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Adalékok Szekfű Gyula és Mályusz Elemér vitáihoz

Az alábbi dokumentumgyűjtemény adalék a két világháború közötti időszak két 
kiemelkedő történészének, Szekfű Gyulának és Mályusz Elemérnek a magyar történelem 
különböző kérdéseiről egymással folytatott vitáihoz. A dokumentumok mélyebb megértése 
érdekében szükséges a vita fő momentumainak rövid összefoglalása.

A két történész vitái Mályusznak a Századok 1923-24-es évfolyamában megjelent, 
“A reformkor nemzedéke”1 című tanulmányával kezdődtek, mely alapjaiban támadta meg 
Szekfű híres könyve, a “Három nemzedék”2 koncepcióját. Mályusz azt kifogásolja Szekfű 
előadásában, hogy pusztán eszméket vizsgál s ezért tekinti a konzervatív reform eszméit 
megfogalmazó Széchenyit a nemzet próbakövének. Ha azonban a társadalmi viszonyokat 
is tekintetbe vesszük, akkor világosan kiderül, hogy Széchenyi elképzelésének nem volt 
meg a társadalmi bázisa, hiszen sem az arisztokrácia, sem a Habsburg kormányzat / melyeket 
Széchenyi koncepciója támogatóinak tekintett/ nem volt hajlandó a reformokra. Igaza volt 
ezzel szemben Kossuthnak, aki, bár forradalmi jelszavakkal izgatott, mindezt csak azért 
tette, hogy a köznemesség viszonylag szűk rétege nézeteit képviselő felfogásának a 
nemesség alsó köreiben, a bocskoros nemesség között társadalmi bázist szerezzen. Nem 
ugyan a polgári átalakulás jelszavával /az eszmék mozgósító erejére a bocskoros nemesség 
műveletlensége miatt nem számíthatott/, hanem kihasználva e réteg ebben az időszakban 
bekövetkező társadalmi süllyedését és elszegényedését, melyet főként a Habsburg 
kormányzat és az arisztokrácia arrondírozási törekvései okoztak.

Szekfű és Mályusz vitáinak egy következő csomópontja Szekfűnek a húszas évek 
végétől Hóman Bálinttal közösen írt magyar történeti szintézise volt3. Mályusz Elemér 
Szekfű új, a szellemtörténet jegyében kialakított koncepciójával több szempontból sem 
értett egyet4. Kifogásolta pl., hogy idősebb pályatársa a reneszánsz fogalmát nem a legújabb 
irodalom alapján használja s meghaladott az az - először Burkchardt által hangoztatott 
nézet - , miszerint ennek lényege a vallási és morális kötöttségeitől megszabadult pogány 
“Übermensch” lenne. Mályusz szerint hibás Szekfű periodizációja is: a Mátyás-kori 
művelődésre szűkíti le a magyar reneszánsz időszakát, az ezt követő két évszázadot 
mozdulatlannak tekinti s szerinte a 18. század a /főként Habsburg segítséggel elterjedt/ 
barokk magyarországi kibontakozásának időszaka. Mályusz felfogásában az egész 16. 
századra alkalmazható a reneszánsz fogalma, míg a 17.századot már a magyar barokk 
virágkorának tekinthetjük. Éles szavakkal ítéli el még Szekfű Erdélyről alkotott képét is. 
Szerinte ez - a “Magyar Történet” sugallatával ellentétben - nem elmaradt társadalmi 
képződmény s nem pusztán a törökkel kötött alkunak köszönheti létét. Sokkal inkább úgy
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tekinthetjük, mint a magyar államiság továbbélésének /a Habsburg érdekkörbe tartozó 
nyugati országrésznél erősebb/ képviselőjét, amely ráadásul / s ezt a vallási tolerancia, az 
erdélyi puritánus mozgalom, Apáczai Csere János művelődési törekvései igazolják/ a 
legkorszerűbb, a felvilágosodást megelőlegező művelődési törekvéseket valósította meg. 
Világosan bizonyítja ezt a Rákóczi szabadságharc is, mely az erdélyi hagyományokból 
építkezve hozza a felvilágosodás szellemében fogant, a toleranciát érvényesítő vallásügyi 
rendelkezéseit. Ez pedig azt is alátámasztja, hogy - a szabadságharc sikere esetén - a magyar 
fejlődés az Európában élenjáró nemzetek, Anglia és Hollandia nívójára került volna. Ebből 
következően szükségtelen és magyar érdekből káros volt a 18. századi Habsburg 
ellenreformáció, illetve a felvilágosodás által már meghaladott barokk életfelfogás 
restaurációja.

A diszkusszió harmadik fejezete a harmincas évek közepétől kezdődik s a középkori 
magyar nemzetiségi politika megítélése körül bontakozik ki. Szekfű tanulmányaiban azt 
bizonyítja, hogy középkori királyaink, Szent Istvántól kezdődően, türelmes, a nemzetiségi 
autonómiákat a kor fogalmai szerint messzemenően respektáló politikát folytattak. Szerinte 
mindez urakodóink keresztény lelkületéből eredeztethető, s nem kétséges, hogy aktuális 
vonzata az elszakadt nemzetiségek fölötti magyar uralom, a történelmi Magyarország 
revíziójára való igény5. Mályusz ezzel szemben azt bizonyítja, hogy középkori királyaink 
nem törekedtek a beköltöző nemzetiségek egyéniségének megőrzésére. Ellenkezőleg, a 
magyarságba történő beolvasztásuk, az asszimiláció volt a céljuk, amit az támaszt alá, 
hogy a magyarság közé szétszórva telepítették le őket, elősegítendő a beolvadást. Mályusz 
nem tagadja a türelmes nemzetiségi politika kialakulását, ez azonban a társadalmi fejlődés 
egy későbbi fokán, a 15. században következett be, amikor - a rendiség kialakulásával - az 
általános fejlődés is a helyi önkormányzatok megerősítésének irányába mutat6. Nem 
kétséges, hogy Mályusz nézeteinek is volt aktualitásuk, amit világosan bizonyít az “Egyedül 
Vagyunk” hasábjain indított cikksorozata7. Ebben kora alapvető feladatának - a 
szellemtörténet politikai-nemzet fogalmával szemben - a népi-nemzet gondolatának a 
gyakorlatba való átültetését tekinti s egyértelmű, hogy e nemzetfogalom előképének tekinti 
az Árpádok népi alapokon nyugvó, a magyarság erősítését mindenek fölé helyező, tudatos 
nemzetiségi politikáját.

A két történész egymással folytatott vitáinak volt egy historiográfiai vonulata is. 
Szekfűre alapvetően a 19. századi, főként Ranke által képviselt historizmus, valamint ennek 
a századfordulótól Lamprecht, Troeltsch, Meinecke és mások által továbbfejlesztett 
változata, a szellemtörténet volt nagy hatással. Ez azt jelentette, hogy a történeti tényezők 
közül nagy szerepet tulajdonított az eszmék, ‘Világnézetek” történetalkotó szerepének. 
Történetírását tudatosan alakította művésziessé, jelentős szerepet szánt a nagy 
egyéniségeknek s egyértelműen az állami kérdéseket, a külpolitika elsőbbségének rankei 
tételét állította történetírásának centrumába8.

Mályusz ezzel a szellemtörténeti megközelítéssel szemben alakította ki híres - szintén 
német példákra alapozoztt - népiségtörténeti iskoláját9. Ennek mindenekelőtt aktuálpolitikai 
indítékai voltak. Mályusz szerint erre azért volt szükség, hogy erősítse az elveszített 
területeken élő magyarság kultúrális összetartozás érzését. Ugyanakkor módszertani 
tekintetben a történetírás legmodernebb törekvéseivel is rokonságot mutatott, hiszen a
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magyar népiség történetének bemutatásában Mályusz alapvető jelentőségűnek tartotta a 
nem okleveles jellegű források felhasználását, a földrajzi szemléletet, a rokontudományokkal 
/régészet, néprajz, földrajz, nyelvészet/ való együttműködést s egyáltalán a kollektív, 
tömegszerű jelenségekben megmutatkozó anyagi kultúra vizsgálatát.

Az alább közölt dokumentumok mindenekelőtt “A reformkor nemzedéke”, illetve 
Mályusz híres-hírhedt műve, “A vörös emigráció” 10 keletkezési körülményeihez nyújtanak 
értékes adalékot. Ez utóbbi megírására, mint ezt forrásaink is bizonyítják, Szekfűvel együtt 
kapott megbízást s az anyag jelentős részét Szekfű gyűjtötte össze. Mályusz szegedi 
előadásai, valamint pl. a “Bevezetés a népiségtörténetbe” című egyetemi kollégium Szekfűre 
vonatkozó tételei világosan alátámasztják, hogy koncepcióalkotásában, egész történetírói 
ouvre-jének s így a népiségtörténetnek a kialakításában alapvető szerepet játszott a nagy, s 
a történettudomány irányításában jelentős hatalommal rendelkező idősebb pályatárssal való 
konfrontáció. Ennek egyik összetevője - s erre forrásaink szintén bizonyítékot szolgáltatnak 
- a felekezeti ellentét volt. Dokumentumaink alátámasztják végül, hogy a szembenállás 
még a háború utánig is elhúzódott, s Szekfűnek szerepe volt abban, hogy Mályusz egy 
ideig kiszorult a történettudomány belső áramköréből.

Mályusz a húszas évek elején Batthyány Lajossal szeretett volna foglalkozni. Ennek 
érdekében emlékiratot készített Szekfű Gyula számára, aki azonban lebeszélte Mályuszt 
szándékáról. Ezzel kapcsolatos terveiről Mályusz először Domanovszky Sándornak 
nyilatkozik. Részlet 1920. dec. 12-i keltezésű leveléből:

“...nagyon nagy kedvem volna Batthyáni /sic/ életével, jellemével, sorsával 
megismerkedni. Előttem ő a legszimpatikusabb az akkor szereplők közül s noha tragikus 
sorsa a részvétet már előre felébreszti, mégis őt mellőzték leginkább. Ha tehát az akciónak, 
a gróf úrnak s Méltóságodnak elvi kifogása nem lenne azon tervem ellen, hogy levéltári 
szabad időmben ilyen irányú kutatásokat végezhessek, meg fogom kísérelni Szekfű és 
Eckhart uraknál, hogy a Ministerrat anyagának elvégzése után a nemzetiségi mozgalmak 
összegyűjtésénél sorrendben azon osztályok jelöltessenek ki, amelyekben B-ra vonatkozó 
anyag is található.” 11

Mályusz Szekfűhöz írt feljegyzéséből:
“A magyar közönség előtt az 1848. év eseményei meglehetős zavarosak és 

homályosak. Az októberi forradalom és a mai rendszer jelszavai következtében különösen 
nehezen tudja elhelyezni amúgy is szegényes keretek közé szorított történetszemléletében 
azokat a gyorsan lepergő hónapokat, amelyek az Ausztriával folytatott nyílt fegyveres harcot 
megelőzték. Nem tudja eldönteni ‘destructio’ volt-e március 15-e s milyen erők érlelték 
meg a szabadságharcot, aggódva gondol arra, hogy azok a napok, amelyek emlékét 
nemzetiszínű szalaggal gomblyukában ünnepelte meg csak nem rég is, talán túlságosan 
sok rokon vonást tüntetnek fel az októberi napokkal.” 12

“Az 1848 év történetét illusztráló anyag a Batthyány-minisztérium működésének 
tengelyére nehezedik s a forráspublikációnak ezen szempontból való elvégzése lehetővé 
teszi egy nemcsak időben pontosan elhatárolható, hanem a fejlődésben is önálló szerves 
egészet kitevő peródus megrajzolását. A В-min. törvényes és alkotmányos keretek között 
jött létre s mindég azok között akart működni. Rövid élete küzdelem volt felfelé és lefelé.
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Közvetlen utódja, a honvédelmi bizottmány forradalmi alakulat, amely a tömegre 
támaszkodva vívja harcát, formális tekintett nélkül arra, hogy a másik fél, az uralkodó ház 
de facto meglevő jogait s érzékenységét sérti-e, vagy sem. A kettő között a kronológiai 
egymásutánon kívül más kapcsolat nincs is, minthogy Kossuth, ki a B-min-ban is a baloldalt 
képviselte, a honvédelmi bizottmány élére kerül, míg, /Szemere és Mészáros kivételével/ a 
többi miniszter teljesen visszavonul és új embereknek adja át a helyét, kik már nem régi 
nyomokon haladnak. Ez az egyetlen személyes kapcsolat tehát még nem vonja imperative 
maga után, hogy 1848 október 2-t nem lehetne egy fejlődési fok zárókövének tekinteni.” 13

Szekfű feltehetőleg elutasító magatartást tanúsított Mályusz ötletével szemben. 
Mályusz így nyilatkozik Szekfű reakciójáról Domanovszkyhoz irt, április 17-i keltezésű 
levelében:

“Meggyőződése szerint megúnva a nemzetiségi kérdést, olcsó sikert és hatást, meg 
reklámot akarok elérni...azzal, hogy ‘szenzációs’ anyagot publikálok. Már most egyszerű 
logikával s ‘bizonyossággal’ fejtegette tovább, hogy mit akartam s mert ez nem lehet mi 
módon lehetne segíteni rajtam. Kaptam jótanácsokat, hogy dolgozzak fel egyes kérdéseket 
s azokat adjam ki a Századokban, Társadalomban stb., ahol nagy tiszteletdíjat 
kaphatok...Nyertem gúnyos leckéztetést az idősebbek szerénységéről, hogy ő sem, Károlyi 
úr sem adott ki mindjárt köteteket, hogy korántsem újak ‘felfedezéseim’, mert már Schütter 
is használta azokat az aktákat stb. stb...Eljárása, lelki analysise, módszere a logika 
túlbecsülésével stb. itt is tipikusan szekfűi volt s más körülmények között nagyot nevettem 
volna a szeme közé, de most nem volt energiám a visszautasításra sem.” 14

Hozzá kell tenni, hogy Szekfű Mályuszhoz való viszonya korántsem volt mindig 
ilyen fölényeskedő. Egyik 1923.VIII. 30-i keltezésű levelében pl. “A reformkor 
nemzedéké”-t demokratikusabbnak tartja, mint saját, a “Három nemzedék”-ben kifejtett 
felfogását.

“Tájékoztatása végett megjegyzem - írja Mályuszhoz írt levelében Szekfű -, hogy 
R-nak külön kiemeltem a Három nemzedék korrigálására írt tanulmányát és hogy 
demokratikusabb alapokon áll, mint én, - ami R-nek igen tetszeni fog.” 15

Szekfű és Mályusz kapcsolatának egy további lényeges állomása volt az 1918-19- 
es forradalmak emigrációja életrajzának megírása. A mű elkészítésére Teleki Pál adott 
megbízást a két történésznek.

“Hivatkozással Szekfű Öméltóságával folytatott tárgyalásainkra van szerencsém 
ezennel írásosan is megkérni Méltóságodat és Nagyságodat arra, hogy a magyarországi 
bolsevista és radikális emigrációról szóló munkához az összes szükséges anyaggyűjtést 
elvégezni és a munkát megírni méltóztassanak.

A mű angol nyelven fog megjelenni. Ezért ha csak lehet angolul, esetleg német 
vagy francia nyelven kellene a szöveget megírni, mely utóbbi nyelvekről való angol fordítást 
könnyebben lehet elvégezni. Ha nem lehet másként, egyes részek magyarul is írhatók.

A munka az angol nagy közönségnek /sic/ van szánva. Ez megszabja az irodalmi 
formát és a terjedelmet is, mely utóbbi 12-16 ív lehet. A példányok egy részénél, melyeket 
könyvtárak és komolyabb köröknek szánnak, függelékként hajlandó volnék bővebb, 
mélyebb magyarázó és bizonyító dokumentáriumot csatolni. Ez a rész valamivel kisebb 
betűvel cca 10-16 ívre terjedhet.”
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“írói tiszteletdíj óimén 4000 P, azaz négyezer pengő áll rendelkezésre, amely összeg 
a kézirat átadása alkalmával válik esedékessé.

A magyar nyelvű kiadás joga Méltóságodé és Nagyságodé, viszont az idegen nyelvű 
kiadás vagy kiadások minden jogosítványokkal engem illetnek.

Amidőn még megemlítem, hogy a kéziratoknak legkésőbb 1927.évi december hó 
lóéig készen kell lennie, egyben tisztelettel kérem Méltóságodat és Nagyságodat, 
méltóztassanak ezen levelemre hivatkozva írásosan nyugtatni a fenti feltételek 
elfogadását.” 16

Mályusz az 1931/32-es tanévben a szegedi egyetemen előadássorozatot tartott “A 
felvilágosodás” Magyarországon címmel.17 Az előadások szövegéből kiderül, hogy 
koncepcióját tudatosan Szekfű “Magyar Történet”-ével polemizálva fogalmazta meg. Az 
alábbiakban - ennek bizonyítására - néhány részletet közlünk az előadássorozatból.

Mályusz egy helyen így nyilatkozik előadásainak céljáról:
“...néhány hónap előtt megjelent Szekfű magyar történetének az a kötete, amely a 

XVIII.század történetét tárgyalja, még pedig már a legújabb szellemtörténeti módszerrel s 
hozzá felhasználja az egyes résztudományok, pl. közigazgatástörténet, településtörténet, 
művészettörténet, stb. eredményeit is. Ha az egyetem szakiskola volna, elég lenne egy 
kivonatot készíteni ebből az igen szép munkából s azt előadni ezért azonban kár volna...A 
mi feladatunk az, hogy megkíséreljük, nincs-e más megoldása a múlt rekonstruálásának, 
nem lehet-e újabb szempontok érvényesítésével más szintézist csinálni s hogy eldöntsük, a 
legújabb nyomtatásban megjelent feldolgozás nem mellőzött-e el egyoldalúan bizonyos 
fontos tényeket...Az a célunk, hogy lehetőleg még hűbben és még igazabban támasszuk fel 
az elmúltat. Ha már most ezt a kötelességünket úgy teljesítjük, hogy más, eltérő 
premisszákból haladunk a cél felé, akkor Önöknek módjukban van ugyanazt a korszakot 
két különböző szemszögből meglátni. A remélhető eredmény, hogy pontosabban megismerik 
a korszakot, másrészt a két kép összehasonlításából levonhatnak bizonyos módszertani és 
történetkritikai tanulságokat s ugyanezzel kedvük ébredhet, hogy az eltérő pontokat saját 
maguk vegyék beható vizsgálat alá s esetleg egy harmadik megoldással még közelebb 
jussanak az igazsághoz.” 18

Előadásának első felében azután a történész a barokk és a felvilágosodás fogalmait 
elemzi. A két “világnézet” bemutatásakor főként Dilthey, Troeltsch, Karl Joel és Max Weber 
kérdéskörrel kapcsolatos munkáiból merít. A barokkot véleménye szerint a vallási 
türelmetlenség és a fanatizmus, az erős állam és a fejedelmi hatalom igenlése, a rendi 
társadalomszemlélet valamint a pompakedvelésre, luxusra, az emóciók felkeltésére 
alapozott, a vallás szolgálatában álló művészet jellemzi. A barokk világnézet kifejeződése 
volt a gazdasági élet merkantilizmusa is, mely nem engedte az egyéni kezdeményezések 
kibontakozását.

“A barokk-kor szellemének tipikus kifejezője - olvashatjuk Mályusz előadásának 
szövegében - a gazdasági élet is. Az egyes ember gazdasági tevékenysége meg van kötve, 
korlátok közé van szorítva. Nem rendelkezhet szabadon tulajdonával - kereskedelmi 
monopólium akadályozza - sem munkaerejét szabadon fel nem használhatja. Az árakat 
sem szabhatja meg tetszése szerint s még az sem függ saját elhatározásától, hogy mit 
termeljen. Az egész gazdasági élet az összesség, az állam szemléletéből indul ki s az egyes
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ember érdekeit feltétlenül alája rendeli a közösség érdekeinek . /Joel 359.0./A bárok /sic!/ 
itt is a középkor fokozása. A középkorban csak egy-egy város kötötte le az egyénnek, az 
egyes embernek a gazdasági tevékenységét és szabadságát, most egy sokkal nagyobb 
hatalom, az állam.” 19

A barokk világnézettel állítja szembe Mályusz a felvilágosodás “Weltanschauung”- 
ját. A felvilágosodást előkészítő tényezők közül a természettudományok fejlődését, a 
protestantizmus és a reformáció polgári értékeket /individualizmus, demokrácia, 
racionalizmus, kapitalista szellem/ megtestesítő tevékenységét emeli ki, A felvilágosodás 
fő jellemzői szerinte, ennek megfelelően, a barokkal szemben: a társadalom érdekeinek az 
állam fölé helyezése /Rousseau/ s az egyenlőségen alapuló társadalomszemlélet, a hősi 
életvitel helyett a felvilágosult polgár embereszménye, az oknyomozó, pragmatikus 
módszeren és a fejlődésgondolaton alapuló történetfelfogás, a barokk képzőművészet
kultusza helyett az irodalom, s így az értelem elsőbbségére alapozott művészetértelmezés.

A barokk és a felvilágosodás e beható leírása után tér át Mályusz a konkrét 
magyarországi fejlődés bemutatására. Mielőtt azonban a további elemzésbe belefogna, 
leszögezi: az eddigi történetírói gyakorlat az volt, s ezt tette Szekfű is a “Magyar Történet”- 
ben, hogy egyszerűen leírták a nyugateurópai szellemi mozgalmak magyarországi 
térhódítását. Ő ezzel szemben azt szeretné bemutatni, hogy egy világnézet nem terjedhetett 
volna-e el hamarabb, ha ezt egyéb, külső tényezők nem akadályozták volna meg.

Az alábbi gondolatmenet bevezető kérdése: mi az az alap, aminek alapján meg 
lehet ítélni az egyes korokat? Mályusz válasza:

“Amióta a szellemtörténeti kutatás a világnézetek egymásra következését behatóbb 
részletvizsgálat alá vette, ez az alap rendelkezünkre áll. Nem alkalmas ugyan az egész 
emberiség, tehát a legtágabb értelemben vett világtörténet értékelésére, ellenben egyetlen 
nemzet, mint a magyarság életének vizsgálatára elegendő. Empirikus, tapasztalati úton 
megállapítható ugyanis, hogy az európai kultúrkörben egymás után időben különböző 
szellemi áramlatok, világnézetek váltották fel egymást, tehát gótika, reneszánsz, barokk, 
felvilágosodás, romantika, liberalizmus, demokrácia. Ugyancsak tudjuk, hogy ezek 
valamennyije eljutott Magyarországra, miután Magyarország is ezen európai kultúrkör 
tagja volt. Az eddigi történetírói gyakorlat az volt, hogy e világnézetek magyarországi 
térhódítását egyszerűen leírták, ugyanezt tette Szekfű is. Ha azonban megvizsgáljuk e 
világnézetek eredetét, keletkezésük helyét, idejét, azon állapotokat, amelyek kifejlődésükben 
döntő szerepet játszottak, akkor a magyar történet megítéléséhez már megvan a 
történelemből kiemelkedő fix pontunk, amely független egyéni érzéseinktől. Mert így 
eldönthetjük, hogy egy lassan kifejlődő új világnézet vájjon nem következhetett volna-e 
be előbb nálunk jóval hamarább, mint ahogyan tényleg eljutott s így megtudjuk, hogy egy 
hanyatló, erejét, vitalitását már elvesztő világnézetet vájjon nem hatalmi eszközökkel 
tartottak-e fenn csak azért, mert így kényelmesebb volt a vezető vagy uralkodó csoportoknak. 
A világtörténeti és szellemtörténeti keretek tehát a magyar történelem megértéséhez adják 
meg a lehetőséget.”20

Az előadások további részében Mályusz így válaszolja meg a feltett kérdést: 
Erdélyben a XVII.század végére meg lettek volna a szellemi alapok a felvilágosodás 
elterjedéséhez /ennek előkészítésében a puritánusok és az unitáriusok szerepét, illetve a
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tudományok fejlődését emeli ki/, sőt szerinte a polgárságnak is voltak bizonyos csírái. A 
Habsburgok azonban elnyomták ezeket a “modernizáló” törekvéseket.

“A felvilágosodás Erdélyben ki nem fejlődhetett - nem volt a polgárság elég erős és 
agresszív - viszont azonban voltak olyan alapok, meglevő gazdasági, társadalmi és szellemi 
erők, amelyekben a felvilágosodás, mint egy nyugatról jövő szellemi áramlat gyökeret 
verhetett, mert mégis volt valami polgárság. Az kétségtelen, hogy erre az alapok Erdélyben 
inkább megvoltak, mint Magyarországon. Kissé középkorias, nem éppen modem volt a 
gazdasági és társadalmi szervezet, viszont, ami volt, az önmagától fejlődött ilyenné, 
mondhatjuk, tipikusan és jellegzetesen magyar volt.”

“Erdély tehát minden idegen beavatkozás nélkül, egyedül a saját erejéből fejlődött 
azon fokig, hogy már a XVII. század végén a felvilágosodás gondolatelemeinek teljes 
uralomra jutását lehetővé tette. A fejlődés ebben az irányban egészen akaratlan és öntudatlan 
volt, de éppen ezért természetes és értékes. Nem volt itt még felvilágosodás, de könnyen 
lehetett volna... Voltak tehát bizonyos alapok s minden attól függött, hogy a XVIII. század 
elején milyen szellemi áramlat jut Erdélybe. A barokk-e, amely Nyugaton már elintézettnek 
és hivatását betöltöttnek volt tekinhető, vagy az új, a felvilágosodás. Könnyen elképzelhető, 
hogy Erdély, ha önállóságát megőrizheti, a felvilágosodás melegágyává lehet.”21

A magyarországi viszonyokkal foglalkozó részben Mályusz még arra mutat rá, hogy 
a linzi béke nem csupán papiros alkotmány volt, hanem a magyarságnak a vallási tolerancia 
megvalósítására való képességét fejezte ki.22

Ezt bizonyítja végül a Rákóczi szabadságharc is, s itt Mályusz “A Rákóczi-kor 
társadalma” gondolatmenetét előlegezi meg. A szabadságharc vallásügyi rendelkezései 
ugyanis biztosíják a vallási kisebbségek szabad vallásgyakorlatát is.

A Rákóczi-kor jelentőségéről így nyilatkozik a történész:
“...a Rákóczi-kor mint valami példa nélküli jelenség áll előttünk, amelyre büszke 

érzéssel tekinthetünk. Segítségével azonban módunkban van az is, hogy helyesen 
értékelhessük a XVIII. századnak azt a részét, amelyet a barokk utóvirágzásának 
mondhatunk. Ha egyszer konstatálható, hogy néhány éven át a magyarság képes volt 
összefogni és a fanatizmust kiküszöbölve a lelkiismereti szabadságot érvényre juttatni, 
akkor többé nem mondhatjuk természetes jelenségnek, hogy a fanatizmus megint uralomra 
jutott és a vallási ellentétek ismét kiéleződtek. Eszerint mélyreható különbség van a XVIII. 
századi bécsi valláspolitika és a XVII. századi erdélyi között. На a XVIII. század közepén 
Magyarországon nem érvényesült még a felvilágosodás és annak türelmi elve, akkor ez a 
tény most már nem csák azt jelenti, hogy Magyarország elmaradt az európai, nyugati 
fejlődéstől, hanem azt is, hogy ellentétbe került a saját fejlődésével, hogy lesüllyedt arról a 
magaslatról, amelyre önerejéből feljutott, de ennek a visszaesésnek az oka valami rajta 
kívül álló tényezőnek kellett lennie. A vallási fanatizmus produktuma, a XVIII. századi 
magyar barokk átértékeléséhez eszerint igen fontos kiindulópontokat nyerünk a Rákóczi
kor megismerésével, olyanokat, amelyeket mai elfogult, barokkrajongó feldolgozások 
sajnálatosan figyelmen kívül hagynak.”23

A két történész viszonyának egy következő csomópontja Mályusznak a budapesti 
egyetemre való kinevezése. Szekfíí Török Pál habilitációjához kötötte Mályusz pályázatának 
támogatását. 1931. november 21-i, szegedi keltezésű levelében Mályusz arra kéri
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Domanovszkyt, hogy ne engedjék magukat zsaroltatni.
“Engedd meg, hogy ezzel kapcsolatban a legnyomatékosabban megkérjelek - írta 

levelében Mályusz -, hogy ne engedjétek Magatokat zsaroltatni. Ez ugyan nem tartozik 
reám, de nem tudnám elviselni, hogy tévesen értelmezett jóindulatból egy tudományos 
bírálatnál én miattam befolyásolni engedjétek Magatokat ...S még egyet. Ha csakugyan 
bekövetkezne egyszer, hogy a mainál emberségesebb sorba juthatok, én szeretném, ha ezt 
úgy érném el, hogy Szekfűnek nem leszek lekötelezve. Jobb volna, ha akarata ellenére 
tudnék Pestre kerülni.”24

Ebből az időszakból való Szekfiíínek egy Eckhart Ferenchez írt levele, melyben 
Mályuszról is “megemlékezik”.

“K.B. - írja Szekfű - szíves soraidat igen köszönöm. Hajnal-Mályusz dolgában 
teljesen igazad van - utóbbit nehéz idegekkel kibírni, de kétségtelen, hogy tanárságra inkább 
való. - Különben Angyal D. kimaradt a bajból, elvállalta a jövő félévre Hóman helyettesítését 
/azok az előadások, amiket tartani fog!/”25

Érdekes adalék a két történész viszonyának alakulásához, Mályusznak egy 1934. 
december З.-i keltezésű, Szekfűhöz írt levele. Ebben Mályusz sérelmezi, hogy Szekfű 
elmondta egy hallgatónak az OL-ben folyó, felvidéki településtörténeti munkálatokat.

“Két és fél év előtt, amidőn az első megbeszélést tartottuk, Hóman őexcellenciája 
igen nyomatékosan arra kérte a munkatársakat, hogy minél kevesebbet beszéljenek a 
dologról, legfőképpen pedig arról, hogy a készülő monográfiák egységes elgondolású terv 
láncszemei...Sietek megjegyezni, hogy nem képzelem azt, hogy a készülő munka ‘meg 
fogja a hazát menteni’ s úgy, mint hadititkot, a csehek kémkedésétől óvni kell. Szükséges 
azonban az itteni munkafegyelem szempontjából kezelni a kérdést. Mert tagadhatatlanul 
deprimáló hatást gyakorol a munkatársakra az, ha látják, hogy amiről ők harmadfélévig 
minél kevesebbet igyekeztek beszélni, viszont amin minél többet dolgoztak, arról most 
éppen az általuk oly rendkívül nagyrabecsült vezetőtörténész nyújt információt egy nem 
magyar állampolgárnak.”26

Szekfű 1934. december 5-én kelt válaszában elfogadja Mályusz kifogásait, sérelmezi 
azonban a szemrehányás módját.

“Azt hiszem azonban - s ez nem tárgyi dolog, han. az én személyes véleményem, 
melyet persze nem kell elfogadnod - sokkal egyszerűbb lett volna, ha e közléseket szóbelileg 
kaptam volna meg, nem pedig oly levél formájában, melyet idegenek alig minősítenének 
egyébnek, mint ‘írásbeli megrovásnak’ elkezdve az elején kifejezett ‘végtelen sajnálattól’ 
egész addig, ahol kiderül, h. még a legfiatalabbak is megtartották a titkot, csak én, vén 
szamár, mert a kifejezés ugyan, melyet a fiatalok szájába adsz, sokkal finomabb, 
‘nagyrabecsült vezetőtörténésznek’ neveznek, de mivel egy korábbi leveledben feltártad 
előttem, h. ők valami Berz. v. Thall. félének néznek, így nem kell az udvarias kifejezést 
szószerinti értelemben vennem.”27

Ugyanebből az időszakból való a Pázmány Péter Tudományegyetem egy kari 
bizottságának jegyzőkönyve. A kari bizottság az egyetemes történeti tanszék Áldásy Antal 
halálával megüresedett katedrájának betöltése ügyében ült össze. Dokumentumainkból 
kiderül, hogy a bizottsági tagjai /Domanovszky, Szentpétery, Szekfű, Lukinich és Hajnal/ 
közül egyedül Szekfű foglalt állást Mályusz kinevezése ellen.28
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A Mályusz jelölését tartalmazó végső állásfoglalást Domanovszky fogalmazta meg, 
aki igen elismerően nyilatkozott Mályusz tudományos munkásságáról. Ezt írja pl. doktori 
értekezéséről:

“Súlypontja a településtörténeti rész, amelyben a középkori magyar királyság 
telepítési politikájáról, a magyar és tót elem egymás mellett éléséről, a felvidéki magyar 
nemesség keletkezéséről olyan minden kritikát kiálló és messzemenő megállapításokat 
tett, hogy azok a magyar történetírásnak már azóta is széleskörűen felhasznált eredményei 
és a magyar érdekek számára szilárd, modem felfogású tudományos érveket, illetve 
anyagokat jelentenek, nemzetközi viszonylatban is. Új volt az a mód is, ahogyan az 
archeológia eredményeit gyümölcsöztette, vagy amint a közigazgatástörténeti részben a 
hatalmas zólyomi királyi uradalomnak autonóm nemesi megyékké bomlását az ott kialakult 
magyar nemesség munkájául tüntette fel, a társadalomtörténeti háttér megrajzolásával pedig 
élettel telítette a régi jogtörténeti tanitásokat.”

Megemlékezik Mályusz Szekfűről az 1936/37-es tanévben tartott “Bevezetés a 
népiségtörténetbe” című előadássorozatában is29. Az antropográgfiának a népiségtörténeti 
kutatásokba való bevonása lehetőségeit fejtegetve kitér arra, hogy ezt a hivatalos történetírás, 
a szellemtörténet elutasítja. Ennek az az oka, hogy - mint azt a német szellemtörténész, 
Goetz nézeteit ismertetve írja - a szellemtörténet elutasítja a faj fogalmát s legfeljebb az 
elsősorban a történeti elemekre építő népfaj terminusának használatát tartja elfogadhatónak.

“Nálunk ugyanolyan elutasító véleményt, mint Goetz 1931-ben, fogalmazott meg 
Szekfu Gyula már 1924-ben. /А faji kérdés és a magyarság, Történetpolitikai tanulmányok./ 
Ő is hangsúlyozza, hogy a természettudományi faj-fogalom egyáltalán nem használható a 
történelemben. Csak népfaj-ról lehet szó, amelyen belül bizonyos tulajdonságok 
öröklődhetnek, s ilyen népfaj a magyarság. A faji tulajdonságokban nem kereshető örök 
állandóság, elmúlhatatlan értékek/69.1./ s mert nem változatlanok, azért átalakíthatok, 
megjavíthatok. Nemcsak új vérkeveredés által alakulnak át e faji tulajdonságok, hanem alá 
vannak vetve mindazon változásoknak, amelyeket egy nemzeti testben szokások és 
erkölcsök, politikai és gazdasági események, a milieu néven összefoglalt erők hoznak létre. 
Áttekintve a magyar népfaj alakulását, új és új népelemekkel való összeolvadását, arra az 
eredményre jut Szekfu, hogy a magyar faj teljesen átalakult, a XlX.században már ‘a 
legutolsó csöpp vér, ami még itt-ott tisztán és vegyítetlenül úszkált az erekben, 
megsemmisült’, a múlt század harmincas évei óta a magyar népfaj faji egyénisége végképp 
feloszlott /84.1./, a régi magyar faj nincs többé, a mai magyarság, úgy mint közvetlen elődei 
is, fajilag atomizált, meghatározhatatlan egyéniség. /85.1: a faji egyéniség ma csak tisztára 
történeti./ Oly szembetűnő az egyezés Goetz felfogásával s mert viszont attól teljesen 
független, valóban joggal mondhatjuk, hogy a hivatalos tört. tudomány uralkodó felfogását 
fejezi ki, azt ti., hogy antropográfiának nincs keresnivalója a tört. tudomány területén.”30

Mályusz ezzel szemben a német népiségtörténeti kutatások egyik vezetőjére, 
Keyserre hivatkozva, bár a faj és a nép közötti éles különbséget hangsúlyozza, szükségesnek 
tartja a faj fogalmának a történeti kutatásokban való alkalmazását.

“A fajok, rasszok nem azonosíthatók sem népekkel sem nemzetekkel, sem 
nyelvcsoportokkal, sem művelődési közösségekkel, sem más, történetileg megragadható 
népességcsoportokkal. A modem rasszfogalom az embert nem mint individuumot, nem
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mint egészt tekinti, hanem az őt jellemző jegyek közül csak egy bizonyos csoportot választ 
ki, azokat, amelyek öröklődnek. ‘A rassz tehát így az öröklődő tulajdonságok egy csoportja, 
ill. azon emberek csoportja, akik e tulajdonságokkal rendelkeznek. Testi, anatómiai, 
fiziológiai és lelki jegyek azok, amelyek egy rasszt jellemeznek és egy egyénnek valamely 
rasszhoz való tartozását eldöntik. Mivel e tulajdonságok, jegyek öröklődnek, senki sem 
csatlakozhat maga valamely rasszhoz, amint különben más emberi közösséggel kapcsolatban 
azt megteheti. Ezért különbözik alapjában a rasszközösség minden más kultúrális vagy 
népi jellegű közösségtől. A faj fogalmával a legélesebb ellentétben van a nép fogalma. 
Minden nép ugyanis olyan embercsoport, amely nem öröklődő közös művelődési javakkal 
rendelkezik. Egy néphez hozzátartozni, ez mindég az egyes embertől függ, ha akar, új nép 
tagja lehet, vagy azt el is hagyhatja; ez a néphez-tartozás nem öröklődik. Rassz ellenben 
nem szerezhető, de fel sem adható.”31

1938-ban - a kuratórium nevében - Szekfűt Mályuszjavasolja a Berzeviczy Albert- 
alapítvány jutalomdíjára32. A jutalom alapja a “Magyar Történet” Szekfű által írt része. 
Mályusz a javaslattétel során dicséri Szekfű művészi arány érzékét, szintetikus látásmódját, 
valamint a forrásgyűjtemények és a szakirodalom széleskörű ismeretét. Szerinte azonban 
a “Magyar Történet” írója felekezeti és Habsburg szemszögből elfogult.

“Mivel pedig a tapasztalatok szerint - írja a javaslattételben Mályusz - a XlX.század 
nagy nyugati historikusai sem voltak érzéketlenek a maguk közösségének gondjai és 
törekvései iránt, sőt nagyságuk nem kis részben éppen megértő képességükben rejlik, a 
bizottság tagjai Szekfű igazi jelentőségét a történetírói hivatásról vallott és érvényesített 
határozott felfogásában ismerik fel.

Teljesen más kérdés, hogy az értékek, amelyeket a múltból kiemel, hogy a jövőre a 
magyar nemzettudatot kisugárzó erőt képviseljenek a legalkalmasabbak-e erre a szerepre. 
A bizottság tagjainak a véleménye erre vonatkozólag megoszlik s magának az előadónak 
az a meggyőződése, hogy az egyházias és ‘bécsi’ szempontok előtérbe helyezésére nem 
volt szükség.”

Befejezésképpen egy részlet Mályusz önéletírásából, mely a háború utáni igazolásáról 
szól. Mályusz szerint Szekfűnek nagy szerepe volt abban, hogy az igazolóbizottság végül 
elmarasztaló ítéletet hozott s megfosztották egyetemi katedrájától és akadémiai tagságától.

“A vád alapja, mint Szekfű megmondta Konstantinnak, valóban ‘A magyar 
történettudomány’ lett, de nem valamelyik pontja, állítása vagy érvelése, hanem a puszta 
tény, hogy előzőleg az ‘Egyedül Vagyunk’-ban jelent meg. Szekfű tehát elejtette korábbi 
tervét, talán mert maga is belátta, hogy egyetlen konkrét pont túlságosan világossá teszi a 
vád törékenységét. Ami miatt egész életében panaszkodott, hogy őt anélkül ítélte el a 
közvélemény, hogy munkáit teljes egészükben próbálta volna megérteni és elolvasásuk 
nélkül rosszhiszeműen kiragadott pontok alapján ítélkeztek felette, ezt az eljárást most 
velem szemben minden gátlás nélkül alkalmaztatta. Annyira a hatalom birtokában érezte 
magát, hogy most nem húzódott vissza a háttérbe, nem innen uszította, mint a múltban 
tette, csatlósait, hanem megjelent a bizottság ülésén - Kerékjártó Béla, a matematikus helyett 
- mint a kar képviselője, tanácskozási, de nem szavazati joggal. Már javában folyt a 
diskurzus, túl voltunk Borbély előadásán, hogy a Duna-hidak felrobbantása annak a náci 
propagandának következménye, amelyhez magam is hathatósan hozzájárultam, s már
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ismertettem a körülményeket, amelyek cikksorozatomnak a hetilapban közlését megelőzték, 
amikor Szekfű helyet foglalt az asztalnál. Nagy hibát követtem el akkor, hogy nem 
jelentettem ki, nincs módomban részt venni a tárgyaláson, mivel a kar képviselője elfogult 
velem szemben és nem hagytam faképnél az egész társaságot. De túlságosan benne voltam 
az érvelésben, hogy az Egyedül Vagyunk akkor, amikor cikkemmmel felkerestem, még 
nem volt a náci propaganda szócsövének mondható, mert hiszen Veres Péter is írt bele, 
mire Borbély nem sok tapintattal pártjának vezére iránt, azzal válaszolt, hogy Veresnek 
volt olyan periódusa, amikor fasiszta ideológia hatása alatt zavaros dolgokat írt.”33
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Vilmos Eros:

Some Facts about the Debate Between Gyula Szekfíí and Elemér
Mályusz.

The present study offers further insight into the two-decade long debate 
between Szekffi and Mályusz, which the author has already discussed in a 
longer study. The documents presented here cast more light upon the per
sonal, religious and political disagreements, as well as on the difference 
between their views of history. The paper is based upon primary sources 
located in the manuscript division of the library of the Hungarian Academy 
of Arts and Sciences, the manuscript division of the Kossuth University 
Library, and the archives of the Lorant Eötvös University, Budapest.

40


