szerveztek, hanem népet is.
Ebből vezeti le, hogy a székelyek egy önállóan megszervezett törzs (tehát nem 
önként csatlakozott népről van szó) s egységes, zárt tömbben való letelepedésük 
is azzal magyarázható, hogy a fejedelem fia, később a testvére állt az élükön.

27. Szekfű Gyula: Még egyszer középkori kisebbségeinkről. In: Állam és nemzet. 60.
28. Uó'.: Népek egymás közt a középkorban. In: Állam és nemzet.
29. Mályusz Elemér: Az egynyelvű ország. Századok, 1941. 116.
30. Uo. 135-136.
31. Uo. 139.
32. Emericana 1940. október. -  Szekfű álláspontját érdekes módon a Protestáns 

Szemle is rokonszenvvel fogadja. Példaként Török Pálnak az „Állam és nem zet
ről írt recenzióját emelhetjük ki (Protestáns Szemle 1942), ahol a szerző min
denekelőtt Szekfűnek „A nemzetiségi kérdés rövid története” című tanulmányát 
dicséri.

33. Vámos Ferenc: Hagyományok a máglyán. (A magyar történetírás válsága.) Kecs
kemét 1939.

34. Szende Aladár. Magyar történettudomány és népi szellem. In. Magyar Út, szerk. 
Gombos Gyula, 1943. február 11.

35. Uo.
36. Guoth Kálmán: A nem magyar népelemek helyzete a középkori társadalmunk

ban. In. Hitel. 1943. 723-735.
37. Szabó István: A magyarság életrajza. Bp. 1941.65.
38. Mályusz önéletírásában olvasható, hogy „A magyar történettudomány” megjele

nése előtt magával Imrédy Bélával is beszélt, aki a történész fejtegetéseiből kü
lönösen kettő iránt mutatott nagy érdeklődést: „Az egyikben a középkori magyar 
államnak a székely és göcseji nép hasonlóságából, a francia nyelvatlasz segítsé
gével levonható centralizált jellegét emeltem ki, a másikban megmondottam, 
hogy a háború egyik következményéül az államok, a miénk is, el fogják veszí
teni klasszikus szuverénitásuk teljességét... Reám Imrédy jó benyomást tett -  
folytatja Mályusz -. Tartózkodó szófukarsága mögött nem annyira a hatalom
ból, mint munkaköréből kiszorított tettvágyó embert éreztem meg s visszagon
dolva Pataky Tibornak több év előtti elismerő szavaira, amelyekkel Imrédynek 
az angol tőkehatalmasságokkal egész Délkeleteurópában sikerrel együtt dolgo
zó bankvezéri szerepét s az ebből Magyarországra háramló előnyöket emelte
ki, sajnálattal gondoltam arra, hogy tétlenségre van kárhoztatva, amikor éppen 
a hozzá hasonló energikus emberekre volna szükség.” -  Mályusz visszaemléke
zését szintén Soós István bocsátotta rendelkezésemre.

39. Lásd Mályusz Elemér: A történettudomány mai kérdései. Kecskemét 1936.
40. Mályusz Elemér. A magyar történettudomány. Bp. 1942. 53.
41. Uo. 50.
42. Uo. Mályusz zsidóellenessége sem volt újkeletű. Már a „Kossuth működésének 

társadalmi háttere” című tanulmányában a zsidóságot tekinti a fő oknak abban, 
hogy a magyar társadalom, mindenekelőtt a városok arisztokratikus berendez
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kedésű polgársága, valamint a demokratikus evolúció közkatonáit képviselő 
köznemesség nem volt képes nemesi kultúrközösségből polgárivá alakulni. A 
zsidóság fő bűne, hogy ezeket az osztályokat szembefordítja egymással, sőt 
amorális önzése által szerzett gazdagsága révén a polgárságot egyenesen szét- 
porlasztja; másrészt túlzón soviniszta, ami majd a nemzetiségi ellentét fellobba- 
násához vezet. -  In. Napkelet 1928.

43. Uő: A magyar történettudomány. 108.
44. Uő: A mai német történetfelfogás és a magyarság. Bp. 1942.
45. Uo.
46. A fentiekhez szorosan hozzátartozik, hogy Mályuszt mindenekelőtt „A magyar 

történettudomány” című könyve miatt bocsátották el állásából 1945-ben, mond
ván, hogy az a náci tudományos imperializmus hathatós eszköze volt.

47. SzekfűGyula: A népi elv két arca. i.m. 237. A nagy mennyiségű Szekfű-iroda- 
lom felsorolása itt feleslegesnek tűnik. Interpretációmban főként Németh László, 
Bibó István, Dénes Iván Zoltán, Gergely András, Glatz Ferenc, Lackó Miklós 
véleményére támaszkodtam.

48. Szigeti József. A magyar szellemtörténet bírálatához. Bp. 1964. 216.
49. Mályusz Elemér: Az egynyelvű ország, i.m. 287. -  Mályusz maga sem tagadja, 

hogy a „völkisch” ideológia nemzetfogalmát a maga felfogásához közel állónak 
érzi. „A magyar történettudomány”-ban ugyanis azért dicséri az „Úr és paraszt 
a magyar élet egységében” című kötet szerzőit, mert nemzetfogalmuk eltér a 
XX. század elején uralkodó liberális szemlélettől s a hitleri Németország nem
zetfelfogásával egyezik meg. „Szerkesztő és munkatársai vállalkozását csak 
dicséret illetheti -  írja a könyvről - , szemléletüket magáénak vallhatja -  ha ku
tatásaik valamennyi eredményével talán nem is ért egyet -  a »népi nemzet« gon
dolatának minden híve. Szemléletük ugyanis gyökeresen eltér a XX. század ele
jén uralkodótól és pontosan megegyezik a mai, a hitleri Németországnak a nép
ről alkotott felfogásával.” -  A magyar történettudomány i.m. 30.

50. Uő: A középkori magyar nemzetiségi politika, i.m. 424.

145



Vilmos Erős:

THE SZEKFŰ-MÁLYUSZ DEBATE

The study deals with the third chapter of the nearly two-decade long debate 
between Gyula Szekfű and Elemér Mályusz about Hungary’s policies towards 
its nationalities during the Middle Ages. The main argument of the study is that 
behind the views of both historians certain political considerations can be 
detected: Szekfu insists on the concept of the “political nation” and emphasizes 
the tolerant approach to the nationalities because this offers legitimate grounds 
for the restoration of historic Hungary. Mályusz, on the other hand, builds upon 
the notion of the “ethnic nation” and traces it back to the ethnic-based nationalist 
policies of the Árpád dynasty. However, one of the key elements of this nation 
concept is the exlusion of the Jews, which brings it dangerously close to Hitler’s 
völkisch ideology.
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